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Optimistisch en
ambitieus werken
aan sociaal overleg
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Een optimistisch en ambitieus verhaal
over sociale dialoog

04 Hoe vrouwvriendelijk is de

In ‘De clash voorbij’ schetst professor Peggy De Prins zeven
paden naar een resultaatgerichte sociale dialoog op ondernemingsniveau. Ze toont zich daarmee opnieuw een vurige
believer van georganiseerd en doordacht overleg tussen werknemers en onderneming.

werkvloer?
Vorige maand pleitte het ACV naar aanleiding van Vrouwendag
op 8 maart uitgebreid voor het wegwerken van loon- en
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Wij peilden naar
de carrièrekloof: vinden mannen en vrouwen even vlot hun
weg door het glazen labyrint?
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Ouderschapsverlof kan nu ook in
halve dagen
Tot nog toe bestond ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of via een vaste dag per week. Daar komt binnenkort een
mogelijkheid bij. Je zal je arbeidstijd ook met 1/10 kunnen
verminderen of dus gedurende 40 maanden een halve dag per
week vrij nemen.

07
Arbeidsorganisatie in transitie
Actuele vragen van werknemers illustreren de gevolgen van
snelle en diepgaande veranderingen op de arbeidsmarkt.
Werknemers vragen niet enkel ondersteuning op juridisch vlak
maar ook coaching tijdens hun zoektocht.

08
Hoe ethisch is Big Brother?
Door de digitalisering is een berg data ontstaan. De Universiteit
Antwerpen wil studenten laten nadenken over hoe ze moeten omgaan met de kennis en macht die deze data opleveren.
Professor David Martens legt uit hoe en waarom.

12 Ezra Dessers connecteert mens,

organisatie en technologie
Ezra Dessers is als onderzoeksleider bij het HIVA sterk betrokken bij het Paradigms 4.0 project. Dat project onderzoekt de relatie tussen nieuwe technologieën, de organisatie van het werk,
vaardigheden en participatie. “Die connectie is zowat de rode
draad door alles wat ik tot hiertoe professioneel gedaan heb.”

14

Ook wij worden beter van
internationaal vakbondswerk
Vakbondswerk is internationaal werk. Als het lot van werknemers op mondiaal vlak niet verbetert, gaan ook onze rechten
de dieperik in. “Gelukkig konden we de voorbije jaren stappen
vooruit zetten,” vertelt Annick Aerts van de internationale
dienst binnen LBC-NVK.

16 Lunchsessie ‘Omgaan met stress en

burn-out in je team’
ACV Kader biedt je een lunchsessie aan rond stress en burnout. Als leidinggevende heb je een belangrijke impact op het
psychosociaal welzijn van je medewerkers. Je maakt het verschil tussen gezonde en ongezonde stress, tussen gevoelens
van voldoening en uitputting.

Ontvang kader digitaal
Ontvang je dit magazine in de toekomst liever in je mailbox? Bezorg ons je e-mailadres via kader@acv-csc.be.

Colofon

ACV Kader is het kadernetwerk van het ACV. De kaderwerking is gegroeid uit de LBC-NVK, maar
richt zich sinds 2018 ook tot kaderleden, ledinggevenden en kenniswerkers die aangesloten zijn
bij ACV BIE. Deze uitgave verschijnt vier maal per jaar en wordt verstuurd naar alle leden.
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In de context van mijn job heb ik geregeld contacten
en gesprekken met jonge afstuderende universitairen.
Ik merk bij mezelf hoe graag ik dat doe: jongeren aanspreken, gesprekken voeren, vragen stellen en vooral
geboeid luisteren naar wat deze generatie bezighoudt.
Uiteindelijk staan ze aan de grote poort van een heel
nieuwe fase in hun leven, die hun verdere toekomst
zal bepalen. Als moeder van drie kinderen op de grens
van generatie Z en de millennials leerde ik me – soms
gewillig, soms al spartelend – onderdompelen in hun
leefwereld.
Telkens valt me op hoe nieuwsgierig en gretig jongeren
zijn naar informatie en tools die hen op weg naar een
sterke start van pas kunnen komen. Waarover we dan
zoal met elkaar spreken? Over de zoektocht naar een
leuke job en fijne collega’s, over een komende eerste
sollicitatiegesprek, over de obligatoire administratieve
plichtplegingen bij het afstuderen. Ja, ook het loonpakket komt ter sprake naar aanleiding van dé vraag die hen
meer dan waarschijnlijk door hun hopelijk nieuwe werkgever voorgelegd wordt: “hoeveel wens jij te verdienen?”.
Dat ook deze jonge mensen oor hebben naar solidariteit,
verbaast me niet. Ze zijn snel mee als je hen de contouren van ons solidariteitsmodel toelicht: lonen vormen
de basis voor de financiering van de sociale zekerheid
die jou en mij tegen pech beschermt en van een waardig
inkomen voorziet. Ik daag hen uit mee na te denken hoe
solidariteit in deze tijden vorm kan krijgen. Veiligheid
en zekerheid vinden ze niet onbelangrijk. Maar risico’s
nemen en een stap in het onbekende zetten, hoort er
óók bij.
En de grenzen vervagen. Belgen gaan naar het buitenland en buitenlandse studenten zoeken hun weg in ons
land. We spreken over studeren, stage lopen, vrijwilligerswerk en werken in België en elders, over opbouw
van rechten, pensioen, aanvullend pensioen en fiscaliteit… En zo komen we bij de behoefte van jonge mensen
aan de juiste bronnen en kanalen, aan info, tips & tricks
om zelf vorm te geven aan hun toekomst.
Als sparringpartner hou ik hun hand niet vast, getuig
ik niet van betweterigheid, maar bied ik hen een kader
waaraan ze hun reflecties, acties en ervaringen kunnen
toetsen. Die rol heb ik me tegen wil en dank op het lijf
laten schrijven. Thuis ben ik namelijk meer dan eens
tegen de muur gebotst door mijn eigen denkkaders op
te leggen aan mijn generatie-Z kroost. No pasarán!
Sandra Vercammen
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Hoe vrouwvriendelijk
is de werkvloer?
jan deceunynck

Over de doorstroming van vrouwen in het bedrijfsleven is al veel inkt gevloeid. Wij
polsten in een aantal bedrijven en sectoren ook naar het vrouwvriendelijke gehalte van de
kaderpopulatie. En daar blijkt nog wel wat ruimte voor verbetering. Al liggen oplossingen
niet grijpensklaar voor de hand.
Mannelijk imago speelt automobielsector parten
Bij ons werken inderdaad weinig vrouwen, beseft vakbondsvertegenwoordiger Carl Backx bij Mercedes. “En ik zit dan nog bij de afdeling trucks,
waar het verschil nog meer uitgesproken is.” Dat er géén vrouwen werken,
is dan weer overdreven. Niet alleen worden diensten als marketing en communicatie quasi volledig door vrouwen bevolkt, maar ook de CFO is een
vrouw. En al lijken de man-vrouwverhoudingen anders te illustreren, toch
wil Carl Mercedes geen vrouwonvriendelijk bedrijf noemen. “De tijd van
de schaars geklede dames op de motorkap van het autosalon is toch al wel
wat gepasseerd. Hooguit de zuiderse constructeurs bezondigen zich daar
nog wel eens aan. Maar zelfs bij hen is die trend nagenoeg weg.”
Het gebrek aan vrouwelijke medewerkers, en bijgevolg ook aan vrouwelijke leidinggevenden, zit volgens hem vooral in scholing en imago. “Alles
wat met auto’s te maken heeft, en zeker met trucks, blijkt toch nog altijd
meer tot de verbeelding te spreken van mannen. Voor een stukje heeft het
ook met fysiek te maken. Met een vrachtwagen rijden is niet moeilijker
dan met een personenwagen, maar sleutelen aan een vrachtwagenmotor is wat anders. Dat fysieke aspect straalt wellicht een beetje af op de
hele sector. Maar het is zeker niet zo dat vrouwen bij ons minder kansen
krijgen.”

© Layla Aerts

Het old boys network in de cultuursector
In de kunsten zette #MeToo vorig jaar de sector in een slecht daglicht.
Ine Hermans, binnen LBC-NVK verantwoordelijk voor het vakbondswerk in de sector, heeft intussen gemerkt dat de problemen ruimer zijn
dan grensoverschrijdend seksueel gedrag. “Er stromen vanuit de kunstopleidingen minder vrouwen door naar het werkveld. En de vrouwen die
doorstromen verdienen ook minder dan mannen – zeker als ze jonger dan
35 zijn. Directiefuncties zijn ook vooral weggelegd voor mannen. Zeker in
de grote gezelschappen. Het old boys network is er bijzonder performant,”
legt ze uit. “Het werkritme en de werkuren zijn zeer gezinsonvriendelijk.
Moederschap is nauwelijks combineerbaar met een job in de sector. Ook
zwangerschap is een probleem voor bv. danseressen. En daar bovenop zijn
er dan nog het vaak stereotiep geschetst vrouwbeeld en het seksisme. De
helft van de vrouwen in cultuur- of mediasector gaf in een onderzoek in
opdracht van minister Gatz aan het voorbije jaar geconfronteerd te zijn
geweest met grensoverschrijdend gedrag.”
“Dans is de enige sector binnen het culturele landschap waar vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn dan mannen,” weet Ine. “Maar ook daar gaapt
een kloof. Want vrouwen zijn eerder uitvoerder, terwijl vooral mannen de
touwtjes in handen hebben als choreograaf. In die uitvoerende functies
klagen vrouwelijke artiesten vooral over de stereotiepe of minder interessante rollen die ze toebedeeld krijgen, zeker als ze wat ouder worden.”
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Verdeling gezinstaken moet gelijker
Bij electriciteitsnetbeheerder Elia is de genderverhouding nog niet in evenwicht.
Mannen zijn nog steeds in overtal. Maar de werkgever doet wel inspanningen
om de situatie rechter te trekken. “Dankzij de interne mobiliteitspolitiek en de
opleidingen die worden gegeven, krijgt iedereen – zowel mannen als vrouwen –
de kans om zich te ontplooien, om te solliciteren voor nieuwe uitdagingen,” legt
kadervertegenwoordiger Valérie Legat uit.
Zij situeert de problemen meer in de hoek van de opleiding. “Nog altijd zijn
er meer mannelijke dan vrouwelijke studenten technisch ingenieur. Het blijft
daarom moeilijk om even veel vrouwen dan mannen aan te werven,” begrijpt ze.
Vanuit de vakbondsgroep porren ze de werkgever aan om via samenwerking met
scholen meer vrouwen aan te trekken voor technische functies. “We laten vooral
onze vrouwelijke ingenieurs het woord voeren tijdens die bijeenkomsten. Hun
getuigenissen kunnen een extra stimulans zijn voor vrouwelijke studenten die
twijfelen of ze de stap naar een carrière in ons bedrijf willen zetten.”
Daarnaast ziet Valérie ook een politieke uitdaging om de ongelijkheid weg te
wissen. “Ook mannen moeten hun rol van vader durven en kunnen opnemen.
Ouderschapsverlof is daarin een belangrijke piste. Alleen als mannen en vrouwen de gezinstaken evenwichtig verdelen, kunnen ze zich ook op het werk allebei ten volle ontplooien. Pas dan kunnen we spreken van gendergelijkheid die
mannen en vrouwen de mogelijkheid geeft om een carrière uit te bouwen en
door te groeien naar een topfunctie.”
En hoe zit het bij de vakbond zelf?
Als de LBC-NVK oproept om de genderkloof te dichten, moet de vakbond zelf
ook het goede voorbeeld geven. Volgens personeelsverantwoordelijke Annemie
Plessers is de LBC-NVK daar dan ook stevig mee bezig. “Een volledig evenwicht
hebben we nog niet bereikt,” geeft ze eerlijk toe. “Maar we zetten wel stappen
vooruit. In ons arbeidsreglement hebben we expliciet een hele rubriek gewijd
aan een gelijke kansenbeleid. Vrouwen en mannen krijgen bij ons even veel
kansen in werving en selectie, bij opleidingen en in verloning. En loopbaanonderbreking, een stelsel dat nog altijd meer door vrouwen wordt opgenomen,
wordt niet afgestraft. Voor je anciënniteit worden ook die periodes meegeteld.”
Nominatief zijn de vrouwen in de meerderheid binnen de vakbondscentrale.
Drie vijfde van de personeelsleden is vrouwelijk, maar die verhouding zet zich
niet op alle echelons door. Ook binnen LBC-NVK zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de administratieve jobs, maar scoren ze minder in de categorie
van de vakbondssecretarissen, waar nog steeds 2/3 van de personeelsleden
mannelijk is. “Het beleidsteam dat we vorig jaar oprichtten is dan weer bijna
in evenwicht,” legt Annemie uit. “Dat telt 7 vrouwelijke leden en 9 mannelijke.
Dat zit in de goede richting.”
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De evolutie in cijfers
voldeden niet aan de quotawet, dat is 35% van de
Een studie van het Instituut voor de Gelijkheid van
onderzochte private ondernemingen.
Vrouwen en Mannen toont de markante evolutie
van de verhouding tussen vrouwen en mannen in • Privé bedrijven zijn aan een inhaalbeweging begonnen. Uit de samenstelling van de raden van bestuur
de raden van bestuur. Of hoe een quotawet de m/v
van de beursgenoteerde privébedrijven valt op te
balans kan doen keren. Om een breder beeld te geven
merken dat het gemiddelde percentage vrouwen
van de aanwezigheid van vrouwen aan de top van het
van deze bedrijven (26,3%) niet ver afwijkt van het
ondernemingsleven wordt in de studie ook de vroualgemeen gemiddelde (26,8%) waar ook de econowelijke vertegenwoordiging in directiecomités tussen
mische overheidsbedrijven deel van uitmaken
2008 en 2017 besproken.
Quota
De wet van 28 juli 2011 legt een minimale vertegenwoordiging van één derde van elk geslacht op
in de raad van bestuur van sommige economische
overheidsbedrijven, de Nationale Loterij en beursgenoteerde privébedrijven. Deze quotawet is in 2017
ook voor grote beursgenoteerde privébedrijven in
werking getreden. Middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen kregen twee jaar extra de tijd
om aan deze verplichting te voldoen, en moeten dus
vanaf 2019 één derde van elk geslacht opnemen in
de raden van bestuur.
Raden van bestuur
• Het percentage vrouwen in raden van bestuur stijgt
elk jaar. Op ongeveer 10 jaar tijd is de toename
indrukwekkend: tussen 2008 en 2017 is het aantal
vrouwen gestegen met 18 procent. Wat vooral betekent dat we van heel ver komen.
• In 2017 zetelden er in 77 bestuursraden van de 115
bedrijven minstens één derde vrouwen.
• Tegelijk bereikte in 2017 één derde van de 115
onderzochte bedrijven nog steeds geen derde vertegenwoordiging in hun raden van bestuur.
• Van de 109 private bedrijven in deze studie van het
Instituut voldeden er 71 aan de wetgeving, zijnde
65% van de betrokken privébedrijven. 38 bedrijven

Directiecomités
• In 2017 zetelden er gemiddeld minder vrouwen in
de directiecomités dan in de raden van bestuur.
• Slechts 18,0% van de onderzochte directiecomitéleden was vrouw. Hoewel dat percentage meer dan
het dubbele is van het gemiddeld aantal vrouwen
in 2008, blijft de vrouwelijke aanwezigheid zwak.
En hoe zit het aan de top?
• Aan het hoofd van de bedrijven trof men even weinig vrouwen als aan het hoofd van de raden van
bestuur. Slechts 2 bedrijven met een officieel directiecomité (5,1%) hadden een vrouw aan de top van
het bedrijf.
Conclusie
Deze cijfers geven een stand van zaken en vertellen ook iets over de effectiviteit van het instrument
“quota”. Volgens het instituut voor de Gelijkheid van
vrouwen en mannen is de quotawet een effectief
middel is om een gelijkere vertegenwoordiging van
vrouwen en mannen op het niveau van de raden van
bestuur in het bedrijfsleven te verwezenlijken, waar
de toename veel sterker is dan in de directiecomités.
Hiermee zijn we niet ingegaan op te overbruggen
knelpunten en de voorwaarden voor een gelijkere
m/v balans . Wordt dus vervolgd. Beloofd.

Ouderschapsverlof kan nu ook met
Tot nog toe bestond ouderschapsverlof enkel voltijds,
halftijds of via een vaste dag per week. Daar komt
binnenkort een mogelijkheid bij. Je zal je arbeidstijd
ook met 1/10 kunnen verminderen. Concreet betekent dit dat je gedurende maximum 40 maanden een
halve dag per week of één dag om de twee weken vrij
kunt nemen.

© Shutterstock

De regering in lopende zaken heeft de Koninklijke
Besluiten die dit in de praktijk regelen nog niet kunnen afronden. Het is dus nog even wachten op de precieze modaliteiten (duur, toekenningsvoorwaarde,
bedrag van de uitkering ...). Momenteel kan je dus
ook nog geen aanvraag indienen voor deze nieuwe
opnamevorm.
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Arbeidsorganisatie in transitie

Keuzes in een
complexe realiteit
sandra vercammen

Een tijdje geleden belde een jonge vrouw me op, duidelijk in paniek. Het bedrijf waar zij een verantwoordelijke functie heeft, een grote winkelketen, bevindt
zich volop in een herstructureringsproces. Een sociaal plan, onderhandeld door de vakbond die de pil
moet verzachten voor de werknemers die vertrekken,
laat haar de keuze: ofwel het bedrijf verlaten ofwel
blijven. Een keuze tussen de pest en de cholera? In
zekere zin, zo blijkt: als jonge moeder van een zoontje
met gezondheidsproblemen voelt ze zich gedwongen
tot een sprong in het duister. Kiezen voor een zelfstandige job samen met haar partner of blijven in een
© Shutterstock

bedrijf waar wellicht het einde van de donkere tunnel
nog niet in zicht is. Onzekerheid en angst maakten
zich van haar meester waardoor een weloverwogen keuze, hoe onvoorspelbaar ook, moeilijk lag.
Een andere werknemer klopte bij ons aan toen zijn
werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen
omdat de zaken minder goed gaan. Hij kreeg wel het
aanbod optie om over te stappen naar een andere
functie in een zelfstandig statuut. De persoon in
kwestie zou er de eindverantwoordelijkheid hebben om binnen het bedrijf een autonome afdeling
op te zetten. Een functie met een sterk commerciële
insteek. Die rol stond niet beschreven in de functieomschrijving. De werknemer vindt alles bij elkaar
genomen dat je in deze sector best enige flexibiliteit
aan de dag legt. Toch is het allemaal erg snel gegaan
waardoor het gevoel overblijft dat er weinig ruimte
genomen is om andere pistes te onderzoeken. Om
persoonlijke redenen kan betrokken werknemer de
stap naar een zelfstandig statuut nu niet zetten. Nog
los van de discussie of het hier over schijnzelfstandigheid gaat of niet volgt een ontslag, een ontslag dat
overigens op een correcte manier verloopt.
Dit soort situaties en hulpvragen zijn illustratief voor
de gevolgen van het steeds groter structurele karakter van transities en wat dit met de mensen doet.
Kaderleden en hoger opgeleiden, jonge en ervaren
werknemers, in vele hoofden de zogenaamde beter
gesitueerden, zijn niet immuun voor de gevolgen.
Heb je vragen bij jouw situatie? Wil je ervaringen
delen over transities in jouw bedrijf of onderneming
en de gevolgen ervan? Heb je vragen bij je verdere
loopbaan, bij een nieuw statuut? Ervaar je nieuwe
risico’s? Laat het ons weten via kader@acv-csc.be.

halve dagen
Charaz El Madiouni

Toestemming van de werkgever
Net zoals bij andere vormen van ouderschapsverlof
geldt ook hier dat elke werknemer het recht heeft
om ouderschapsverlof op te nemen én dat elk kind
het recht opent op ouderschapsverlof. Een belangrijk verschil met andere opnamevormen van ouderschapsverlof is echter dat voor opname in 1/10
expliciet geldt dat de werkgever zijn akkoord moet
geven.
Daarnaast gelden ook de andere voorwaarden zoals
ze voor andere formules van ouderschapsverlof.
Om recht te moet je dus al minimaal 12 maanden
gewerkt hebben voor je werkgever in de loop van de
15 maanden voor je schriftelijke aanvraag.

Ouderschapsverlof wordt enkel toegekend naar aanleiding van de geboorte van een kind en uiterlijk tot
het kind 12 jaar wordt. Je kind mag dus nog geen 12
zijn bij de aanvang van het verlof. Ook in geval van
adoptie is ouderschapsverlof mogelijk tot het kind 12
jaar wordt. De leeftijdsgrens wordt verhoogd tot 21
jaar voor een gehandicapt kind dat voor ten minste
66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid, een aandoening heeft die tot gevolg
heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in
pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de
regelgeving betreffende de kinderbijslag of ten minste 9 punten heeft in alle 3 pijlers van de medischsociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.
KADER |
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UA confronteert studenten met ethische vragen
rond big data en artificial intelligence

Hoe ethisch is Big Brother?
Jan Deceunynck

Vanaf volgend academiejaar biedt de Universiteit
Antwerpen haar studenten TEW en handelsingenieur een keuzevakkentraject aan omtrent data science.
Een van de vakken daarin focust op ethische vraagstukken. “We willen onze studenten laten nadenken
over hoe ze moeten omgaan met de kennis en macht
die digitale data opleveren. En hoe ze de neveneffecten en bijwerkingen van digitale data en processen
kunnen beperken,” legt professor David Martens uit.
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Kader: Het is ongetwijfeld wat vervelend voor
het meisje in het voorbeeld, maar niet meteen
een halszaak…
Martens: Soms is er wel meer aan de hand. Google
Foto’s rubriceert je foto’s op basis van wat er opstaat.
Al je vakantiefoto’s van New York bij elkaar, alle
foto’s van je vrienden bij elkaar, … Maar een tijdje
geleden bleek dat de software soms fouten maakte
bij het onderscheiden van zwarte mensen en gorilla’s.

© Shutterstock

“Sinds alles digitaal wordt opgeslagen en bijgehouden, is er een berg data ontstaan. Data miners zoeken daarin patronen om op basis daarvan voorspellingen te kunnen doen. Banken onderzoeken zo de
waarschijnlijke kredietwaardigheid van wie voor een
lening komt aankloppen. Verzekeraars gaan na hoe
groot de kans is dat een verzekerd risico zich zal
voordoen. Supermarkten zoeken via het aankoopgedrag van hun klanten naar patronen die toekomstige
interesses of aankopen voorspellen. En in een minder commerciële context is ook de overheid bezig met
data mining. De Belgische fiscus zoekt patronen in de
fiscale aangiftes om gericht te speuren naar fraude.
Douanediensten proberen te voorspellen welke containers het meeste kans hebben om illegale producten of smokkelwaar te bevatten. Politiediensten gaan
op basis van data na in welke regio’s meer politiecontrole nodig is.”

Kader: Je zit met dat soort onderzoek al snel op
een hellend vlak van wat geoorloofd is.
Martens: Precies. De juridische mogelijkheden en
beperkingen zijn vaak redelijk duidelijk. Maar het is
niet omdat iets juridisch geen probleem is, dat het
ook ethisch of maatschappelijk wenselijk is. Zo was
er een Amerikaanse supermarkt die op basis van het
aankoopgedrag van een jong meisje vaststelde dat ze
wellicht zwanger was. De marketeers stuurden haar
dus allerlei reclame voor babygerelateerde spullen,
waarop de vader van het meisje wat geagiteerd reageerde naar de supermarktketen. Zijn dochter kon
toch niet zwanger zijn? Kort nadien excuseerde hij
zich omdat ze dus wel zwanger bleek. Alleen wist
hij nog van niets. Juridisch is daar weinig mis mee,
gezien er toestemming gegeven werd voor dergelijke
analyses. Maar of het ethisch in orde is, is een andere
zaak.

Bijzonder pijnlijk. Niet in het minst voor de betrokkenen, maar ook voor Google, dat zich uitgebreid
moest excuseren. En over Amazon werd gerapporteerd dat ingezonden cv’s via data mining geanalyseerd werden om de beste kandidaten te selecteren.
Helaas bleek dat vrouwen door die schifting vaker
onderaan belandden omwille van de historische aanwerfpolicy die blijkbaar een voorkeur voor mannelijke profielen inhield. Toen dat bekend raakte, trok
Amazon dit AI systeem weer in. Die twee voorbeelden geven aan dat je er als bedrijf alle belang bij hebt
om doordacht te werk te gaan om dat soort fouten
te vermijden.
Kader: En dat willen jullie de toekomstige
ondernemers dus bijbrengen.
Martens: Inderdaad. We willen hen duidelijk maken
dat er wel wat ethische issues zijn omtrent data
mining. En dat er heel wat technieken bestaan om
misbruik te vermijden, of te voorkomen dat je ethische grenzen overschrijdt.
Kader: Vertel…
Martens: Vooreerst kan je de vraag stellen of je
echt al die informatie nodig hebt. Welke gegevens
van mensen heb je nodig om je job goed te kunnen
doen? Wat is relevant om op te slaan en wat niet?
Whatsapp slaat bijvoorbeeld zelf geen berichten
van gebruikers op. Ze staan enkel op de telefoon
van zender en ontvanger, en worden geëncrypteerd
verzonden. Zo voorkomt het bedrijf dat gevoelige
informatie door hun toedoen op straat terecht komt.
Verder dien je duidelijke afspraken te maken over
het lezen en gebruik van de data. Zo kwam Uber in
een lastig parket toen bleek dat enkele werknemers
konden tracken waar Ubergebruikers, zoals politici,
celebrities of persoonlijke kennissen, zich bevonden.
Uiteraard een stevige inbreuk op de privacy. Een duidelijke interne policy en loggen welke werknemer
wat opzoekt, vermijdt al veel problemen.
Kader: Dat brengt ons bij de vraag wie verantwoordelijk is voor fouten of misbruik van data
en processen.
Martens: Dat is inderdaad een belangrijke vraag. Is
in het geval van Uber de medewerker die gebruikers
opzoekt in fout? Of de persoon die de software ontwikkelde? Of de manager? Waar begint en eindigt de
verantwoordelijkheid van de verschillende betrokkenen? Die vraag manifesteert zich ook zeer sterk in
robotica: wie is er verantwoordelijk voor ongevallen
met een zelfrijdende auto? Of zelfs fundamenteler:
als Amazon een zware terugval veroorzaakt in het
aantal jobs in winkels, heeft het bedrijf dan ook een
verantwoordelijkheid om mensen om te scholen via
bijvoorbeeld een Amazon University?
Kader: Hoe staan bedrijven tegenover dit soort
ethische kwesties?
Martens: We zien de gevoeligheid toenemen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al

Prof. David Martens: “De toenemende digitalisering
en technologische ontwikkelingen dwingen tot ethische
keuzes. Hoe ver kan je gaan met data mining, automatisering en digitale processen?”
langer in opmars. Niemand doet graag iets dat niet
ok aanvoelt. En bovendien is er altijd de vrees voor
reputatieschade als iets misloopt. De toenemende
digitalisering en technologische ontwikkelingen
dwingen tot ethische keuzes. Hoe ver kan je gaan
met data mining, automatisering en digitale processen? En wat doe je met regionale verschillen? In Azië
gelden andere normen en waarden dan in Europa. Ga
je dan je eigen normen opleggen in andere regio’s?
Of hanteer je, tegen je eigen waardenpatroon in, de
lokale normen?
Kader: Moeilijke vraag. Zegt u het maar…
Martens: Het antwoord is niet eenduidig. Maar ik
vind het wel belangrijk dat onze toekomstige ondernemers en beleidsvoerders minstens weten dat dit
soort ethische kwesties volop aan de orde zijn. En
dat er gelukkig ook manieren bestaan om daarmee
om te gaan.
Kader: Hoe aanwezig is data mining in onze
leefwereld?
Martens: Heel aanwezig. Zoals ik al zei maakt de
Belgische overheid er uitgebreid gebruik van. En ook
in de bedrijfswereld is het alomtegenwoordig. We
gaan er hier wel anders mee om dan in China. Daar
staat ethiek minder hoog op de agenda. De Chinese
overheid wil tegen 2020 elke burger een social credit
score geven. Wie zich als een goede burger gedraagt,
krijgt een hoge score. Maar een misstap betekent
dan een verlaging van die score. Als je door het rood
oversteekt wordt dat via gezichtsherkenning meteen
gezien en word je publiek te kijk gezet. Name and
shame. Die score heeft dan een invloed op de toegang
tot werk, opleiding en zelfs transport. Zo ver gaat het
bij ons niet, natuurlijk. Wij hanteren andere ethische
normen. Maar hoe ver het dan wél kan gaan, is niet
uitgemaakt. Daar willen wij toekomstige generaties
alvast even bij doen stilstaan.
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Een optimistisch en ambitieus
verhaal over sociale dialoog
in jouw onderneming
lieveke norga

Peggy De Prins, professor HRM aan de Antwerp
Management School, schetst in haar nieuwe werk
‘De clash voorbij’ zeven paden die mee helpen
bouwen aan een resultaatgerichte, geoptimaliseerde sociale dialoog op ondernemingsniveau.
Ze toont zich daarmee opnieuw een vurige believer
van georganiseerd en doordacht overleg tussen
werknemers en onderneming. Een impressie, en
vooral … een leestip.

Verhalen over sociaal overleg
Sociaal overleg kanaliseert en structureert het
gesprek tussen werknemers en hun werkgever.
Historisch zijn er verschillende manieren om die
kanalisering te framen. Het meest klassieke (sterk
Angelsaksisch geïnspireerde) discours ziet tegengestelde belangen die op een beschaafde manier hun
machtsstrijd uitvechten. Helemaal anders is de
benadering die in HR-middens vaak de bovenhand
neemt: sociaal overleg moet zoeken naar en spreken over de ‘win-win’, en zal vooral resultaat behalen wanneer men er in slaagt samen het gedeelde
belang te zien van oplossingen.
Er moet in die filosofie zoveel mogelijk harmonie en
wederzijds vertrouwen nagestreefd worden; sociale partners horen elkaar als medestanders te zien.
Wanneer dat niet lukt, zal langs werkgeverszijde de
voorkeur gaan naar een minder georganiseerd, meer
individueel en direct participatief overleg, waarbij
de vakbond als een lastige buitenstander weggezet
wordt. Het bestaan van een tegenmacht zien werkgevers in deze interpretatie vooral als contraproductief en hinderlijk. Professor De Prins onderbouwt
een syntheseperspectief dat pluralisme erkent zonder een coöperatief klimaat uit te sluiten. Belangen
hoeven niet samen te vallen om common ground te
vinden. Een werkgever heeft in deze filosofie baat
bij een zo performant mogelijke vakbond.

“Belangenverschillen erkennen,
bespreekbaar maken en vervolgens
toch trachten te komen tot voldoende
common ground, behoort tot dé uitdagingen van de actuele sociale dialoog.”
10
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Sociaal overleg als ‘critical
friendship’
In het model dat professor De Prins verdedigt, respecteren sociale partners elkaar, zonder van elkaar
te verwachten dat men elkaars agenda volledig
onderschrijft. Binnen dit spanningsveld zetten de
actoren bewust in op onderling respect, verbinding
en wederkerigheid. Dit vergt een erg volwassen
leiderschap binnen de onderneming, waar kracht
voorrang krijgt op macht.
In die tekening is niemand er op uit winnaar te worden ten koste van de andere partij. Nadruk ligt op
dialoog en cocreatie in plaats van op debat; verschillen van mening en inzicht beschouwt men als productief in plaats van bedreigend. Informele macht,
die voortkomt uit een doorleefde voeling met de
realiteit van de werknemers in een organisatie, kan
op die manier aan de oppervlakte komen en haar
rol spelen. Niet in het minst in een volatiele ondernemingscontext, waar veranderingen en innovaties vaste kost zijn, levert dit opportuniteiten en

inzichten die zowel voor werkgever als werknemers
erg voordelig kunnen uitdraaien, doordat betere
afspraken worden gemaakt en werkbaardere, slimmere en meer duurzame oplossingen worden gekozen.

een ruim spectrum aan thema’s, niet enkel de klassieke ‘harde’ zoals loon en arbeidstijd. Ook werknemerswelbevinden, jobinhoud en arbeidsorganisatie
worden actief het speelveld van de sociale dialoog
binnengetrokken.

“Door tegenspraak structureel in te
bedden in het DNA van de organisatie,
kan angst worden weggenomen
en fungeren medewerkers niet
enkel als uitvoerders, maar ook
als sparringpartners en ‘kritische
vrienden’ van het management.”

Het bespreekbaar maken van zingeving in het werk,
als contextgerelateerd fenomeen dat afhankelijk is
van leeftijd, loopbaanfase, functieniveau enz., kan
een stap zijn in de richting van meer zeggenschap
over de eigen jobinvulling. Ongeacht de functie
of het statuut geldt immers voor werknemers dat
hoe hoger het gevoel van autonomie en inspraak
in de job, hoe groter de kans dat de job als zinvol
en dus intrinsiek motiverend wordt gepercipieerd.
Professor De Prins bepleit uitvoerig het opentrek- Arbeiders, bedienden en kaderleden verschillen
ken van het overleg in de onderneming naar min- daarin volgens wetenschappelijk onderzoek heleder klassieke thema’s, die vandaag in sterke mate de maal niet van elkaar. Sociaal overleg dat op dit
individuele beleving van een werknemer in zijn of niveau ambieert impact te hebben, zal volgens
haar job bepalen. Dialoog wordt georganiseerd over professor De Prins in voldoende mate maatwerk
en individualisering moeten durven integreren in
haar aanpak. De klassieke overlegorganen spelen
daarin hun rol, en worden verrijkt doorheen meer
informele en co-creërende participatie.
Timmeren aan een relatie
Hoe maakbaar is, voor en door de verschillende
stakeholders, het sociaal klimaat in een onderneming? Is het in iedere organisatie een realistische
ambitie om tot een zo matuur overleg te komen?
De rol van directe leidinggevenden, naast evident
die van de werknemersvertegenwoordiging en de
HR-verantwoordelijken, wordt door professor De
Prins als erg bepalend beschreven, gegeven hun rol
als spil tussen de complexe bedrijfscontext en de
dagelijkse microcontext op de werkvloer.

“Het is op de begane grond van de
werkvloer waar arbeidsrelaties van
vlees en bloed dagelijks vorm
krijgen, sterker worden,
verzwakken, vertroebelen of
juist opklaren, en wel in het
interpersoonlijke gedrag tussen
werknemers en leidinggevenden.”
Ook in het sociaal overleg geldt overigens dat investering in een goede vergaderhygiëne en –efficiëntie
mee bepaalt hoe collega’s naar het proces kijken.
Inzetten op tastbare resultaten, verbinding eerder
dan opbod, en een reële dialoog waarin éénieder
de ruimte heeft om vanuit zijn eigen belang en
beleving een inbreng te doen, zijn kleine, concrete
stappen die bijdragen aan het tot stand brengen
van echte democratie. Dat hoeft niet te betekenen
dat iedereen gelijk krijgt, maar wel dat afwijkende
meningen gezien worden als een potentiële verrijking van de eindconclusie in plaats van als een
obstructie.
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Ezra Dessers:

“De connectie tussen mens, organisatie
en technologie is de rode draad door
mijn professionele leven”
sandra vercammen
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Ezra Dessers, verbonden aan het HIVA – het
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
van de KU Leuven in het project Paradigms 4.0 –
onderzoekt de relatie tussen nieuwe technologieën, de organisatie van het werk, vaardigheden
en participatie. Onze nieuwsgierigheid gaat uit
naar de man achter deze job. Wie is hij en wat
drijft hem?
Kader: Waarom doe je wat je doet?
Dessers: Door kansen te grijpen en andere te laten
schieten, zeker? Zo heb ik in 2007 mijn statutaire
benoeming bij de overheid verlaten om voor het
onzeker statuut van doctoraatsonderzoeker te kiezen. Vandaag ben ik bij het HIVA onderzoeksleider
Mens, Organisatie en Technologie, en ik merk nu
dat de connectie tussen die drie elementen zowat de
rode draad is geweest door alles wat ik tot hiertoe
professioneel gedaan heb: als jonge onderzoeker die
met prille informatietechnologie aan de slag ging; in
de uitbouw en het beheer van een organisatiebreed
geografisch informatiesysteem voor een provinciebestuur; in mijn doctoraatsonderzoek naar de uitwisseling en het gebruik van geografische informatie in de
publieke sector; en als coördinator van onderzoeksprojecten over innovatie in de zorg en in de industrie.
Kader: Is je kinderdroom uitgekomen?
Dessers: Als klein kind had ik geen specifieke droom
om iets te worden. Ik dacht misschien dat ik al iets
was, om Toon Hermans te parafraseren. Toen ik als
tiener op stap begon te gaan vond ik het wel een aantrekkelijk idee om zelf ooit een café te openen: goeie
muziek draaien, lekkere drankjes serveren, toffe
bands laten optreden. Dat een café runnen ook hard
werken is had ik toen nog niet in de gaten.
Kader: Zou je vandaag dezelfde studiekeuze
maken?
Dessers: De keuze voor Latijn-Griekse humaniora
leidde bijna vanzelf naar humane wetenschappen.
Maar een studiekeuze gebeurt op bepaald moment
in bepaalde context. Ik heb meteen na het behalen
van mijn sociologiediploma een jaar stedenbouw
en ruimtelijke planning gestudeerd, en enkele jaren
later heb ik nog een masterdiploma informaticatechnologie gehaald in weekendonderwijs. En in 2012
dan een doctoraat in de Sociale Wetenschappen.
Ezra studeerde Sociologie, Planologie, en Informaticatechnologie.
Hij behaalde in 2012 een doctoraat in de Sociale Wetenschappen,
over het gebruik en de uitwisseling van digitale geografische informatie in de publieke sector. In 2014 werkte hij aan de National
University of Singapore. Sinds 2014 is Ezra deeltijds docent aan de
faculteit Sociale Wetenschappen. Hij bestudeert jobs, teams, organisaties, organisatienetwerken en ecosystemen, met bijzondere
aandacht voor kwaliteit van de arbeid en de rol van technologie.

Kader: Wat geeft extra energie in je job?
Dessers: Ik werk graag alleen in mijn bureau aan
een artikel of onderzoeksontwerp, maar het is toch
vooral de samenwerking met andere onderzoekers,
en met mensen uit de praktijk, over grenzen van
disciplines heen, die mij energie geeft. Ik werk ook
heel graag in een internationaal kader: contacten
met buitenlandse onderzoekers, regelmatig reizen,
bezoekers ontvangen in Leuven… Ook begeleiding
van studenten en jonge onderzoekers is fijn.
Kader: Wat heb je uit je ervaringen in het buitenland meegenomen?
Dessers: Wat opvalt is de uniformiteit in wereldwijde academische cultuur. Een faculteit, onderzoeksgroep of wetenschappelijke conferentie ziet er
in grote lijnen hetzelfde uit, of je nu in Mexico of
Taiwan terechtkomt. Ik wil daarom uit die cocon breken, door met mensen die ik ontmoet over hun leven,
gezin, en hobby’s te praten, en door met hen de
samenleving in te duiken. Ik heb ook geleerd dat door
een week op dezelfde plek te blijven je vaak meer leert
over het land dat je bezoekt, dan door intensief rond
te reizen en de toeristische highlights af te werken.
Kader: Wat laat je ginder?
Dessers: Enkele jaren geleden woonde ik met mijn
gezin 6 maanden in Singapore, een fascinerende,
maar drukke en dichtbevolkte stad. Bij onze terugkeer
viel het vooral op hoe rustig het leven is in Kessel-Lo.
Singapore blijft een geweldige stad, maar de alomtegenwoordige drukte lieten we toch liever ginder.
Kader: Hoe kom je bij na een lange werkdag?
Dessers: Ik woon op een kwartiertje fietsen van
het werk. Ik neem elke avond wel even mijn gitaar
of accordeon. Ik ben al sinds mijn studententijd met
muziek bezig. Tegenwoordig speel ik in de akoestische band ‘David & de Idealen’, en ik post ook af en
toe een liedje op sociale media.
Kader: Wat zullen we over 50 jaar onbegrijpelijk vinden?
Dessers: We zullen met enige meewarigheid terugkijken op de paniekverhalen over de robots die al ons
werk zouden afpakken. De econoom Keynes voorspelde in 1930 dat zijn kleinkinderen nog slechts 15
uur per week zouden moeten werken, dankzij nieuwe
technologie en stijgende productiviteit. Als we tevreden zouden zijn met de gemiddelde levensstandaard
van 1930 zou 15 uur werken vandaag inderdaad volstaan, maar we werken liever langer om een hogere
levensstandaard te verwerven. En blijkbaar staat
er geen limiet op het menselijk vernuft om nieuwe
producten en diensten te bedenken, waarvoor weer
nieuwe jobs nodig zijn. Er is vanzelfsprekend blijvende aandacht nodig voor de sociale gevolgen voor
mensen wiens beroep verdwijnt of grondig verandert.
Ook de werkbaarheid van de nieuwe jobs, en de groeiende sociale ongelijkheid zijn terechte bezorgdheden.
Maar dat beroepen komen en gaan is van alle tijden.
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Ook wij worden beter van
internationaal vakbondswerk
Jan deceunynck

Vakbondswerk is internationaal werk. Als het lot van werknemers op mondiaal vlak niet
verbetert, gaan ook onze rechten de dieperik in. En dat het met de wereldwijde verdeling
van de welvaart slecht gaat, is geen nieuws, weet ook Annick Aerts van de internationale
dienst van LBC-NVK. “In 2017 kwam 82% van de nieuwe gecreëerde rijkdom in handen
van de rijkste 1% van de bevolking. De armste helft kreeg geen cent. 7 op 10 mensen
leven in een land waar de ongelijkheid de laatste jaren is gegroeid. Gelukkig konden we
de voorbije jaren ook in een aantal landen en ondernemingen stappen vooruit zetten,”
vertelt ze hoopvol.

© Shutterstock

Populisme
Een scheve verdeling van de welvaart leidt tot ongenoegen. Steeds vaker wordt dat ongenoegen vertaald
in populistisch of zelfs extreemrechts jargon. Naties
plooien terug op zichzelf en grijpen naar nostalgische recepten uit een verleden vóór de globalisering.
Ze creëren angst voor al wie hun welvaart bedreigt:
buitenlanders, supranationale instellingen, …

veel meer voor de uitstap uit de EU gestemd hebben.
Hun precaire situatie op de arbeidsmarkt is één van de
verklaringen voor deze stem. Engelse politici spelen
in op de angstgevoelens van deze mensen. Ze deden
loze beloften om hun stem te winnen. Herinvesteren
in de gezondheidszorg, minder migranten op de
arbeidsmarkt,… De beloftes zijn ondertussen ingetrokken wegens niet realistisch. Ook politici in
andere continenten gebruiken dezelfde populisti“Mondiaal zien we populisme en extreemrechts sche en rechtse recepten. De extreme voorbeelden
toenemen. In Europa gaat dit gepaard met en anti- hiervan zijn te vinden in de Verenigde Staten met
Europese gevoelens. Uit een analyse van het Brexit- Trump, in de Filippijnen met Duterte, in Brazilië met
referendum blijkt dat werklozen en laagopgeleiden Bolsonaro,…
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Parallelle trends
Kader: Hoe zit het met de verdeling van de welvaart in België?
Aerts: Ons klein landje heeft de economische crisis
relatief goed doorstaan. Door ons robuust sociaal
zekerheidssysteem en sterke sociale dialoog zijn de
inkomensongelijkheden tussen rijk en arm vrij stabiel gebleven. Maar juichen moeten we zeker niet
doen. Sommige bevolkingsgroepen vallen nog meer
dan ooit uit de boot. De situatie van laaggeschoolden
is verslechterd. Steeds meer kinderen groeien op in
armoede. Sowieso vraagt men van alle werknemers
meer flexibiliteit en bouwt men bestaande arbeidsrechten af.
Kader: Kortom, ook in België zijn dezelfde
trends voelbaar…
Aerts: Werknemers staan wereldwijd voor gelijkaardige uitdagingen. Alleen de context waarin we leven
is anders. Afhankelijk van de sterkte van het sociaal
model worden werknemers in landen meer of minder
getroffen door een groeiende inkomensongelijkheid.
In de strijd tegen deze ongelijkheid moet internationale solidariteit een essentieel onderdeel zijn van ons
vakbondswerk. Een goede sociale bescherming van
werknemers gaat afhangen van onze kracht als vakbond om zowel lokaal als internationaal strategieën
en acties uit te stippelen.

Bedrijfsniveau
Kader: Kunnen vakbonden ook op bedrijfsniveau een rol spelen?
Aerts: Zeer zeker! In sommige bedrijven slagen we
er samen met internationale vakbonden in om op het
hoogste niveau internationale afspraken te maken
voor alle werknemers in het bedrijf. In BNP Paribas
sloten we met de directie een mondiaal akkoord
over het respecteren en implementeren van een
aantal basisrechten. Dit gaat van algemene afspraken (recht op onderhandelen, recht om alarm te
slaan bij onethische praktijken,…) tot heel concrete
regels over betaald ouderschapsverlof (14 weken
voor moeders en 6 dagen voor vaders) en over een
gegarandeerde gezondheids-, levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Kader: Maar niet overal loopt het van een leien
dakje, neem ik aan…
Aerts: Internationaal samenwerken is inderdaad
niet altijd makkelijk omdat landen tegen elkaar worden uitgespeeld. Zo is Coca Cola overal ter wereld
constant in herstructurering en staat het bedrijf in
een aantal landen ook bekend als seriële mensenrechtenschender. Niet alleen in landen als Indonesië,
de Filippijnen of Haïti, maar ook in Westerse landen
zoals de Verenigde Staten en Ierland. Samenwerken
over de grenzen heen is nodig om als vakbond sterk
te blijven in deze onderneming. Daarom ondersteuUit de neerwaartse spiraal
nen onze vakbondsafgevaardigden de mondiale vakKader: Hoe bedoel je dat concreet?
bondscampagne om deze schendingen binnen Coca
Aerts: We moeten vermijden dat deze interna- Cola aan de kaak te stellen. Onze vertegenwoordigers
tionale tendensen ons Belgisch sociaal beleid en kaarten dit in België én Europees aan bij de directie.
overlegsysteem onderuit halen. In Europa gaan we Ze informeren ook hun collega’s hierover. Dit helpt
te vaak de competitie met elkaar aan op basis van de vakbonden in Indonesië, Haïti,… om de strijd verlonen. Om dit een halt toe te roepen moeten we o.a. der aan te gaan en het verhoogt druk op de mondiale
onze Hongaarse vakbondscollega’s steunen in hun directie.
strijd tegen de hervormingen van het arbeidsrecht
die premier Orban invoerde om arbeid nog goed- Kader: Kunnen we ook iets leren van buitenkoper maken en multinationals en nieuwe inves- landse vakbonden?
teringen aan te trekken. We moeten ons verzetten Aerts: Uiteraard. In Roemenië heeft de vakbond in
tegen de concurrentieslag op lonen in de EU. De de financiële sector flinke stappen vooruit gezet. Via
Orban-hervormingen zijn nefast voor de Hongaarse een strategische campagne zijn ze ‘binnen geraakt’ in
arbeidsmarkt, waar hooggeschoolden massaal het een aantal grote ondernemingen. Dit vertaalde zich
land verlaten en een enorme krapte op de arbeids- in eerste instantie in ledengroei én sociaal overleg
markt veroorzaken. Maar de hervormingen zetten met de werkgever van deze ondernemingen. Een volook druk op de rest van Europa. Het loonbeleid in gende stap was het sociaal overleg op sectorniveau
Duitsland, zeker in de automobielsector, dreigt een dat eind november 2018 van start ging. In een moeieerste slachtoffer te worden. Maar op termijn zal lijke context, boekten ze enorme vooruitgang. Daar
dit onvermijdelijk effect hebben op loonvorming kunnen we zeker ook lessen uit trekken voor onszelf.
in andere Europese landen. Ook in het noorden Dat geldt voor alle andere uitdagingen waar we voor
van Europa staan werknemersrechten onder druk. staan. Thema’s als digitalisering en het effect van
Sinds er in Finland een rechtse regering is, zijn vak- het energiebeleid op onze industrie staan wereldbonden er al verschillende keren op straat gekomen. wijd op de agenda. We moeten niet op een eiland
Dit najaar was dit naar aanleiding van een aanval leven en allemaal zelf het warm water uitvinden. De
op hun ontslagsysteem. Deze negatieve spiraal afspraken die andere vakbonden hierover maken met
van afnemende koopkracht moet gestopt worden. werkgevers en overheden, kunnen ons helpen sneller
Als vakbonden kunnen we niet anders dan overal vooruitgang te boeken. Door over de grenzen heen
dezelfde signalen geven en alternatieven op tafel te krachten te bundelen versterken we ons vakbondsleggen – in eigen land en op Europees niveau.
werk op internationaal en nationaal niveau.
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Aanbod voor leidinggevenden

Lunchsessie ‘Omgaan met
stress en burn-out in je team’

Als leidinggevende heb je een belangrijke impact op • Hoe ga je om met medewerkers die terug aan de
slag gaan na een burn-out?
het psychosociaal welzijn van je medewerkers. Je
coaching kan het verschil maken tussen gezonde en • Is re-integratie altijd mogelijk?
ongezonde stress, tussen een gevoel van voldoening
en uitgeput uitvallen. En ook na een periode van Op dinsdag 14 mei nodigen we je uit voor een lunchafwezigheid ben jij dé schakel die richting geeft aan sessie voor leidinggevenden rond stress en burn-out.
Tussen 12 en 14 uur introduceert expert Saskia De
de re-integratie.
Bondt van het Loopbaancentrum van LBC-NVK je in
Maar je eigen positie tussen hamer en aambeeld stelt een aantal mechanismen rond burn-out. Uiteraard
ook jou bloot aan grote druk en uiteenlopende ver- zorgen we tijdens de lunchontmoeting ook voor volwachtingen. Ook jij moet dus de juiste balans vinden doende ruimte voor interactie. We maken er een fijn
netwerkmoment van.
streefdoelen, targets en werkbaar werk.
• Waar eindigt gezonde stress en begint burn-out
om de hoek te gluren?
• Welke factoren maken stress ‘ongezond’?
• Kan je te veel stress in je team vermijden? En hoe?
• Wat doe je als je een enthousiaste medewerker te
veel hooi op zijn vork ziet nemen?
• Wanneer slaat energie ‘halen’ uit het werk om in
‘in het rood gaan’?

Dinsdag 14 mei, 12 tot 14 uur:
Zaal Favola
John F. Kennedylaan 30, Desteldonk
Leden: gratis // Niet-leden: 20 euro
Schrijf je in via kader@acv-csc.be
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