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▪

Loopt de inflatie verder op?
Het internationaal Monetair Fonds (IMF) is optimistischer over de wereldwijde economische
groei, maar vreest voor de gevolgen van zogenaamde protectionistische krachten.
Het IMF heeft zijn groeiprognoses voor de wereldwijde economie dit jaar met 0,1 punt
verhoogd tot 3,5 procent.
De groei trekt volgens het IMF verder aan tot 3,6 procent in 2018, een percentage dat
overeenstemt met het vorige rapport van drie maanden geleden. Vorig jaar nam de
wereldwijde economische bedrijvigheid met 3,1 procent toe.
De iets gunstigere ramingen hebben onder meer betrekking op Europa. Ondanks de 'politieke
onzekerheid' rondom de brexit en de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland zou de economie
van de eurozone dit jaar met 1,7 procent groeien, een lichte verbetering met 0,1 procent in
vergelijking met de prognose van januari. De groeiprognose voor 2018 blijft onveranderd op
1,6 procent. De Belgische economie zou dit jaar met 1,6 procent groeien, en volgend jaar met
1,5 procent.
Wel houdt het IMF er rekening mee dat een snel oplopende rente en opwaardering van de
dollar negatieve gevolgen kan hebben voor kwetsbare economieën.
Ondanks de relatief optimistische toon van het rapport, waarschuwt het IMF opnieuw voor de
mogelijke gevolgen van het protectionisme, 'als een van de grootste risico's voor de
wereldeconomie'.
Protectionisme is een bedreiging die kan uitmonden in een handelsoorlog, die kan leiden tot
hogere prijzen voor de consument, lagere productiviteit en bijgevolg een lager reëel inkomen
voor de gezinnen.
In België is de inflatie gestegen tot 3,1 procent op jaarbasis. Daarmee is België de koploper
van alle Europese landen. De gemiddelde inflatie in Europa bedraagt ondertussen 1,8 procent.
De inflatie is gebaseerd op een index die samengesteld wordt op basis van een
representatieve korf van goederen. De echte muntontwaarding is nog hoger.
Spaarders verliezen daardoor op jaarbasis tussen de 2 en 3 procent van hun spaargeld.
Op tien jaar is daardoor de modale belegger ongeveer 30 procent van zijn vermogen kwijt.
In 2014 besliste de ECB om divers schuldpapier op de markt in te kopen, gevolgd door de
massale opkoop van overheidspapier. Het was de bedoeling van de ECB om de markten te

vrijwaren van een monetaire ineenstorting en het deflatiespook te lijf te gaan. Misschien
waren de bedoelingen op dat ogenblik nobel. De vrees bestond namelijk dat het prille herstel
van de economie in de kiem zou gesmoord worden door de geringe uitgaven van de Europese
overheden.
Volgens de ECB, is het economische herstel op de goede weg en de inflatie neemt een kleine
sprint omhoog. Toch blijft de ECB het inkoopprogramma van 80 miljard euro per maand, dat
in april 2017 zou worden teruggebracht naar 60 miljard euro per maand, verderzetten.
Op de laatste vergadering van de ECB werd gezegd dat men de intentie heeft om dit
inkoopprogramma vol te houden tot halfweg 2018.
Hoe de ECB de liquiditeiten die ze in de markt brengt gaat terugnemen is nog een vraagteken.
Tevens is het ook onduidelijk hoe de markten zullen reageren als de ECB beslist om het
opkoopprogramma toch abrupt stop te zetten.
Eén ding is zeker, indien de inflatie blijft oplopen, zullen de spaarders verder gestraft worden
en hun kapitaal zien smelten als sneeuw voor de zon.
Je zou daardoor al bijna beginnen denken dat de nationale staten zelf de vragende partijen
zijn voor de hogere inflatie.
De nationale overheden zien immers hun enorme schuldenbergen verminderen door de lage
rente en de stijgende inflatie.
En wie is de grote verliezer?
Dat is de kleine spaarder die geen intresten ontvangt op zijn spaargeld en door de oplopende
inflatie steeds minder koopkracht heeft.

▪

Begrotingsevenwicht uitgesteld
De federale regering was van plan om tegen 2018 een begroting in evenwicht te hebben,
maar heeft die plannen nu met een jaar bijgesteld.
De federale regering stelt de terugkeer naar het begrotingsevenwicht uit tot 2019, waardoor
de begrotingsinspanning voor 2018 minder zwaar zou zijn.
Sinds het aantreden van de regering daalt ons structureel tekort significant. We zouden tegen
eind dit jaar onder de 1 procent moeten uitkomen. Ook al is het saneren van de begroting een
feit en moet dit resoluut voortgezet worden, het evenwicht in 2018 kan geen doel op zich zijn.
De doelstelling van een evenwicht in 2019 is ambitieus. Dat laat ons toe om tegelijkertijd de
sanering voort te zetten en hervormingen door te voeren die nodig zijn om de economische
heropleving en de jobcreatie te versterken.
Tegen 30 april moest de regering bij de Europese Commissie een stabiliteitsprogramma
indienen met de begrotingsdoelstellingen voor de periode tot 2020.
De oppositiepartijen hebben forse kritiek op de beslissing om voor een evenwicht in 2019 te
gaan. "Met deze regering ging alles veranderen. Vooral N-VA heeft op begrotingsvlak grote
beloftes uitgesproken. Die worden nu definitief losgelaten. Dit is zuur voor alle landgenoten
die factuur na factuur hun steentje hebben bijgedragen", zegt Groen-kamerfractieleider

Kristof Calvo. "Er werd massaal bespaard, maar intussen is er nog steeds geen begroting in
evenwicht en is er amper geïnvesteerd. Waar is al dat geld dan naartoe?".
Ook SP.A wijst erop dat de belangrijkste verkiezingsbelofte van de partijen in deze regering
was dat ze de begroting op orde zouden brengen. "Deze regering is gebuisd op hun
zelfgekozen hoofdvak. Van een begrotingssanering is hoegenaamd niets in huis gekomen. Dat
wisten we met z'n allen al.
Fractieleidster van de SP.a in de Kamer Meryame Kitir vraagt zich af: "Waar zijn de mensen
hun centen naartoe? De regering vraagt al twee jaar inspanningen van de gezinnen maar
ondertussen blijven de verhoogde facturen van water en elektriciteit wel in de brievenbussen
toekomen".
Vlaams Belang schiet met scherp op N-VA. Fractieleider Barbara Pas zegt dat de "etterende
begroting" botst met de "show me the money"- uitspraak die N-VA-voorzitter Bart De Wever
voor de verkiezingen deed. Zij ziet hier "het bewijs" in dat "men de PS niet nodig heeft om een
PS-beleid te voeren". "De Wever staat met de begrotingsbillen bloot", zegt Pas nog.
Kernkabinet maakt afspraken over communicatie en loyauteit ministers
Ook de vakbonden hebben veel kritiek op de regering.
'Dit is een regering van averechtse herverdeling en asociaal beleid, zoals we sinds de jaren '80
niet meer meegemaakt hadden', aldus ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. De vakbonden
benadrukken dat 'door tal van onevenwichtige regeringsbeslissingen' de werknemers minder
inkomen verwerven, slechtere werkomstandigheden ondervinden, minder sociale zekerheid
en bescherming genieten, de hoogste belastingdruk ondervinden (tegenover bijvoorbeeld
vermogenden, beleggers, ondernemers of verhuurders) en op minder publieke
dienstverlening kunnen rekenen.
“Niet alleen welzijn en levenskwaliteit gaan er zwaar op achteruit, ook alle andere indicatoren
zijn negatief. Voor werkgelegenheidsgroei en loonontwikkeling hinken we achterop in het
Europese peloton. De schuld is zelfs hoger dan bij het begin van deze legislatuur.”
Lees ook:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/04/19/vakbonden-delen-rapport-uit-na-25jaar-michel-regering-van-averechtse-herverdeling-en-asociaal-beleid

▪

De rijken remmen de economie
De sociale ongelijkheid vormt een belangrijke rem op de economische groei en verhoogt het
risico op financiële crisissen. Dat is de boodschap van een rapport van economen van het
Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Om het probleem op te lossen moet volgens de auteurs vooral de nadruk worden gelegd op
de belasting op vermogens en vastgoed.
Ontwikkelingsorganisatie Oxfam reageert met tevredenheid op de conclusies die in de studie
naar voor worden geschoven. Er wordt volgens Nicolas Mombrial, directeur van Oxfam,
immers duidelijk gemaakt dat er geen economische groei zal worden gerealiseerd door de
rijken nog rijker te maken.

“De kloof tussen arm en rijk is tot het hoogste niveau in vele decennia gestegen,” aldus de
studie. “Daarvoor kunnen verschillende redenen worden aangestipt, zoals een versoepeling
van de reglementering op onder meer rekrutering en ontslag, lagere minimumlonen of een
tanende populariteit van de vakbonden.”
“Deze fenomenen zorgen immers voor een verzwakking van de onderhandelingspositie van
de werknemers.” Tevens wordt gewezen naar de impact van de technologische vooruitgang,
die eveneens de laagste lonen heeft afgestraft.
“Wanneer de inkomsten van de rijken een sterkere groei laten optekenen, moet op
middellange termijn de zwakste economische groei worden gevreesd,” aldus nog het rapport.
“Dit fenomeen suggereert dat de baten van de groei niet naar de armste
bevolkingscategorieën doorsijpelen.”
“Er kan dus niet worden beweerd dat de inkomens van de rijksten opnieuw in de economie
worden geïnjecteerd. Wanneer daarentegen de inkomsten van de armste bevolkingsgroepen
worden verhoogd, worden wel stimulansen voor een belangrijke economische groei
geregistreerd.”
Hogere inkomsten van de rijkste groepen en een stagnatie van de verdiensten van de armste
bevolkingscategorieën hebben volgens de auteurs bovendien de neiging financiële crisissen
uit te lokken. “De ongelijkheid betekent een hefboom voor de schuldgraad en laat
drukkingsgroepen toe een grotere financiële deregulering te eisen,” wordt er gewaarschuwd.
(mah) Bron: nl.express.live

▪

De ARCO-soap
De vereffening van Arco Groep is rond. Dat heeft vereffenaar Francine Swiggers laten weten,
schrijft De Tijd. Het is nu de taak van de regering om een plan B op te stellen voor de
vergoeding van de gedupeerde Arco-coöperanten.
Veel geld levert de vereffening in elk geval niet op. Uit het midden januari neergelegde
vereffeningsrapport bleek al dat de verkoop van de Arco-vennootschappen Arcopar, Arcoplus,
Arcofin en Arcosyn zo'n 738 miljoen euro had opgeleverd. Daar stonden voor 542 miljoen
euro uitgaven tegenover, waardoor een saldo van zo'n 200 miljoen overbleef. Daar zou nog
50 tot 100 miljoen euro bijkomen, omdat er ook een regeling is gevonden voor de obligaties
van het vroegere Artesia en de aandelen van Auxipar.
Omdat er Arco nog een Europese boete van 146 miljoen euro boven het hoofd hangt wegens
illegale staatssteun, dreigt van de vereffening uiteindelijk niet veel meer dan 50 tot 100
miljoen euro over te blijven.
Beweging.net, de staatsbank Belfius en de Belgische staat zullen dus het overgrote deel van
de vergoeding voor de gedupeerde coöperanten moeten betalen. Bij de regeringsonderhandelingen is vastgelegd dat de Arco-coöperanten voor 600 miljoen euro zullen
worden vergoed, waardoor ze 40 procent van hun uitstaande kapitaal recupereren.
Alle politieke partijen zijn er bovendien van overtuigd dat het dossier nu moet worden
opgelost, al was het maar omdat de Arco-erfenis een beursgang of een privatisering van
Belfius in de weg staat.

Volgens Geert Lenssens, advocaat en auteur
van het boek 'Belogen en bedrogen' is het
Arco-dossier minder ingewikkeld dan het lijkt.
Hij stelt vijf oplossingen voor.
Na die eerste loze belofte kwam de tweede of
neen, de derde loze belofte. Voordien was
namelijk aan bijna één miljoen mensen
beloofd dat de Arco-aandelen risicoloos waren
en een uitstekende manier om veilig te sparen
vormden. Dat was de eerste valse belofte in
het verhaal. Na de hoger besproken tweede
valse belofte , kwam de derde valse belofte in
2011. Toen beloofde diezelfde overheid dat
100 procent van het kapitaal gewaarborgd zou
worden. Men sprak van een 'staatswaarborg',
maar in feite was het een 'bankwaarborg' die
verstrekt werd door het Garantiefonds.
Dat fonds wordt gespijsd door banken en verzekeraars en het was hetzelfde fonds dat in 2016
de Optima-gedupeerden vergoedde. Dat fonds zou meer dan voldoende reserves bevatten
om die Arco-waarborg uit te betalen, maar het Europees Hof van Justitie verklaarde heel de
constructie eind 2016 illegaal en er kwam dus niets.
Naast die totale willekeur werd het wantrouwen nog gestimuleerd door de zogenaamde task
force van Premier Michel. Daaromtrent heerst tot op vandaag de grootste geheimzinnigheid.
Om te beginnen heeft dat geheime genootschap totaal geen wettelijke basis. Wie er allemaal
inzit is even raadselachtig als het ontstaan van het heelal. Wat daar allemaal bedisseld wordt
in de achterkamertjes van de Wetstraat roept eerder beelden op van een rioolpijp. Elke vorm
van transparantie is zoek. Iedereen wordt blijkbaar aan een soort pokertafel uitgenodigd,
behalve de verenigingen van de slachtoffers zelf.
Wat een geklungel. Wat een misleiding. Wat een aanslag op de geloofwaardigheid van de
politiek, zeker na de totale afgang van hun algemeen imago in de recent opengebarsten
etterbuil van de graaicultuur.
Nochtans zijn de zaken minder ingewikkeld dan ze lijken. Met enig gezond verstand en wat
strategisch inzicht kan deze zaak op een degelijke wijze opgelost worden. Vandaar de vijf
manieren of beter nog tips om het Arco-dossier te ontwarren.
1. Stel een bemiddelaar aan. Bemiddeling of mediatie staat al jaren in onze Belgische wet .
Bemiddeling verloopt vertrouwelijk en de bemiddelaar heeft een beroepsgeheim. Een
bemiddelaar beschikt over gesofisticeerde methodes zoals caucussen om partijen zelf toe te
laten hun oplossing te vinden. Studies in het buitenland wezen uit dat 80 procent of meer van
schijnbaar onoplosbare geschillen in bemiddeling tot een oplossing te komen.
2. Maak (dankbaar) gebruik van het feit dat alle betrokken partijen een oplossing willen. We
spreken niet over de politieke partijen, maar over de intussen voldoende gekende
antagonisten van de Arco-aandeelhouders : de Belgische staat, Belfius en Beweging.net.
.Maar zelfs de politieke partijen die dit land regeren beweren het eens te zijn, al is dat voor
sommige politici blijkbaar een rekbaar begrip. Punt is dat iedereen wiens aansprakelijkheid
aan de orde is, mee aan tafel wil gaan zitten. En de Arco-aandeelhouders willen samen mee
aan tafel gaan zitten. Wat wil eens mens nog meer?

3. Reduceer de discussie tot een aansprakelijkheidskwestie. De verleiding is natuurlijk groot
om het Arco-dossier als munitie te gebruiken in allerlei afrekeningen. Maar dat zou immoreel
zijn ten opzichte van de 800.000 gedupeerden die al minstens drie keer op rij werden misleid.
Bovendien wordt op die manier het heikele thema van de staatsteun vermeden. Het is
trouwens perfect mogelijk om een schikking te treffen zonder erkenning van
aansprakelijkheid.
4. Wees creatief met oplossingen. Niemand heeft al gedacht aan hoe de uitvoering van een
schikking met 800.000 mensen zou moeten gebeuren. Er zijn geen precedenten op die schaal.
Maar men mag het ook niet te ingewikkeld maken. Waarom gewoon geen vergoeding die via
de vereffening van de Arco-vennootschappen wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders?
5. Maak er een win-winsituatie van. Zelden heb ik een dossier gezien waar de hoofdrolspelers
van een dergelijk catastrofaal probleem, zo een monumentale opportuniteit kunnen maken.
De bank kan eindigen in schoonheid en het vertrouwen van haar honderdduizenden klanten
herstellen. De vakbeweging met haar nieuwe leiders kan niet alleen een einde maken aan een
nachtmerrie , maar kan ook het vertrouwen van haar achterban herstellen en de politici
kunnen tenslotte hun geloofwaardigheid, die alle partijgrenzen overstijgt, op een unieke wijze
en als echte staatslieden herstellen.
Volgens Neutr-On is er nog een betere manier om uw geld terug te zien:
Sluit u aan bij een politieke partij die niet betrokken is bij het ARCO-debacle, (dus zeker niet
bij CD&V), zoals de ARCO-partij. Deze laatste partij wil het ACW, nu beweging.net, en de
betrokken bankverantwoordelijken via wettelijke beslissingen de schade laten betalen.
https://arcopartij.wordpress.com/
Als het van CD&V afhangt kan staatsbank Belfius pas geprivatiseerd worden als er eerst een
oplossing is voor de gedupeerde Arco-aandeelhouders.
In een interview met De ochtend op Radio 1 zei Kamerlid Roel Deseyn dat beide dossiers aan
elkaar gelinkt zijn. "En een Arco-oplossing is meer dan ooit aan de orde", benadrukte hij.
De raad van bestuur van staatsbank Belfius liet weten een beursgang boven een strategische
partner te verkiezen. Een complete verrassing was dat niet: onder meer Belfius-ceo Marc
Raisière pleitte eerder al voor een beursgang.
"Belfius heeft sinds het in onze handen is zijn waarde verdubbeld, tegen alle verwachtingen
in. We willen alle overheidsbedrijven de kans geven om privépartners te zoeken. De overheid
is immers geen bankier", reageert Roel Deseyn.
"Maar we moeten ons gezond verstand gebruiken, en niet zomaar kiezen voor de snelle
verkoop die op korte termijn veel geld oplevert. Als we door de privatisering van Belfius
bijvoorbeeld onze staatsschuld kunnen afbouwen, dan biedt dit een interessante
opportuniteit. Maar we moeten de chronologie respecteren: eerst verdienen de Arco-mensen
een oplossing, daarna pas kunnen we in een zuivere sfeer de Belfiusaandelen naar de markt
brengen."
Van het voorstel van Open Vld en N-VA, om het geld van de Belfiusverkoop te gebruiken om
de gedupeerde Arco-coöperanten te vergoeden, is CD&V geen voorstander. "Beide dossiers
zijn overduidelijk aan elkaar gelinkt, maar ik denk niet dat eenmalige inkomsten uit Belfius
daarvoor gebruikt kunnen worden."
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Wijzigingen wetgeving
Er waren voorbije maand weer heel wat aanpassingen, de belangrijkste vind je
hier:
12/12/2003 - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de
bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra
voor leerlingenbegeleiding (B.S.: 01/06/2004)
Gewijzigd door B.Vl.R. 10-3-2017 : Art. 2. Datum aanpassing : 14/4/2017

15/06/2007 - Decreet betreffende het volwassenenonderwijs. (B.S.: 31/08/2007)
Gewijzigd door B.Vl.R. 30-4-2015 (Art. 2, 72octies, 73 tot en met 80) en B.Vl.R. 10-3-2017
(Bijlage I).
19/07/2007 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het
opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs. (B.S.: 24/08/2007)
Gewijzigd door B.Vl.R. 10-3-2017 : Art. 1, 4, 6, 11bis, -ter, quinquies tot en met -decies.
19/07/2007 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het
volwassenenonderwijs. (B.S.: 28/08/2007)
Gewijzigd door B.Vl.R. 10-3-2017 : Bijlage IX.
24/07/2009 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het
secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit (B.S.:
08/09/2009)
Gewijzigd door B.Vl.R. 10-3-2017 : Art. 1 en Bijlagen XIX en XX.
26/02/2010 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de prestatieregeling en de
vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs
(B.S.: 22/03/2010)
Gewijzigd met B.Vl.R. 10-3-2017 : [Art. 2 - aanpassing van de prestatienoemers per
studiegebied]; treedt in werking op 1-9-2017.
19/03/2010 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie in het
secundair volwassenenonderwijs (B.S.: 19/04/2010)
Gewijzigd door B.Vl.R. 10-3-2017 : Art. 3.

03/02/2012 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het
secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied algemene vorming (B.S.: 06/04/2012)
Gewijzigd door B.Vl.R. 10-3-2017 : Art. 1 en Bijlagen 18 t.e.m. 26.
31/07/1990 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de
salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuursen onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen
voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende kunst". (B.S.: 29/03/1991)
Gewijzigd door B.Vl.R. 10-03-2017 : Art. 4.
31/07/1990 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de
salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuursen onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen
voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans". (B.S.:
29/03/1991)
Gewijzigd door B.Vl.R. 10-3-2017 : Art. 4. Datum aanpassing : 14/4/2017
11/10/2013 - Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen
betreffende het hoger onderwijs (B.S.: 27/02/2014)
Gewijzigd door Arrest Grondw. Hof nr. 26/2017, 16-2-2017 : Art. I.3, 69°, g; cfr. voetnoot 1.
10/03/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in
de handelswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt (B.S.: 11/04/2017)
Toegevoegd. Datum aanpassing : 11 + 14/4/2017
10/03/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de
Europese Richtlijn 2005/36 (B.S.: 14/04/2017)
Toegevoegd Datum aanpassing : 14/4/2017

▪

GO-nieuws
Wie aan de slag wil in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, moet zich hiervoor
jaarlijks kandidaat stellen. Je leest hier hoe je dat doet.
Als je in aanmerking wil komen voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt tijdens het
schooljaar 2017-2018, moet je vóór 15 juni 2017 kandideren. Dit kan uitsluitend elektronisch
via GO! jobs, de jobsite van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Klik op
Elektronisch Kandideren Tijdelijken onder het titeltje ‘Een aanstelling in een school of andere
instelling start bij het verplicht kandideren’
Om je privacy te garanderen, moet je je aanmelden met de elektronische identiteitskaart
(eID), de elektronische vreemdelingenkaart of het federale token.

Heb je geen toegang tot internet of heb je geen kaartlezer? Dan kan je terecht in de
instellingen van het GO! waar je voor het kandideren gebruik kan maken van een computer
met internetaansluiting en kaartlezer.
De sollicitatieprocedure en voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling worden uitvoerig
beschreven in de Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair
wervingsambt in het schooljaar 2017-2018 en tot de kandidaten die een beroep wensen te
doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Deze oproep kan je ook
downloaden via het kandideringsprogramma of afhalen in elke instelling van het GO!.
Aangezien de tijdelijke aanstelling in een wervingsambt gebeurt door de directeur, is het
zeker nuttig om ook je curriculum vitae en een motivatiebrief te sturen naar de directeurs van
de scholen en instellingen waar je een betrekking wil.
Voor meer informatie over deze procedure kan je terecht bij de scholengroep of bij de
centrale administratie van het GO!, afdeling Onderwijsorganisatie en –personeel,
Personeelsaangelegenheden/ Tijdelijke aanstellingen:
http://pro.g-o.be/nieuws/2856
http://pro.g-o.be/nieuws/2857
http://pro.g-o.be/nieuws/2662
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Syntrascholen
De Leertijd op zoek naar een nieuwe adem: Het opleidingssysteem van de Leertijd
Je hebt ongetwijfeld al van de Leertijd gehoord, het ‘leercontract’ van oudsher, leerlingen die
met een leercontract een beroep leerden bij een patroon. In weze is dit nog steeds de
Leertijd: een opleidingssysteem van ‘Leren en Werken’, gericht op jongeren tussen 15 en 25
jaar.
De meeste opleidingen duren drie jaar, maar er zijn ook opleidingen van één of twee jaar. De
leerling leert al doende een beroep bij de patroon gedurende vier dagen per week. Daarnaast
volgt de leerling nog één dag per week les in een SYNTRA-lesplaats. Deze lesdag bestaat uit
vier uren Algemene Vorming (met in begrip van een vreemde taal) en vier uren
Beroepsgerichte Vorming.
De Leertijd geeft aan leerlingen die misschien schoolmoe, maar daarom niet leermoe zijn, de
kans om het gekozen beroep reeds uit te oefenen op de werkvloer in combinatie met het
behalen van het diploma secundair onderwijs (dit laatste sinds enkele jaren).
Voor de volledigheid geven we nog mee dat het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
ook een opleidingssysteem van ‘Leren en Werken’ is. In dit artikel zoemen we enkel in op de
Leertijd.
SYNTRA en SYNTRA Vlaanderen
Een leerling in de Leertijd volgt dus één dag les in een SYNTRA-lesplaats. In Vlaanderen zijn er
in totaal 24 SYNTRA-lesplaatsen die behoren tot vijf SYNTRA. Deze SYNTRA zijn vzw’s die

autonoom werken onder de dagelijkse leiding van een directeur-afgevaardigd bestuurder met
een eigen Raad van Bestuur.
De SYNTRA worden aangestuurd door SYNTRA Vlaanderen, of voluit het Vlaams Agentschap
voor Ondernemingsvorming - SYNTRA Vlaanderen. Dit agentschap is een agentschap van de
Vlaamse overheid en behoort (net zoals de VDAB) tot het beleidsdomein Werk en Sociale
economie. De bevoegde Vlaams minister is Philippe Muyters.
De SYNTRA bieden meer dan 200 opleidingen in de Leertijd en meer dan 500 ondernemerschapstrajecten aan.
De perceptie over de Leertijd
Sinds een aantal jaren gaat het aantal leerlingen in de Leertijd achteruit. In de beste jaren
zaten er meer dan 10.000 leerlingen in de Leertijd, nu zijn dat nog ongeveer 2000.
Een belangrijke oorzaak voor deze daling is het negatief imago van de Leertijd. De meeste
leerlingen hebben een schoolverleden van opeenvolgende mislukkingen achter de rug, de
Leertijd is dan het laatste wat ze proberen om aan de leerplicht te voldoen. De Leertijd wordt
met andere woorden te weinig als een volwaardig opleidingssysteem gezien en is al te vaak
geen bewuste keuze.
De mogelijkheid dat leerlingen in de Leertijd eveneens een diploma secundair onderwijs
kunnen behalen, moest het tij doen keren. Ondertussen blijkt dit niet het geval te zijn.
Doorlichting onderwijsinspectie
Tegelijkertijd met de invoering van het diploma secundair onderwijs in de Leertijd werd door
de wetgever bepaald dat de onderwijsinspectie ook de bevoegdheid kreeg om hierop toezicht
uit te oefenen.
In het schooljaar 2013-2014 werden de eerste SYNTRA-scholen doorgelicht. De werkwijze
voor deze doorlichtingen is dezelfde als in het DBSO. De doorgelichte SYNTRA kregen een
ongunstig advies.
De onderwijsinspectie meent dat de opleidingen nog onvoldoende afgestemd zijn op de
vastgelegde referentiekaders en eindtermen algemene vorming.
De betrokken SYNTRA dienden een verbeteringsplan in dat volgens de onderwijsinspectie
perspectief biedt op het wegwerken van vastgestelde tekorten.
Ondertussen hebben alle SYNTRA een doorlichting gehad. De laatste is nog recent zodat het
wachten is op het oordeel van de onderwijsinspectie.
Sluiting lesplaats Turnhout van SYNTRA AB
De daling van het aantal leerlingen in de leertijd kon niet zonder gevolgen blijven. De inzet
van de SYNTRA staat niet meer in verhouding tot dit aantal.
In de media verscheen net voor eind 2016 het bericht dat SYNTRA provincies Antwerpen en
Vlaams-Brabant (SYNTRA AB) de lesplaats Turnhout zal sluiten op het einde van het
schooljaar. SYNTRA AB stopt daar dus niet enkel de activiteiten voor Leertijd, maar ook voor
Ondernemerschapstrajecten. In de Leertijd liep het aantal leerlingen terug van 418 in
schooljaar 2006-2007 naar 212 in schooljaar 2015-2016. Voor de Ondernemerschapstrajecten
liep het aantal cursisten in dezelfde periode terug van 2298 naar 1602.
Vlaams minister Philippe Muyters verklaarde naar aanleiding van het bericht over deze
sluiting dat hij het belangrijk vindt dat in de regio van Turnhout een aanbod blijft bestaan

indien mogelijk. Daartoe onderzoekt hij welke pistes en samenwerkingsverbanden (onder
andere met VDAB, met Onderwijs, bijv. deeltijds onderwijs) er in de regio haalbaar zijn.
SYNTRA AB wil dat alle leerlingen en cursisten een begonnen opleiding kunnen verderzetten.
Ze informeerde ouders en leerlingen op 25 januari 2017 via een oudercontact over de
beslissing om de lesplaats Turnhout te sluiten en over welke alternatieven er voor handen
zijn. Daartoe wordt zowel met andere SYNTRA als met het deeltijds onderwijs en het
streekplatform Kempen overleg gepleegd.
Leerlingen en cursisten kunnen steeds terecht op een specifiek emailadres en
telefoonnummer. Zij worden daar begeleid door medewerkers die goed op de hoogte zijn van
de algemene situatie en de voor de leerling of cursist specifieke situatie. Deze medewerkers
briefen eventuele knelpunten onmiddellijk aan de directie. Ook het CLB wordt waar nodig
ingezet om de leerlingen te informeren en te begeleiden voor het verderzetten van hun
opleiding.
SYNTRA AB stelt dat voor quasi alle leerlingen er binnen SYNTRA een alternatief is. De
overgrote meerderheid van de leerlingen heeft binnen SYNTRA AB een alternatief (lesplaats
Antwerpen of lesplaats Mechelen). Een aantal andere leerlingen kunnen terecht in de
lesplaats Hasselt of lesplaats Genk van SYNTRA Limburg. De lesplaats Antwerpen heeft het
voordeel dat deze vlak aan het station van Berchem is gelegen en dus perfect bereikbaar met
het openbaar vervoer is.
Leertijd inkantelen in Duaal leren
De Vlaamse regering lanceerde het Duaal leren. Op 1 september 2016 gingen de proeftuinen
School-bank op de werkplek van start in 7 studierichtingen van TSO, BSO, DBSO, Leertijd en
BuSO. Drie SYNTRA-lesplaatsen nemen deel aan deze proeftuinen. Deze proeftuinen worden
het volgende schooljaar uitgebreid naar alle SYNTRA.
Duaal leren biedt kansen voor de Leertijd en mogelijk vinden ze hierin een nieuwe adem. De
Leertijd kan daarbij niet naast het Duaal leren blijven bestaan, vermits het huidige systeem
van de Leertijd een duaal systeem is. De Leertijd zal moeten worden ingekanteld in Duaal
leren.
Het agentschap SYNTRA Vlaanderen zal niet langer organisator zijn van de Leertijd. Vlaams
minister Philippe Muyters gaf een nieuwe opdracht aan het agentschap namelijk de rol van
regisseur van de werkplekcomponent in het Duaal leren. Het agentschap vult deze rol op een
neutrale wijze in en heeft als taak om de verschillende partners en partijen te ondersteunen.
De doelstelling is om op termijn voldoende kwaliteitsvolle, duurzame werkplekken aan te
bieden.
Deze nieuwe opdracht voor het agentschap SYNTRA Vlaanderen heeft een reeks wijzigingen
met zich meegebracht waardoor het agentschap zich volledig aan het hervormen is. In een
volgend artikel zal hier uitgebreid op worden ingegaan. Artikel van Patrick Hellemans

▪

Levenslang leren
In Vlaanderen volgt 7% van de 25-64-jarigen een bijkomende opleiding. Internationaal ligt dat
vrij laag. Nochtans staan Vlamingen behoorlijk positief tegenover levenslang leren. Zo vindt 3
op de 4 Vlaamse inwoners dat men zonder permanente opleiding gedoemd is om op langere

termijn niet meer mee te kunnen in onze snel veranderende maatschappij. Vrijwel evenveel
Vlamingen zijn ervan overtuigd dat iedereen de kans zou moeten krijgen om zijn/haar
loopbaan gedurende een bepaalde periode met behoud van loon en sociale rechten te
onderbreken om opleiding en vorming te kunnen volgen. Circa 9 op de 10 vindt dat de
overheid ervoor moet zorgen dat iedereen voldoende basisvaardigheden kan verwerven.
Slechts 2 op de 10 werkende Vlamingen is niet bereid om buiten de werkuren een jobgerichte
opleiding te volgen.
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/leren-een-leven-lang
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Onbetaalde schoolfacturen
Veel scholen krijgen te maken met onbetaalde schoolfacturen. Dit fenomeen doet zich voor
omwille van verschillende achterliggende factoren, waardoor een oplossing niet altijd ligt in
de zuivere invordering van deze facturen. Zowel ouders als de school zelf hebben baat bij een
doordachte en zinvolle manier om dit aan te pakken.
Op 21 april werd daarom het project “Samen tegen onbetaalde schoolfacturen” gelanceerd
door de Vlaamse overheid, in samenwerking met Welzijnszorg, het Netwerk tegen Armoede
en Cera. Dit project wil scholen de mogelijkheid bieden in te stappen in een
begeleidingstraject waarbij secundaire scholen ondersteund worden bij het ontwikkelen en
uitbouwen van een armoedebeleid op school. Hierbij wordt de school begeleid door een
vormingswerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Deze
begeleiding loopt in nauwe en actieve samenspraak met de pedagogische begeleidingsdienst
die de school vanuit de onderwijskoepel opvolgt. Samen gaan zij een veranderingsproces aan
om een effectief beleid uit te werken om onbetaalde facturen tegen te gaan.
Om de slaagkansen van dit project te verhogen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk scholen
zich hiervoor aanmelden.
Belangt dit thema bepaalde scholen die jij (of het OCMW/CAW waarvoor jij werkt) kent aan?
Ken je scholen die kampen met veel onbetaalde facturen of met een (minder) zichtbare
armoedeproblematiek?
Zijn er leerlingen in een school die je kent die bewust voor een goedkopere richting kiezen als
gevolg van hun financiële situatie?
Ken je scholen waarvan het personeel er iets aan wil doen?
Of ken je een school die dit traject wenst te volgen, ongeacht hoeveel ervaring zij hebben met
dit thema?
Bezorg deze info dan aan die scholen zodat zij zich kunnen aanmelden op de website teneinde
in aanmerking te komen voor een gratis begeleidingstraject van één schooljaar. Alle scholen
zijn van harte welkom om zich kandidaat te stellen!
Verdere info via:
http://www.aanpakschoolfacturen.be/

SECTOREN
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1 Mei
De 1 Mei-toespraken gingen voornamelijk over de slechte werking van de regering en over de
hoge werkdruk die naar omlaag moet.
Alhoewel de regering haar beleid rooskleurig voorstelt blijft het in heel wat bedrijven
onrustig. De werknemers kunnen de groeiende werkdruk niet meer aan. En ze verzetten zich.
In sommige bedrijven en sectoren eisen de werkgevers nieuwe flexibiliteit. Flexibiliteit en
loonwet op maat van werkgevers
Waarom stelt het patronaat zich zo agressief op?
Sommige werkgevers blijven maar meer flexibiliteit eisen, waardoor het leven onleefbaar
dreigt te worden.
De wet-Peeters biedt werkgevers bijvoorbeeld de mogelijkheid elke werknemer te verplichten
tot 100 overuren per jaar te presteren, zonder motivatie, zonder vakbondscontrole, zonder
recuperatie. Dat komt neer op gemiddeld twee uur per week meer werken of 12 extra
werkdagen per jaar. De regering heeft gekozen voor de logica van winst tot elke prijs, en voor
de werknemers vertaalt dat zich in een hels werkritme, burn-outs, langdurig ziekteverzuim, de
doodsteek voor het gezinsleven en het sociale leven …
In januari 2017 is het Kris Peeters gelukt zijn wet die super flexibiliteit mogelijk maakt te laten
goedkeuren. Die wet wordt nu, samen met de loonwet, tijdens sectoronderhandelingen
gebruikt om de werknemers nog meer onder druk te zetten, maar die extra druk kan worden
gecounterd.
De PVDA blijft bij haar eis van de 30-urenweek.
Flexibiliteit is geen fataliteit. Het kan anders. Zeven op de tien mensen zijn voor een algemene
werktijdverkorting tot 30 uur of 4 dagen per week.
Elk verzet tegen de stijgende werkdruk, elke strijd die op de werkvloer wordt gevoerd tegen
de flexibiliteitswet van Kris Peeters, is een pleidooi voor een algemene werktijdverkorting. De
eerste ervaringen daarmee tonen dat zo’n voorstel heel positieve effecten heeft op de
gezondheid, de werkloosheid, gelijkheid … Het is van het grootste belang dat de sociale
beweging in de komende maanden en jaren die eis almaar luider laat klinken, aldus de PVDA.
Raoul Hedebouw, de populaire kopman van PVDA/PTB in Wallonië, is met een mes
aangevallen in Luik vlak voordat hij het woord ging nemen op de 1 mei-toespraak van zijn
partij. Hedebouw werd lichtgewond aan zijn been.
Het VB koos bij de 1 Mei-manifestatie voor een van de meest symbolische plaatsen van de
arbeidersbeweging: het standbeeld van priester Daens in Aalst.
“De sociale strijd is immers brandend actueel. Meer dan ooit worden onze werknemers en
gepensioneerden uitgeperst terwijl de traditionele systeempolitici graaien als nooit tevoren.
Als de affaire rond de intercommunales één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat de
kloof tussen de Wetstraat en de Volksstraat dieper is dan ooit tevoren.” aldus een VBpersbericht.

Volgens SP.a-voorzitter John Crombez moet Links zich moderniseren.
"Als traditionele partijen zichzelf niet vernieuwen, dan krijg je resultaten zoals in Nederland
en Frankrijk", vat de SP.a-voorzitter de essentie samen.
De Franse socialisten komen uit op amper 6 procent van de stemmen. Crombez ziet eenzelfde
fenomeen als bij de verkiezingen in Nederland, waar PVDA vorige maand een diepe duik
maakte. Hij verwijst naar de aanpassing van de arbeidswetten die de Franse regering
doorvoerde, "tegen mensen die sociaal voelend zijn in. Dat doe je niet ongestraft".
Verder pleitte hij ervoor om het vertrouwen van de bevolking te herwinnen.
Verder wil Sp.a werk maken van een “nieuwe sociale garantie”, die ervoor moet zorgen dat
mensen die het moeilijk hebben niet uit de boot vallen. “Wij gaan voluit voor een samenleving
waar voor elkaar zorgen niet verdacht is”, zei Crombez.
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw haalde in Gent fel uit naar de regering-Michel, die hij een
“gevaar” noemde. “Zij schaadt letterlijk en figuurlijk de gezondheid van de langdurig zieken
door een zeer ondoordacht beleid dat gericht is op sanctioneren, enkel om te besparen”.
Volgens De Leeuw tast de regering “de fundamenten van de sociale zekerheid aan”, met
indexsprongen, loonmatiging en onwerkbare flexibiliteit op kap van de werknemers. De
sociale zekerheid is volgens De Leeuw “de melkkoe” geworden van de regering.
Rob Urbain, de topman van de Algemene Centrale van de socialistische vakbond ABVV in
Limburg haalde hard uit naar de werking van zijn vakbond. Naar goede gewoonte noemt hij
man en paard, en spaart hij de kritiek niet voor de eigen beweging en de socialistische partij.
“Het ABVV is een instituut geworden, en het is geen sociale beweging meer en we zijn
bovendien hopeloos verdeeld.” zei Urbain.
Traditioneel blijft 1 Mei het feest van de socialisten.
Welke partij geniet bij arbeiders de voorkeur?
Een onderzoek van De Standaard komt voor de socialisten neer op een ontgoocheling. Zij
scoren bij de arbeiders niet zo goed. Zowel met hun electorale score als met hun potentieel
komen ze pas op de vierde plaats: na de N-VA, CD&V en zelfs Open VLD.
Zowel N-Va, Vlaams Belang en PVDA doen het bij de arbeiders zeker niet slecht.
Voor Groen en in mindere mate CD&V geldt het omgekeerde. De twee partijen koesteren een
sociaal profiel maar dat overtuigt de arbeiders minder.
Wel groeit de aantrekkingskracht bij arbeiders voor Groen en PVDA, bij de N-VA is de trend
dalend. Vlaams Belang kan zijn stijgende peilingsresultaat niet bij de arbeiders waarmaken.
En in Wallonië verliezen de socialisten veel stemmers aan PTB-PVDA.

▪

Wrevel bij loodsen
Begin april waren er enkele acties bij de loodsen en liep het scheepvaartverkeer vertraging
op. Op een bepaald moment stonden zo'n dertig schepen in de wachtrij.
De acties kwamen er nadat de loodsen het akkoord tussen minister van Mobiliteit Ben Weyts
(N-VA) en de onafhankelijke vakbond VSOA verworpen hadden. De vakbond had onder meer
fundamentele bezwaren over de eindeloopbaanregeling en wil dat het werk van de loodsen
als zwaar beroep wordt erkend.

Ben Weyts (N-VA) en de socialistische vakbond ACOD zijn ondertussen wel tot een vergelijk
gekomen over het loodswezen. De vakbond bevestigt dat er een akkoord is dat "absoluut
verdedigbaar is naar de achterban toe". Onder meer het voornaamste twistpunt, de
eindeloopbaanregeling, lijkt weggewerkt te zijn.
Het kabinet van Weyts liet weten:
"Na lange besprekingen op het kabinet van de minister Weyts zijn we overeengekomen dat er
- wat de loodsen betreft - een hopelijk lange periode van sociale rust aanbreekt." "De
minister verschafte verduidelijkingen bij de uitvoering van het optimalisatieplan, dat moet
zorgen voor meer efficiëntie en betere dienstverlening van het loodswezen, en de uitvoering
van maatregelen die vervat zitten in het akkoord van maart 2016. Dit laatste akkoord werd
door ACOD niet gesteund."
De "verduidelijkingen" gingen volgens het kabinet van Weyts onder meer over de
eindeloopbaanmaatregel waarbij oudere werknemers meer rust kunnen genieten na
uitgevoerde opdrachten. Die maatregel zou ook gelden vanaf de leeftijd van 58, voor wie er
aanspraak op wenst te maken. "Daarnaast werden de toekomstige personeelswervingen
geduid, waarbij ook rekening zal worden gehouden met toekomstige trafiekverwachtingen."
Alfaport, de bedrijvenkoepel in de Antwerpse haven binnen Voka, is “bijzonder opgelucht”
over het akkoord dat de Vlaamse loodsen hebben bereikt met minister van Mobiliteit Ben
Weyts (N-VA). Het verlies “Toch zitten we hier als klanten met een dubbel gevoel”, zegt
voorzitter Walter Van Mechelen, die spreekt van een verlies van 50 miljoen euro.
De acties van de loodsen leidden volgens Alfaport tot heel wat problemen bij de private
havenbedrijven zoals schepen die vastzaten, transporteurs die hun planning moesten
omgooien, vertraagde leveringen en het risico op schadeclaims.
De havenkoepel gaat ervan uit dat de sociale rust door het bereikte akkoord voor een paar
jaar is teruggekeerd, maar maakt zich zorgen over wat daarna komt. “Het directe materiële
verlies is één zaak, maar de reputatieschade die deze acties hebben aangericht, is op de lange
termijn wellicht nog groter”, zegt Van Mechelen.

▪

N-Va viseert weer de zieken
Het aantal langdurig zieken in ons land heeft een historisch hoog niveau bereikt, met burnouts als een van de voornaamste oorzaken. Om dat hardnekkige probleem aan te pakken, wil
de N-VA langdurig zieken laten testen bij andere werkgevers en andere beroepen.
"Het uitgangspunt van die zogenaamde 'arbeidsintegratiejobs' voor langdurig zieken is
simpel", zegt N-VA-Kamerlid Spooren.
"Door elders frisse lucht op te snuiven en een andere werkervaring op te doen, kunnen we
hen weer herlanceren."
"Denk aan een verpleegster die thuis zit met een burn-out, maar de kans krijgt om bij te
springen in een kinderdagverblijf", zegt Spooren. "Of een lerares economie met een burn-out
die een aantal uren de boekhouding mag doen bij een klein bedrijf."
De N-VA legde het voorstel al meermaals op tafel, maar de coalitiepartners CD&V en Open
Vld blijven voorzichtig. "Alle creatieve ideeën zijn welkom, maar het moet wel praktisch

haalbaar zijn", zegt Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Ook CD&V heeft overigens een
antwoord klaar op het stijgende aantal burn-outs. De partij pleit ervoor om de 'rimpeldagen',
waarbij werknemers in de zorgsector vanaf 45 jaar twee uur per week minder moeten
werken, overal in te voeren.
VBO vindt het voorstel "het bestuderen waard".
"Maar het moet wel haalbaar en voldoende aantrekkelijk zijn voor de werkgevers."
"Elk voorstel dat de herinschakeling van langdurig zieken en mobiliteit kan bevorderen door
drempels te verlagen, is het bestuderen waard", zegt Bart Buysse, directeur-generaal van
VBO. "De verdienste van het voorstel is dat men focust op wat werknemers nog kunnen, bij
dezelfde of bij een andere werkgever. Maar het moet wel haalbaar en voldoende
aantrekkelijk zijn voor de werkgevers. We hebben nog geen zicht op de procedurele
modaliteiten van het voorstel."
Buysse wijst er tot slot op dat er in ieder geval "een andere mindset van de artsen" nodig zou
zijn, "door uit te gaan van wat werknemers wél nog kunnen en hen mee te begeleiden naar
werk".
Sp.a noemt het voorstel "wereldvreemd". "Als je thuis kampt met een burn-out even een
andere job uittesten? Het voorstel toont pijnlijk aan dat ze bij de N-VA duidelijk niet weten
waarover ze het hebben", zegt ondervoorzitter Stephanie Van Houtven. "Hoe kun je nu
iemand vooruit helpen door hem of haar wat jobs te laten uittesten? Hoe wereldvreemd
moet je zijn om zo'n voorstel te doen?" Ze herhaalt het sp.a-voorstel voor een timeoutrekening.
De groenen benadrukken het belang van structureel beleid in plaats van "losse flodders" om
burn-outs tegen te gaan. "Een burn-out zal niet genezen door de persoon in kwestie enkele
uurtjes op een andere werkvloer te laten meedraaien. Wat wel werkt, is in kaart brengen
welke werkgerelateerde factoren tot burn-out geleid hebben en die aanpakken", stelt
Kamerlid Evita Willaert.
ACV wil het "probleem aanpakken bij de wortel".
"Hoewel het hoge aantal langdurig zieken compleet voorspelbaar was, maakt de regering
steeds weer dezelfde fout door in te zetten op een aanpak 'na de feiten'".
ACV wil een “preventieve aanpak en dat is zorgen dat werken de mensen niet ziek maakt".
"Het gaat om de opbouw van een loopbaanbeleid voor alle werknemers. Waarbij in alle fasen
van de loopbaan, een preventief beleid wordt ontwikkeld voor werkbaar werk." Die
verbetering van de kwaliteit van arbeid en loopbanen zal volgens ACV vorm moeten krijgen in
de bedrijven en instellingen, op basis van goed overleg tussen werkgevers en werknemers.
"Maar, zelfs met de beste wil van de wereld zal een ganse reeks jobs erg belastend blijven
en/of onmogelijk uit te oefenen tot op latere leeftijd. En blijft het dus belangrijk voor de
regels inzake uittrede en uitgroeibanen in soepeler regels te voorzien voor zware beroepen”.
Tot slot wil ACV dat ook iets gedaan wordt aan de weinige controles op
arbeidsomstandigheden. "Er zijn net voldoende inspecteurs om alle bedrijven 1 keer in de
21,5 jaar te bezoeken. Daarbij registreert de inspectie in 42 procent van de bezoeken
inbreuken op de wetgeving. Er is dus wel degelijk werk aan de winkel."

▪

Chemiesector ontevreden
Op 18 april voerden vakbonden uit de chemie actie. Ze reageerden op de zware eisenbundel
van werkgeversorganisatie Essenscia. De bedrijven vragen een nog veel meer doorgedreven
flexibiliteit en willen de discussie over echte koopkrachtverhoging blokkeren. Met de actie
willen de vakbonden druk zetten om een goede sectorale cao af te sluiten.
In de scheikundesector slagen werknemers en vakbonden er meestal wel in hogere
loonsverhogingen af te dwingen dan de loonnorm. Logisch, want in de sector stijgen de
winsten en dividenden ook voortdurend. De omzet steeg in 2015 voor het zesde
opeenvolgende jaar tot een recordhoogte. De sector keerde vorige jaren ook meer dan 60%
van het nettoresultaat uit als dividend.
Die resultaten zijn te danken aan het vakmanschap van de werknemers en aan de hoge
flexibiliteit en productiviteit. In de grote bedrijven werken ze volcontinu: zeven dagen per
week, 365 dagen per jaar, afwisselend vroege, late en nachtshiften. Ten koste van de
gezondheid en het sociaal leven van de meer dan 88.000 werknemers, die ervoor zorgen dat
de bedrijven dag en nacht draaien. Elke dag merken ze hoe er meer winst wordt geperst uit
hun werk.
Alles voor de aandeelhouders, niets voor de werknemers
Terwijl de regering de belastingen en brutolonen keer op keer verlaagt, blijft de zucht naar
hogere winsten maar groeien. Op vraag van de werkgevers paste de regering de loonwet aan
en maakte ze een einde aan de vrije loononderhandelingen. De aangepaste loonwet werd op
9 maart in het Parlement goedgekeurd door onder meer N-VA, CD&V en Open Vld, met de
steun van Vlaams Belang. Ook in de bedrijven waar de productiviteitswinsten heel hoog
liggen, wil de werkgeverslobby dat daarvan niets meer terechtkomt bij de arbeiders en
bedienden, maar alles gaat naar bonussen en dividenden.
Lees verder via:
http://solidair.org/artikels/chemiearbeiders-willen-meer-loon-ondanks-loonwet-en-niet-nogmeer-flexibiliteit?utm_source=pvda2017-0414&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

▪

Weer onenigheid over pensioen
De vakbonden vernemen dat de regering een beslissing over het voorstel van minister
Bacquelaine rond 'eenheid van loopbaan' heeft uitgesteld. De vakbonden zullen druk blijven
zetten om van dit uitstel afstel te maken. Want met een plan dat het pensioen van zeer veel
mensen sterk zal verlagen, kunnen we absoluut niet akkoord gaan.
Wat is het plan van minister Bacquelaine?
•

De compensatie voor werknemers die vroeg aan hun loopbaan zijn begonnen tegen een
laag loon en bij wie de 45 beste jaren meetelden voor de berekening van hun pensioen,
wordt afgeschaft voor werknemers die aan het einde van hun loopbaan inactief zijn.

•

In de pensioenberekening wil minister Bacquelaine dus niet langer de 45 jaren laten
meetellen waarin mensen het meest verdienden en die dus het meest opbrengen voor
hun pensioen, maar de 45 eerste loopbaanjaren.

Een werknemer die zijn job verliest of ziek wordt voor de pensioengerechtigde leeftijd, wordt
dus gesanctioneerd bij de berekening van zijn toekomstig pensioen..
Vrouwen zwaarder getroffen
De maatregel treft weliswaar minder vrouwen, maar ze worden wel zwaarder getroffen. De
2350 vrouwen die in het eerste jaar worden getroffen verliezen maandelijks gemiddeld € 209
pensioen tegenover € 41 bij de 14.174 mannen.
De vakbonden eisen een koerswending van de federale regering nu die halfweg haar
legislatuur is en voor een cruciale begrotingsopmaak staat. Een koerswending die inzet op
sociale en fiscale rechtvaardigheid.
De voorbije jaren werd er al veel bezuinigd door het matigen van lonen, verhogen van
flexibiliteit, besparen op sociale uitkeringen, op social profit en op openbare diensten.
Vermogens worden voortdurend ontzien en werknemers en mensen met een pensioen of
uitkering krijgen de volle laag.
De regering draagt bij aan onwerkbaar werk, burn-outs, sociale dumping.
minder sociale zekerheid en bescherming
De regering weigert aan andere inkomensgroepen dan de werknemers een faire bijdrage te
vragen en ze treft daarbij in grotere mate zieken, werklozen en gepensioneerden.
de hoogste belastingdruk
Werknemers betalen het meest belasting. Vermogenden, verhuurders, beleggers,
ondernemers betalen een pak minder.
Door de brute besparingen op personeel en middelen komt de dienstverlening in het gedrang
terwijl een goed werkende overheid voor de hele samenleving cruciaal is. De afbouw van
overheidsdiensten treft met name werknemers en mensen aangewezen op een uitkering. Wie
rijk is kan immers beroep doen op private en commerciële diensten.
Niet alleen gaat het welzijn en de levenskwaliteit er zwaar op achteruit, alle andere
indicatoren staan ook in het rood. Voor werkgelegenheidsgroei en loonontwikkeling hinken
we achterop in het Europese peloton. De schuld is zelfs hoger dan bij het begin van de
legislatuur. De begrotingscontrole 2017 was een begrotingsuitstel.
En nu willen de rechtse partijen en de werkgevers de vennootschapsbelasting drastisch
hervormen. Dit zal na de tax shift een nieuw groot gat in de begroting geslagen. Alweer
dezelfde mensen draaien dan voor de gevolgen op: werknemers en mensen aangewezen op
een uitkering.
De bonden eisen een rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid.
Eerlijke belastingen en dus een grotere bijdrage van inkomsten uit kapitaal. Alle inkomsten
moeten bekend zijn en iedere euro moet, naar draagkracht, hetzelfde belast worden. Fiscale
fairplay. De achterpoorten moeten dicht.
Méér mensen in een werkbare en leefbare job. Veel beter dan cadeaus aan werkgevers.
De sociale zekerheid stabiel financieren, versterken en uitbouwen voor meer levenskwaliteit.
Goede pensioenen. Dat is wat anders dan werken tot 67. En dat is het omgekeerde van langer
en harder werken voor minder pensioen.
Investeren in duurzame jobs, publieke infrastructuur, kwaliteitsvolle en betaalbare openbare
diensten. Daar wordt iedereen beter van.
Werknemers hebben recht op kwaliteitsvolle jobs, sociale en fiscale rechtvaardigheid.

De regering moet deze boodschap oppikken anders komen er acties.
Open Vld legde een concreet voorstel op de regeringstafel om de pensioenopbouw van
langdurig werklozen verder te verlagen. Het plan van Kamerlid Vincent Van Quickenborne,
(Bron: Het Laatste Nieuws) zal tijdens een van de superministerraden van de regering-Michel
besproken worden.
Vincent Van Quickenborne zei: "We moeten verder sleutelen aan de gelijkgestelde periodes.
Binnenkort is het zo dat de basis voor de pensioenberekening na één jaar werkloosheid niet
langer het laatste loon is, maar een 'minimumjaarrecht' van ongeveer 1.950 euro bruto.
"Ik stel voor om het minimumjaarrecht vanaf het derde jaar werkloosheid geleidelijk aan te
laten dalen, tot het na tien jaar nog 70 procent of 1.362 euro bedraagt. En vanaf het elfde jaar
werkloosheid zullen deze jaren ook niet meer meetellen voor de vorming van het
minimumpensioen. Want het kan niét dat een ondernemer minder pensioen krijgt dan
iemand die jarenlang werkloos was.
Maar volgens CD&V-politica Sonja Becq vergelijkt Van Quickenborne "appels met peren"
door werknemers, ambtenaren en zelfstandigen door elkaar te gebruiken. "Hij gooit alles op
een hoopje", klinkt het. De CD&V-politica wil bijvoorbeeld niet dat er geraakt wordt aan "de
solidariteit binnen de groep van werknemers".

VARIA

▪

Wat verandert er vanaf 1 Mei?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.
•

Hogere verkeersboetes

De tarieven voor de onmiddellijke inning van verkeersboetes stijgen op 1 mei met 5 pct. Zo
verhoogt de onmiddellijke inning voor een overtreding van de eerste graad van 55 naar 58
euro. Ook voor snelheidsovertredingen is er een verhoging: van 50 naar 53 euro voor de
eerste 10 km/uur boven de toegelaten maximumsnelheid.
•

Immuuntherapie voor patiënten met eerste lijn longkanker terugbetaald

Patiënten met eerste lijn longkanker kunnen vanaf 1 mei een beroep doen op terugbetaling
voor immuuntherapie, een beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block
(Open Vld). "Dit betekent dat deze patiënten toegang krijgen tot een therapie die betere
overlevingskansen biedt en een veel hogere levenskwaliteit tijdens de behandeling", zegt ze.
•

Patiënten betalen meer remgeld voor antibiotica

Vanaf 1 mei betalen patiënten meer remgeld voor antibiotica voorgeschreven door hun arts.
De maatregel komt er op initiatief van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open
Vld). Bedoeling is dat artsen minder antibiotica voorschrijven en dat patiënten er ook minder
om vragen.
Eerder werd ook al het overmatig gebruik van neussprays met cortisone en
maagzuurremmers in sterke dosering aangepakt met een aangepaste terugbetalingsregeling.
•

Arbeidsongeschiktheidsuitkering aangepast

Eind vorig jaar telde ons land ongeveer 370.000 langdurig zieke werknemers en zelfstandigen,
goed voor net geen 5 miljard euro aan uitkeringen. Sinds 1 oktober krijgen langdurig zieken al
meer controle, om na te gaan of ze ook echt arbeidsongeschikt zijn.
Wie vanaf 1 mei arbeidsongeschikt wordt, zal een vol jaar sociale bijdragen moeten hebben
betaald vooraleer hij of zij recht heeft op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, in plaats
van zes maanden. Die maatregel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open
Vld) is een onderdeel van het recentste begrotingsakkoord en moet de "duurzaamheid van de
sociale zekerheid garanderen".
Er zijn wel heel wat categorieën die op een vrijstelling van de wachttijd kunnen rekenen,
meldt het kabinet-De Block. Zo hebben schoolverlaters of afgestudeerden die net beginnen te
werken meteen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid bij ziekte.
•

Aanbieders van consumentenkrediet moeten examen afgelegd hebben

Aanbieders van consumentenkredieten moesten voor 1 mei een vergunningsdossier indienen
bij de financiële waakhond FSMA. Een van de voorwaarden om zo'n dossier te kunnen
indienen, was het succesvol afleggen van een examen, na het volgen van een financieeljuridische opleiding.
Aanbieders die voor eind april hun aanvraag hebben ingediend, kunnen op 1 mei blijven
verder werken, ook al heeft de FSMA hun vergunning nog niet afgeleverd. Wie met de
aanvraag wacht tot na de deadline, moet stoppen met kredieten aanbieden. Pas nadat ze hun
vergunning ontvangen hebben, kunnen ze weer kredieten aanbieden.

▪

Jaarverslag RVA
De belangrijkste evoluties uit 2016

1. De vergoede werkloosheid is alweer afgenomen in 2016, zowel de volledige als de
tijdelijke werkloosheid.
2. Wat de volledige werkloosheid betreft, moet een onderscheid gemaakt worden tussen 2
groepen:
1) De uitkeringsgerechtigde vergoede werkzoekenden. Hun aantal (395.213) is met
5,3% afgenomen in vergelijking met 2015.
2) De uitkeringsgerechtigde vergoede niet-werkzoekenden. Hun aantal is gedaald in
2016, zowel bij de vrijgestelde oudere werklozen (-12,8%) als bij de vrijgestelde
werklozen met bedrijfstoeslag (-8,4%).

3. Het totale aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, werkzoekenden en nietwerkzoekenden is bijgevolg met 6,7% gedaald, zijnde 38.521 personen uitgedrukt in
jaargemiddelde. Over de laatste twee jaar bedraagt de daling 100.980 personen
uitgedrukt in jaargemiddelde.
4. Die evolutie kan voornamelijk door 3 factoren worden verklaard:
1) voor het derde jaar op rij heeft België een matige groei gekend van 1,2% in 2016,

na een groei van 1,5% in 2015. Volgens de Nationale Bank is de werkgelegenheid
in 2016 toegenomen met 59.000 eenheden;
2) er is ook een demografisch effect. De beroepsbevolking en de bevolking op
beroepsactieve leeftijd zijn minder gestegen dan voorheen en er zijn meer
pensioneringen;
3) ten slotte is er het effect van meerdere hervormingen, vooral het einde van het
recht op inschakelingsuitkeringen.
Tussen 1 januari en 31 december 2016 kwamen 7.986 personen aan het einde van
hun vergoedingsperiode, zijnde 3 jaar of 3 jaar boven de 30 jaar afhankelijk van de
gezinscategorie. Sinds 1 januari 2015 bedraagt het aantal einde rechten 37.007.
5. Op het vlak van de tijdelijke werkloosheid stellen we een daling vast van 6,6% van het
aantal dagen in 2016. De tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek omwille van
economische oorzaken, die de evolutie van de conjunctuur het best weerspiegelt, daalde
nog sterker (-11,4%).
6. Het aantal werknemers dat onderbrekingsuitkeringen ontvangt (280.197), is afgenomen
met 2,7%. Die daling heeft enkel betrekking op het tijdskrediet, waarvoor de
toekenningsvoorwaarden sinds 2015 strenger zijn, zowel voor het algemene stelsel als
voor het eindeloopbaanstelsel.
7. De totale uitgaven van de RVA, met uitzondering van de materies die werden
overgedragen aan de gewesten, zijn afgenomen met 445 miljoen euro in 2016. Op 3 jaar
tijd bedraagt de daling 1,5 miljard euro, d.i. -15%.
Voor het volledige verslag, zie:
http://www.rva.be/nl/nieuws/de-rva-publiceert-zijn-jaarverslag-2016

▪

De armoedemonitor
Met de jaarlijkse publicatie van de armoedecijfers klinkt vooral kritiek op het gevoerde
armoedebeleid. Er is altijd voldoende armoede over om kritiek op het beleid te spuien.
Uiteraard is elke arme er een te veel.
Niettemin doet Vlaanderen het op dat vlak bijzonder goed. Met amper 10 procent armen zijn
we koploper in Europa. In Zweden is 13 procent van de bevolking arm, in Wallonië bijna 20
procent en in Brussel zowat 30 procent.
Welke regering Vlaanderen ook bestuurde, tussen 2004 en 2015 bleef het Vlaamse
armoedecijfer nagenoeg constant.

De lage armoedegraad in Vlaanderen is een van de zaken waarop we terecht trots kunnen
zijn.
Het voornaamste probleem met de armoedecijfers is dat ze vooral ongelijkheid meten. Zo
wordt eerst gekeken naar het middelste inkomen in een land. Wie minder dan 60 procent van
dat mediaaninkomen verdient, geldt als ‘arm’. Dat is zowat 10,3 procent van de bevolking in
Vlaanderen. Stel nu dat we van vandaag op morgen alle inkomens verdubbelen. Iedereen is
plots dubbel zo rijk, maar ook het mediaaninkomen en dus ook de armoedegrens zouden
verdubbelen.
Paradoxaal genoeg zou het percentage armen ongewijzigd blijven. Het armoedecijfer meet
immers vooral ongelijkheid en niet noodzakelijk materiële achterstelling.
In 2004 was een Vlaams huishouden met twee volwassenen en twee kinderen arm met een
jaarinkomen van minder dan 19.749 euro. Vandaag ben je pas arm met minder dan 27.285
euro.
Ook geografisch wordt de armoede op die manier anders geïnterpreteerd. In België ben je als
gezin arm met een maandinkomen van minder dan 2.100 euro, in Bulgarije ben je dat met
minder dan 400 euro.
Dat de armoede jaar in jaar uit onveranderlijk is, betekent niet dat ook de samenstelling van
de groep armen ongewijzigd blijft. Wie vandaag arm is, is dat niet noodzakelijk ook morgen en
omgekeerd. Een 18-jarige die voor het eerst op de arbeidsmarkt komt, verdient weinig in
vergelijking met een 40-jarige met ervaring. Maar er komt een dag dat die 18-jarige zonder
ervaring ook een 40-jarige met ervaring zal zijn. Een werknemer die plots op een laag
pensioen terugvalt, dondert dan weer naar beneden in de inkomensverdeling. Puur kijken
naar een armoedecijfer onderschat zowel opwaartse als neerwaartse sociale mobiliteit.
Echte armoede is relatief in Vlaanderen. Onze lage armoede is uitgerekend een van de zaken
waarop we terecht trots kunnen zijn. We hebben dan ook een van de meest performante
socialezekerheidssystemen. Zonder herverdeling zouden we een van de meest ongelijke
landen van de Europese Unie zijn, na herverdeling zijn we een van de meest gelijke.
De belangrijkste risicofactor voor armoede is geen werk hebben.
Het echte probleem is onze veel te lage activiteitsgraad op de arbeidsmarkt. Geen job hebben
geeft een erg groot risico op armoede. Kijk bijvoorbeeld naar de bijzonder lage
participatiegraad bij migrantengezinnen. Minder dan 4 op de 10 niet-Europese vrouwen in
België werken. Dat is de snelste weg naar armoede, voor de huidige én de volgende generatie.
De belangrijkste risicofactor voor armoede is niet ‘weinig geld hebben’ maar wel ‘niet
werken’. Een echt armoedebeleid ijvert er dan ook voor dat we makkelijker jobs creëren voor
de minst geschoolden, werkloosheidsvallen wegnemen, uitkeringen beperken voor wie
inactief is en garanderen dat een job altijd de meest logische keuze is.
Laat ons trots zijn op onze voorbeeldige armoedecijfers.
Maar het moet nog beter.
Vandaag leven 650.000 Vlamingen waarvan 150.000 kinderen onder de
armoederisicodrempel.
De beloofde prioriteit en het engagement van het Pact 2020 dat de ambitie had om het aantal
Vlamingen onder de armoederisicogrens tussen 2008 en 2020 met 30% te verminderen (naar
maximaal 430.000 personen) smelt als sneeuw voor de zon. Vandaag leeft 1 op de 10
Vlamingen in armoede. Dat is veel te veel en zet een enorme druk op onze samenleving. Een
druk die paradoxaal meer kost dan fundamenteel werk te maken van de bestrijding van
armoede zélf. Preventie levert immers altijd meer op dan achter de feiten aan te moeten

hollen met allerhande herstel-, bevorderings- en integratieprogamma's. Als het deze
beleidsploeg allemaal om efficiëntie te doen is, waar wacht de coördinerende minister dan
op?
Armoede is natuurlijk niet zomaar een eenvoudig op te lossen probleem. Armoede nestelt
zich sluimerend in alle facetten van het leven en heeft in de meeste gevallen eenzaamheid,
sociale uitsluiting en depressie tot gevolg.
Leermoeilijkheden, aandachtstoornissen, verhoogde prikkelbaarheid die psychische
kwetsbaarheden en agressiegevoeligheid uitlokt.
Mensen in armoede moeten voortdurend loodzware taken managen en moeilijke beslissingen
nemen, keuzes die gemaakt worden onder constante druk en de veroordelende blik van hun
omgeving.
Armoedebestrijding is een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Vechten tegen armoede is vechten voor mensenrechten. Want armoede is geen keuze die je
maakt: de kern van het probleem ligt in de opeenstapeling van de sociale
uitsluitingsmechanismen.
Lees de armoedemonitor via:
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor

▪

Salaris-enquête
Het vernieuwde Salariskompas is gebaseerd op de gegevens van de meer dan 33.000
werknemers die deelnamen aan de jongste Salarisenquête van Vacature en de KU Leuven. Het
Salariskompas is een academisch onderbouwd werkinstrument voor iedereen die wil
aftoetsen of zijn/haar loon vandaag marktconform is.
De loonvoorspelling gebeurt aan de hand van de resultaten van regressie-analyses. Op basis
van de antwoorden van ruim 30 000 werkende Belgen berekenen we wat de impact is van elk
van de kenmerken die je in het kompas invult. Dit levert een loonfunctie op, die uitdrukt hoe
lonen in België bepaald worden. Jouw profiel wordt in deze loonfunctie ingevoerd en dit
levert een voorspeld of geschat loon op. Deze techniek levert accuratere voorspellingen op
dan het werken met gemiddelden of medianen.
De benefits worden berekend op basis van de deelnemers aan de Salarisenquête met een
vergelijkbaar profiel als het jouwe (zelfde sector, functiedomein en functieniveau).
Echt wetenschappelijk is het niet, maar wie wil kan de oefening eens doen.
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/FAQ-Salariskompas-2016
https://www.vacature.com/salariskompas/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm
_term=&utm_content=verdient-de-baas-te-veel-en-jij-te-weinig&utm_campaign=hlncontent

▪

Het Rekenhof
In zijn missieverklaring presenteert het Rekenhof zijn visie, de waarden die aan de basis liggen
van een goede uitvoering van zijn werkzaamheden en de strategieën die het gebruikt om bij
te dragen aan de verbetering van de werking van de overheid door zijn controles en de
evaluatie van het overheidsbeleid.
Het Rekenhof onderzoekt ook of de overheidsgelden goed worden besteed. Bij die controle
gaat het in het bijzonder na of de uitvoering van het overheidsbeleid (gezondheidszorg,
justitie, werk, fiscaliteit, onderwijs, landbouw, toerisme enz.) voldoet aan de principes van
goed beheer, volgens de criteria van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.
•

•
•

Zuinigheid: zijn de vereiste financiële, menselijke en materiële middelen op zowel
kwalitatief als kwantitatief vlak, op het gepaste ogenblik en tegen de laagst mogelijke
kostprijs verworven?
Doeltreffendheid: in hoeverre heeft het beleid de doelstellingen verwezenlijkt?
Doelmatigheid: wat is de relatie tussen de ingezette middelen en de bereikte resultaten?
Zijn met andere woorden de financiële, menselijke en materiële middelen optimaal
gebruikt?

Verdere info via:
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/RecentePublicaties.html

BOEKEN

▪

Happy Hour is van 9 tot 5
Happy Hour is van 9 tot 5. Leer te Houden van je baan,
Houden van je leven en Knallen op je werk.
Anders gezegd, maak van je hobby je werk.
Hou van je werk en je zult productiever, creatiever en
meer gemotiveerd zijn. Je zult ook gelukkiger in het leven
zijn. Zo zal een gelukkige bedrijven ook ontdekken dat ze
meer efficiënt, innovatief zijn en meer geld verdienen dan
hun ongelukkige concurrenten. Dit boek is voor iedereen
die happy at work wil zijn – of je nu een medewerker of
een manager bent; net gestart bent of al een door de wol
geverfde expert; werkt in een startend bedrijf, een groot
bedrijf of in de publieke sector; dit boek zal je alles geven
dat je nodig hebt om het werk leuker, inspirerende en
meer energiek te maken.

Zie ook www.happyhourisvan9tot5.nl

▪

De GAS-wetgeving
Gemeentelijke administratieve sancties zijn de laatste
jaren een effectief middel gebleken in de strijd tegen
overlast. De lijst met strafbare inbreuken wordt
alsmaar langer, de leeftijdsgrens voor sancties wordt
stelselmatig verlaagd, maar wat zijn de wettelijke
grenzen waarbinnen men kan werken?
Heel wat gemeenten, mandatarissen en ambtenaren
stellen zich vragen over het toepassingsgebied van de
wet, over de positie van de ambtenaar, over de
aansluiting bij het politiebeleid en de capaciteit van de
politiediensten. Kan de gemeente nachtlawaai
administratief beboeten? Wie kan gemeentelijke
administratieve sancties opleggen en wie mag de
inbreuken vaststellen? Kan een gemeenschapswacht
het identiteitsbewijs van een overtreder opvragen? In
welke gevallen kan de gemeente diefstal zelf
bestraffen? Wat is de rol van het parket in deze
procedure?

▪

De gekookte kikker
'Zullen we fuseren', stelt de kip het varken voor. 'Spek
met eieren, een wereldproduct.' Het varken na enig
nadenken: 'Wacht eens even, jij legt de eieren, maar ik
ga eraan.' 'Nou en, zo gaat dat toch altijd bij fusies',
zegt de kip. 'De gekookte kikker' is al meer dan tien jaar
een bron van inspiratie voor managers op alle niveaus.
De verzameling dierenmetaforen, afkomstig uit een
grote verscheidenheid van bronnen, is een ideaal
startpunt voor (her)overwegingen over bedrijfscultuur,
menselijke verhoudingen en organisatieverandering.
Geordend volgens de door Peter Camp ontwikkelde
matrixmethode, zijn deze metaforen (het zijn er
inmiddels vierhonderd) zo gepresenteerd dat alle
aspecten van het leven en werken in een organisatie
aan bod komen, van tastbare concepten als training en
honorering, tot meer abstracte als vitaliteit en rebellie.

'De gekookte kikker' is voor mensen die verandering handen en voeten willen geven; die de
organisatie een warm hart toedragen. Peter Camp laat zien hoe u metaforen kunt toepassen
in de praktijk van en het denken over organisatieverandering. 'De gekookte kikker' is een
eindeloze bron van ideeën; een naslagwerk voor dagelijks gebruik.
Een prima relatiegeschenk van medewerkers aan hun bazen en vice versa.

▪

Het einde van Europa?
Europa in 2026: President Poetin houdt een militaire
parade ter ere van de annexatie van Estland; militair
ingrijpen door de NAVO wordt geblokkeerd door
Duitsland, waar de SPD een regering vormt met de
Groenen en de Communisten na de historische
nederlaag van de CDU; de Franse president Marine Le
Pen was al uit het samenwerkingsverband gestapt in
2021; nadat Groot-Brittannië zich terugtrok uit de EU,
volgden andere eurosceptische regeringen in Europa
haar voorbeeld.
James Kirchick geeft in Het einde van Europa zijn
toekomstvisie voor Europa, aan de hand van de negen
grote problemen die op dit moment op het continent
spelen, zoals politiek populisme, Russische druk,
openlijke confrontatie met de
islamitische gemeenschap, anti-Europese krachten.
Kirchick geeft aan welke uitdagingen serieuze
bedreigingen vormen voor de Europese Droom en wat
de rol van Rusland is in het geheel.
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▪

Wangedrag leerlingen
Vorig schooljaar werden in Vlaanderen en Brussel 2.387 leerlingen definitief uitgesloten. Dat
zijn er 17 procent meer dan het jaar voordien en 40 procent meer dan twee jaar eerder.
Opmerkelijk is dat het acht op de tien jongens zijn. "Dat is altijd al zo geweest. Zij hebben ook
meer gedragsproblemen en worden misschien iets makkelijker schoolmoe".
Als leerlingen het te bont maken, rest hun school soms nog maar één oplossing: ze
buitengooien. "Geen enkele school doet het graag, maar het kan soms niet anders", zegt Inge
Van Trimpont, voorzitter van ISC, de CLB-overlegcel van de verschillende onderwijsnetten.

"In de meeste gevallen hebben de leerlingen een grens overschreden door bijvoorbeeld
agressief te zijn of diefstallen te plegen."
"Maar we moeten jongeren de kans geven te groeien en uit hun fouten te leren. Loslaten
mogen we in geen geval."
Vlaamse en Brusselse scholen hebben in twee jaar tijd 40 procent meer leerlingen
buitengezet. Een gevolg van het toenemend aantal jongeren met gedragsproblemen, maar
ook van ongeduldige scholen. "Geef die jongeren vooral aandacht."
'Maar we moeten jongeren de kans geven te groeien en uit hun fouten te leren. Loslaten
mogen we in geen geval'
Het groeiende probleem is volgens het CLB vooral te wijten aan de toename van
probleemjongeren.
Volgens onderwijsprofessor Martin Valcke van de UGent hebben de directies toch te weinig
geduld. "Schoolreglementen worden steeds strikter geïnterpreteerd. Je mag zoveel keer iets
verkeerd doen, daarna vlieg je buiten. Verzachtende omstandigheden tellen nauwelijks nog
mee."
Valcke wijst er ook op dat dezelfde leerlingen soms jaar na jaar in de statistieken voorkomen,
telkens door een andere school buitengezet. Bron: De Morgen

▪

De Kiva-aanpak
Wat is KiVa?
‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins
antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun
school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder
kans maakt.
KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse
basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft
als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen
van het lager onderwijs.
Waaruit bestaat het KiVa-programma?
Preventief pakket
Een pakket van uitgewerkte lessen
Twee educatieve computergames voor leerlingen (en ouders)
Een intensieve training voor de leerkrachten van het KiVa-kernteam
Oplossingsgerichte aanpak
KiVa trekt hierbij de kaart van de oplossingsgerichte aanpak: de veiligheid van slachtoffers
moet immers zo snel mogelijk worden hersteld. De aanpak en afhandeling van pestincidenten
varieert naargelang de aard en intensiteit van de pesterijen. Leerkrachten worden vertrouwd
gemaakt met niet-confronterende en confronterende aanpakvormen.
Lees verder via: http://www.kivaschool.be/be/

▪

Minder pesterijen in scholen
Er wordt minder gepest op school. Vorig schooljaar hadden de CLB's - centra voor
leerlingenbegeleiding- bijna 4.300 dossiers over pesten. Dat lijken er nog altijd veel, maar het
zijn er ruim een dérde minder dan vijf jaar geleden. Dat komt omdat scholen meer aandacht
hebben voor het probleem.
Scholen voeren vaker een écht antipestbeleid en dat merken de centra voor
leerlingenbegeleiding. Vijf jaar geleden hadden ze nog 6.583 pestdossiers, vorig schooljaar
bijna 4.297. Dat is een daling met bijna 35 procent.
Maar meer dan 4.000 kinderen hebben dus wél nog altijd professionele begeleiding nodig in
een pestsituatie. Het blijft dus zaak voor de scholen om nog alerter te zijn naar pestgedrag.
Bron VTM
https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/binnenland/steeds-minder-gepest-op-school
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