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Kan mobiliteitsbudget de files verminderen?
Zeggen dat het fileleed in ons landje toeneemt, is een open deur intrappen.
Dat steeds meer mensen proberen te ontsnappen aan de file, hoeft dus niet te
verbazen. Geeft de omvorming van de mobiliteitsvergoeding naar een mobiliteitsbudget de modal shift een nieuw duwtje in de rug?

10 Via United Freelancers brengt ACV

vakbondswerk naar zelfstandigen
Sinds januari richt het ACV zich via United Freelancers ook expliciet tot zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Daarmee speelt de vakbond in op de
nieuwe trend op de arbeidsmarkt. Zeker de jongere generatie werkt liever
flexibeler en autonoom. Klassieke contracten worden daardoor steeds meer
vervangen door freelance statuten, bijberoepen en jobs in de deeleconomie…

12 War on talent vergt vooruitziend

personeelsbeleid
Ook kaderleden, kenniswerkers en leidinggevenden zijn vragende partij voor
een vorm van de beheersing van de arbeidstijd. Werkgevers die daarin investeren, staan mijlenver voorop in de war on talent.

14
Werknemers zoeken naar voldoening en
werkplezier
Loopbanen worden langer en ondernemingscontexten volatieler. Daardoor
neemt de behoefte aan doordachte zorg voor individuele loopbanen in de
onderneming toe. ACV Kader wil het in het sociaal overleg vernieuwende en
ambitieuze pistes op tafel leggen.

16 nooit meer vergaderen! of toch niet zoals je

dat tot nu toe deed ...
Als we Van Dale mogen geloven, is vergaderen “bijeenkomen om iets te bespreken, om besluiten te nemen”. Dat klinkt goed, maar de praktijk is vaak wat
anders: er blijkt nog heel wat werk aan onze vergaderhygiëne.

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, sinds kort
ACV Puls, 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.
redactie Sandra Vercammen, Lieveke Norga en Jan Deceunynck
Vormgeving www.x-oc.com
Drukkerij Artoos Communicatiegroep
VU Sandra Vercammen, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen

2

| JULI - AUG - SEPT 2019

voorwoord

ACV kiest resoluut voor kaderleden,
hoger opgeleiden en leidinggevenden
Eind mei kreeg ik van Peter, kaderlid in een groot bedrijf, een bezorgde
vraag in mijn mailbox.
Zijn vraag ging over ACV Puls – de nieuwe naam van LBC-NVK – waar de
kaderwerking historisch uit ontstond en nog altijd sterk mee verbonden
is. “Nu het luikje NVK, voluit het Nationaal Verbond van Kaderleden en
dus de expliciete benoeming van kaderleden, uit de naam van de vakbond is verdwenen, is dan ook de uitdrukkelijke aandacht voor kaderleden verdwenen?” voeg Peter zich af.
Ik wil je hier meteen geruststellen, Peter. En met jou wellicht ook nog
andere kaderleden: kaderleden blijven voor ons een zeer belangrijke
doelgroep. Ook nu het NVK niet meer voluit vermeld wordt in de naam,
blijven we voluit opkomen voor kaderleden en leidinggevenden, een segment dat in het sociaal overleg al te vaak tussen de twee stoelen valt.
Precies daarom noemen we de kaderwerking sinds ruim een jaar heel
uitdrukkelijk ACV Kader. We onderstrepen die keuze met een eigen
logo, een eigen communicatielijn, een eigen programma en strategie om
kaderpersoneel te organiseren rond issues die hen aanbelangen. Op de
bedrijfsvloer maken we onze ambities waar via onze kadervertegenwoordigers die de vinger aan de pols houden van wat er leeft bij het kaderpersoneel, de leidinggevenden en de hoger opgeleiden.
Beste Peter, veranderingen – en niet in het minst naamsveranderingen
– brengen altijd emotie met zich mee. Afstand doen van iets vertrouwds
is altijd een beetje afscheid nemen. Neem van mij aan dat het ook voor
mij nog altijd wat wennen is aan de nieuwe naam.
Nu onze moederorganisatie, LBC-NVK, ontpopte tot ACV Puls, kunnen
we alleen maar trots zijn dat we geanticipeerd hebben op die naamswijziging. En dat is niks te vroeg: De politieke verkiezingen zijn net achter
de rug of we starten stilaan met de voorbereidingen voor de “sociale”
verkiezingen. Hoewel mei 2020 nog ver voor ons ligt: de vierjaarlijkse
verkiezingen van werknemersvertegenwoordigers is een niet minder
belangrijk democratisch moment, dat onze volle aandacht verdient.
Trouwens Peter, ook kaderleden hebben het recht om zich kandidaat te
stellen, een stem uit te brengen en vervolgens relevante kwesties op te
pakken en in samenspraak met de werkgever naar oplossingen te zoeken.
Warm je al maar op voor dit gebeuren. Ben jij de ‘spitzenkandidaat’ voor
jouw collega’s. Voelt een andere collega zich geroepen? Aarzel niet en
contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.
Sandra Vercammen
ACV Kader

ALG. COÖRDINATOR

PROJECTCOÖRDINATOR

Dagelijks Bestuur

Sandra Vercammen
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
tel 03 220 87 37

Lieveke Norga
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
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Monique Vanwalleghem
Dirk De Cuyper
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Jelle Vercoutere
Tom Bervoets

Vragen en reacties zijn werlkom op kader@acv-csc.be
KADER |

3

4

| JULI - AUG - SEPT 2019

Agility
De gouden graal in HR

Lieveke Norga

Sinds de jaren tachtig zien we in managementdiscours regelmatig eenzelfde inzicht terugkeren.
Wendbaarheid en flexibiliteit zijn sindsdien
codewoorden als reactie op een te log en
hiërarchisch bedrijfsbeleid. De snelheid waarmee
verandering wordt doorgevoerd, ligt alsmaar
hoger. Big data, globalisering en voortdurend
wijzigende consumptiepatronen vergen constante
bijsturingen.

team aanwezig is. Overleg tussen afdelingen wordt
zo drastisch beperkt, waardoor de werktijd meer op
resultaten wordt gericht.

Hoe het werk georganiseerd
wordt, mag dan wel aan het
team overgelaten worden, waar
dat allemaal toe moet leiden,
moet zonneklaar zijn.

De afgelopen tien jaar zagen grote bedrijven aanzienlijke delen van ‘hun’ markt ingenomen worden
door kleine, flexibele start-ups. En dus zoeken grote
bedrijven nu intensief naar manieren om die voordelen ook in eigen huis te introduceren.

Beide concepten vergen uitgesproken duidelijkheid
over de doelstellingen en de visie binnen de organisatie. Hoe het werk georganiseerd wordt, mag dan
wel aan het team overgelaten worden, waar dat allemaal toe moet leiden, moet zonneklaar zijn.

In die context duikt de afgelopen jaren alsmaar vaker en hardnekkiger het concept agile op, als toverwoord voor grote, oude, logge organisaties die hun
wendbaarheid en klantgerichtheid willen verbeteren. Het modewoord komt echter niet uit het niets.
Het heeft al een decennialange voorgeschiedenis.
Het heeft zijn oorsprong in software-ontwikkeling,
waar het moest zorgen voor resultaatgerichte vooruitgang, ook bij omvangrijke, complexe opdrachten,
waar de vraag of behoefte van de klant of gebruiker
bij aanvang nog niet waterdicht gedefinieerd was.

Daarmee komen we aan één van de achilleshielen
van agile. In een organisatie die niet goed weet waarheen, maar hoopt dat een antwoord te vinden door
de logge structuren en vastgeroeste instituten door
elkaar te schudden, leidt agile vooral naar chaos en
stuurloosheid.

Multidisciplinaire teams
Dat leidde tot multidisciplinaire teams die stap voor
stap, zonder veel hiërarchie maar met een grote focus op de praktijk, sprints richting deelresultaten afleggen. Typisch voor die teams is hun autonomie. En
daar ontstaat meteen ook de parallel (of begripsverwarring) met die andere hype: zelfsturende teams.
Zelfsturende teams beslissen zelf over de manier
waarop het werk georganiseerd wordt. Ook binnen
agile werken gaat er heel wat hiërarchie op de schop.
Teams worden multidisciplinair samengesteld en
informatie wordt maximaal transparant gemaakt,
zodat in principe alle kennis en inzicht om de opdracht tot een goed einde te brengen, binnen het

Randvoorwaarden
Ook voor werknemers is agile niet altijd positief.
De focus verleggen van vergaderen naar resultaat,
klinkt aanvankelijk goed. Maar de balans van het
welbevinden slaat soms ook negatief uit na invoering van agile werken in een afdeling of divisie.

Goed functionerend overleg met
een gedragen vertegenwoordiging
van de betrokken werknemers, is
essentieel voor agile werken.
Zoals in elk veranderingstraject zijn ook hier een
aantal randvoorwaarden essentieel. Een veilige
omgeving waarin problemen bespreekbaar zijn, is
allicht de eerste. Goed functionerend overleg met
een gedragen vertegenwoordiging van de betrokKADER |
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ken werknemers, is daarin fundamenteel. Er moet
ruimte zijn om alle bedenkingen, weerstanden en
moeilijkheden te bespreken. Daarnaast zijn ook
competentieontwikkeling, training en opleiding
fundamenteel voor de agile aanpak. Het gaat dan
niet enkel over kennis, maar vooral ook over manieren van samenwerken, verantwoordelijkheid nemen,
taak- en klantgericht werken. Verder is er de vaststelling dat bestaande bonussystemen vaak vloeken
met de teamcentrale filosofie van agile. Ook op dat
vlak dringen aanpassingen zich op.

Agile werken invoeren
om te besparen op personeel,
is niet de juiste keuze.
Agile werken invoeren om te besparen op personeel,
is geen juiste keuze, want het hypothekeert zowel
de bespreekbaarheid als ademruimte voor ontwikkeling en opleiding. In combinatie met de onrust die
gepaard gaat met personeelsafbouw, maakt dat de
kans eerder klein dat de agile filosofie goed nieuws
brengt voor de werknemerstevredenheid, en al
evenmin voor de bedrijfsresultaten.
6
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Vigor
ACV Puls is lid van het consortium rond The Vigor Unit, een spin-off
van de UGent die wetenschappelijk onderbouwd HR-advies aflevert
aan organisaties. Een recente adviesvraag rond nieuwe organisatiemodellen stelt vast dat er weinig tot geen wetenschappelijke evidentie is om op de effectiviteit van de besproken managementhypes te
vertrouwen. Dat betekent dat verder experiment wenselijk is, waarbij best een aantal randvoorwaarden bewaakt worden. Die trachten
we in dit artikel op te lijsten.

KORT ACTUEEL

Ouderschapsverlof in
halve dagen sinds 1 juni
sandra vercammen

In Kader 174 vertelde we al dat ouderschapsverlof in de toekomst ook in halve
dagen zou kunnen worden opgenomen.
Het was toen nog niet echt duidelijk
vanaf wanneer die regeling zou ingaan.
Inmiddels is de kerk door de kerk en kan
je sinds 1 juni gebruik maken van deze
nieuwe regeling.
Opgelet: de werkgever moet akkoord
gaan met deze opnamevorm. Bij weigering kan de werknemer nog steeds
beslissen om bijvoorbeeld 1/5 op te
nemen. Het 1/10 wordt zoals de andere
opnamevormen pro rata aangerekend
op de 4 maanden voltijds recht per kind.
Iemand die ouderschapsverlof enkel
onder de 1/10 vorm opneemt, kan dus 40
maanden ouderschapsverlof opnemen.
Ook voltijds ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand kan vanaf
nu flexibeler en in weken opgenomen
worden. Halftijds ouderschapsverlof
per maand. Tot nu moest het halftijds
ouderschapsverlof over een langere periode genomen worden, nu kan het ook
per maand.

Vakbond wil kaderpersoneel
betrekken bij het overleg
3M in Zwijndrecht is één van de ondernemingen die kaderleden uitsluit van het sociaal overleg.
Daarover las je eerder in Kader 173 van begin dit jaar.
Kaderleden Nancy Lommelen en Gert Hooftman botsen daar steevast op onwil van hun werkgever om
afspraken te maken over kaderissues. De werkgever
wil van geen kadervertegenwoordigers weten.

Het Arbeidshof van Bergen heeft in gelijkaardige
arresten al bevestigd dat kaderleden en “gewone”
bedienden vergelijkbare categorieën van werknemers zijn. Er zijn dus geen redelijke en objectieve
argumenten die een verschil in behandeling rechtvaardigen. Bovendien zegt het Hof dat kaderleden
weigeren als personeelsvertegenwoordiger, een
inbreuk is op de keuzevrijheid van de werknemers,
Samen met ACV Kader spanden Nancy en Gert uit- op de vrijheid van vereniging en op het recht op coleindelijk een gerechtelijke procedure aan tegen hun lectief onderhandelen.
werkgever om deze discriminatie aan te kaarten. De
zaak werd begin juni voor de arbeidsrechtbank van We wachten hoopvol af de Arbeidsrechtbank van
Antwerpen gepleit, maar een uitspraak is er nog Antwerpen diezelfde logica volgt. Het meest recente
nieuws over de zaak lees je op www.kadervakbond.be.
niet.
KADER |
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Kan mobiliteitsbudget
de files verminderen?
jan deceunynck

Zeggen dat het fileleed in ons landje toeneemt, is
een open deur intrappen. Dat steeds meer mensen
proberen te ontsnappen aan de file, hoeft dus niet te
verbazen. Tijdens de spitsuren is zowat 2/3 van de
verplaatsingen toe te schrijven woonwerkverkeer.
Dus zoeken steeds meer werknemers een alternatief voor die dagelijkse pendel.

De auto is daar sinds 2005 aardig teruggedrongen ten
voordele van de alternatieven. De Brusselaar neemt
voor slechts 36,2% van zijn werkverplaatsingen de
wagen. Bijna even veel werknemers (34%) kiezen er
voor de trein en nog eens ruim 19% voor metro, tram
of bus.
In Vlaanderen is de terugval van de auto zeer beperkt:
van 68,7 naar 67,6 procent tussen 2005 en 2017. Het
aantal fietser is in diezelfde periode weliswaar gestegen van 12,3 naar 17%, maar die stijging heeft de
auto nauwelijks teruggedrongen.

Globaal voor België blijft de auto met 65% nog de
absolute koploper voor woonwerkverplaatsingen.
Vlaanderen zit op een zelfde niveau. Maar in Brussel
zien we heel andere cijfers.
Van ‘vergoeding’ naar ‘budget’

Met de omvorming van de mobiliteitsvergoeding
naar het mobiliteitsbudget wil de overheid de auto
nu verder terugdringen en het fileleed verminderen.
Een belangrijk verschil tussen beide is dat de vroegere
‘mobiliteitsvergoeding’ erop gericht was je wagen in
te ruilen voor een financiële tegemoetkoming (cash
for car), terwijl het nieuwe ‘mobiliteitsbudget’ je de
mogelijkheid biedt om je wagen in te ruilen voor een
milieuvriendelijker model en aan te vullen met bv.
een treinabonnement of een fiets. Je behoudt dus
een wagen, maar kan per verplaatsing kiezen voor
het meest aangewezen vervoersmiddel.

€

Het mobiliteitsbudget mag dan al goedgekeurd zijn
door het parlement, het is nog steeds aan de werkgever om al dan iet in het systeem in te stappen. En
vervolgens is het aan de individuele werknemers om
al dan niet van de mogelijkheid gebruik te maken.
Kiezen voor een ‘gewone’ bedrijfswagen kan nog
altijd.
Evolutie in de tijd (2005-2017) van de vervoersmiddelen volgens de gewesten
BRUSSEL

WALLONIË

Vervoerswijze

2005

2014

2017

‘05-‘17

2005

2014

2017

Wagen (alleen)

36,2%

‘05-‘17

2005

2014

2017

‘05-‘17

45,1%

37,9%

-19,9%

68,7%

68,5%

67,6%

-1,6%

80,4%

81,7%

83,3%

+3,6%

Carpool

2,5%

1,2%

1,4% - 44,7%

5,2%

3,3%

2,6%

-49,1%

5,2%

3,4%

3,1%

-40,3%

Motorfiets

0,8%

1,1%

1,3% +70,4%

2,2%

1,3%

1,2%

-43,9%

1,5%

1,0%

0,9%

-41,9%

Coll. verv. Werkg.
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VLAANDEREN

0,7%

0,3%

0,2%

-69,2%

1,6%

1,1%

0,8%

-50,2%

0,5%

0,4%

0,2%

-49,6%

Trein

32,2%

34,1%

34,0%

+5,5%

4,1%

5,3%

5,2% +28,3%

4,4%

5,0%

4,0%

-9,1%

Metro, tram, bus

15,0%

19,0%

19,1% +27,5%

3,9%

3,9%

3,7%

3,6%

4,0%

4,1% +12,2%

1,3%

1,5%

1,6% +25,7%

3,2%

3,1%

2,8%

Fiets

1,2%

3,0%

4,4%

+259%

12,3%

14,9%

Te voet

2,6%

3,4%

3,5% +39,0%

2,1%

1,7%
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-3,9%

17,0% +38,3%
1,7%

-16,7%

-11,7%

Wat betekent het mobiliteitsbudget
voor je recht op een salariswagen?
sandra vercammen

In het debat over mobiliteit en het gesubsidieerde
wagenpark moet een onderscheid gemaakt worden
tussen een bedrijfswagen noodzakelijk voor de functie
en een salariswagen, de wagen die je privé mag gebruiken en daardoor deel uitmaakt van je loonpakket.
Een salariswagen kan niet zomaar worden afgenomen. Een salariswagen die een werknemer privé mag
gebruiken, maakt arbeidsrechtelijk deel uit van de
loonvoorwaarden bedongen in de arbeidsovereenkomst tussen werkgevers en werknemers. De wagen
is deel van het loonpakket. Werkgevers kunnen het
voordeel niet eenzijdig afnemen. Met de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget krijgen werknemers en werkgevers de mogelijkheid de bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding
of duurzamere vervoerswijzen als ze dat willen. Een
werknemer kan niet verplicht worden hierin mee te
stappen.

salariswagen eist, dan kan je dit als een eenzijdige
wijziging van de arbeidsovereenkomst beschouwen.
Je kan dit interpreteren als een impliciet ontslag en
een verbrekingsvergoeding vorderen.
Beëindigt de werkgever de samenwerking met een
verbrekingsvergoeding of om dringende reden, dan
moet je de wagen wel onmiddellijk inleveren. In dat
geval wordt bij de verbreking het voordeel opgenomen in de berekening van je verbrekingsvergoeding.
Voor de raming hiervan wordt de werkelijke waarde
van het voordeel berekend. Dit geeft aanleiding tot
zeer uiteenlopende rechtspraak.

Het komt vaak voor dat de werkgever aan werknemer die werd ontslagen met uitbetaling van de verbrekingsvergoeding toestaat de bedrijfswagen nog
enige tijd te gebruiken. Op de waarde van dit voordeel moeten sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing worden betaald. Om discussies te vermijOok bij ontslag is je recht op een salariswagen niet den, is het verstandig het nodige te regelen in een
meteen verdwenen. Je rechten verschillen naarge- schriftelijke overeenkomst, zoals de duurtijd van
lang de opzegperiode. Als je de opzeggingstermijn het verdere gebruik, specifieke afspraken over het
moet presteren, dan mag je de salariswagen verder gebruik, de verzekering van de wagen, de aansprakegebruiken tijdens de volledige opzegperiode. Als de lijkheid van de werknemer enz. Raadpleeg altijd eerst
werkgever toch de onmiddellijke inlevering van je de policy van het bedrijf om je rechten te kennen.
Heb je vragen over dit thema (mobiliteitsbudget, bedrijfswagen)? Aarzel niet om contact op te nemen met kader@acv-csc.be.
Wij brengen je graag in contact met een deskundige die raad weet met je vraag.
KADER |
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Via United Freelancers
brengt ACV vakbondswerk
naar zelfstandigen
jan deceunynck

10

| JULI - AUG - SEPT 2019

Sinds januari richt het ACV zich via United
Freelancers ook expliciet tot zelfstandigen zonder
personeel (zzp’ers). Daarmee speelt de vakbond
in op de nieuwe trend op de arbeidsmarkt.
Volgens een studie van de SERV gaat het intussen al
om 4 à 5 % van de werkende bevolking. “Een niet te
onderschatten groep, waar we tot nu toe als vakbond
nauwelijks aandacht aan besteedden”, weet coördinator Joep Vanderbeke. “Zeker de jongere generatie
werkt liever flexibeler en autonoom. Klassieke contracten worden daardoor steeds meer vervangen
door freelance statuten, bijberoepen en jobs in de
deeleconomie…”

werkt voor 1 bedrijf, een zelfstandig kinesist die in
opdracht van ziekenhuis werkt, een EPC-technieker
die als zelfstandige aan vaste tarieven werkt in
opdracht van een energiebedrijf of een freelancefotograaf die in opdracht werkt van een krant,” verduidelijkt hij. “Het gaat dus niet om vrije beroepers.
En ook een kleine zelfstandige ondernemer zoals een
bakker die niet zijn arbeid maar zijn broden verkoopt,
zal weinig aan onze diensten hebben.”

Ons servicepakket omvat diensten die zzp’ers vooruit helpen zowel bij het begin, als tijdens en zelfs
na afloop van hun activiteiten. “Ze kunnen bij ons
terecht voor juridisch advies bij het afsluiten van het
contract, voor hun inschrijving als zelfstandige, voor
vorming en voor eventuele discussies bij beëindiging
van de overeenkomst. We hebben daarvoor een eigen
United Freelancers wil een partner zijn van ieder- kenniscentrum opgestart, maar werken ook samen
een die door werken zijn inkomen verwerft - via met externe partners waar onze leden tegen vooreen arbeidsovereenkomst of als zelfstandige zonder deeltarief terechtkunnen voor bijvoorbeeld boekhoupersoneel. “iedereen die werkt, heeft baat bij profes- ding of bijstand voor de handelsrechtbank.”
sionele begeleiding bij contracten en loopbaankeuzes, bij degelijke contracten en leefbare werkdruk.
“Ik ben er van geschrokken
Iedereen die werkt heeft recht op een deftig sociaal
statuut, op fatsoenlijke loon- en arbeidsvoorwaarhoeveel vragen we al kregen.
den en op sociaal overleg”, legt Joep uit. Want ook
Veel mensen zaten duidelijk op
die collectieve dimensie is van tel. “Freelancers en
werknemers delen dezelfde werkvloer én dezelfde
United Freelancers te wachten.”
verzuchtingen. Ze hebben er belang bij om samen
aan het zelfde zeel te trekken. In overleg met mili- United Freelancers is in januari bescheiden van start
tantenkernen willen we daarom ook de freelancers gegaan, maar werd in juni met grote trom gelanceerd.
bij het sociaal overleg betrekken”.
“Ik ben er van geschrokken hoeveel vragen we in die
tussentijd al kregen. Veel mensen zaten duidelijk op
United Freelancers te wachten. Ze zijn blij dat het
“Freelancers en werknemers delen ACV zich nu ook het lot van de zelfstandigen zonder
personeel aantrekt. Het is niet alleen goed nieuws
dezelfde werkvloer én dezelfde
voor wie als starter kiest voor een zelfstandig statuut,
verzuchtingen. Daarom willen
maar niet in het minst ook voor leden die overstapwe ook hen bij het sociaal overleg pen van een werknemersstatuut naar een zelfstandig
statuut.”

betrekken”.

De nieuwe vakbondscel richt zich vooral ons op freelancers of zelfstandigen zonder personeel die voor
één of een paar opdrachtgevers werken. “Meestal
gaat het om werkenden die toch in zekere zin afhankelijk zijn van die opdrachtgever,” stelt Joep. “Denk
aan een Informaticus met zelfstandig statuut die

Zoals hierboven al gesteld, is het collectieve werk een
belangrijke pijler van United Freelancers. In overleg
met militantenkernen willen we naar de freelancers
op de werkvloer toestappen en kijken hoe we op een
geïntegreerde manier kunnen samenwerken om via
sociaal overleg de noden van iedereen op de werkvloer te verdedigen.
www.unitedfreelancers.be
unitedfreelancers@acv-csc.be
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War on talent vergt
vooruitziend personeelsbeleid
Sandra Vercammen

Een recente uitspraak van het Europees Hof van
Justitie maakt van de arbeidstijd terug een hot topic.
Aanleiding is een zaak aangespannen door een
Spaanse vakbond. Het was voor werknemers bij een
Spaanse afdeling van Deutsche Bank onmogelijk om
systematische overuren te bewijzen omdat er geen
systeem van tijdopvolging voorzien was.

De rechter heeft geoordeeld dat bedrijven de dagelijks
gepresteerde werktijd van hun werknemers moeten
registreren via een prikklok of een andere betrouwbare
en toegankelijke manier. Vanuit het perspectief van
kaderpersoneel en kenniswerkers is deze uitspraak goed
nieuws, al is er vooral nood aan een moderne aanpak
van arbeidstijd via dialoog met de betrokken werknemers.
Hersteltijd
Dergelijke dialoog vertrekt vanuit de wederzijdse erkenning dat ook kenniswerkers behoefte aan hersteltijd
hebben. Weinig kenniswerkers en kaderleden werken
van 9 tot 5. Jobs in het algemeen laten zich almaar
minder vastpinnen in plaats en tijd. De opkomst van
de digitale technologie maakt het werken waar en wanneer men wil tot een keuze van de werknemer. Er wordt
gewerkt op verplaatsing en thuis, ‘s avonds en in het
weekend. Die flexibiliteit heeft zijn voordelen, voor
werkgever én werknemer. Maar we verliezen de valkuilen best niet uit het oog.
12
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Flexibiliteit heeft zijn voordelen,
voor werkgever én werknemer.
Maar we verliezen de valkuilen best
niet uit het oog.
De nood aan een gezonde werkcultuur brachten we al
naar voren in de slipstream van recente nieuwe wetgeving rond deconnectie. De nood aan hersteltijd is
reëel, ook voor kaderleden. Voor wie fysieke arbeid
verricht, is dat vandaag goed geregeld, maar in het
geval van intellectuele beroepen is die nood vaak nog
miskend. Eigen onderzoek bevestigt dat kaderleden de
behoefte uitspreken écht onbereikbaar te willen zijn
tijdens de vrije tijd. Veel kaderleden geven aan zich
niet goed te voelen met de hoeveelheid werk die van
hen verwacht wordt. De vraag naar een cultuur die het
mogelijk maakt aan te geven waar de grens tussen werk
en privé voor hen ligt, is erg uitgesproken. En er zijn
oplossingen.

Moderne hulpmiddelen
Een ‘tijdsopvolgingssysteem’ komt dan om de hoek
kijken. We hebben het heel bewust niet over tijdsregistratie zoals de gekende klassieke prikklok. Dat lijkt
te veel op het inperken van de autonomie en ruikt naar
méér controle. En kenniswerkers willen niet dat hun
ruimte voor creativiteit gefnuikt wordt omdat die net
noodzakelijk is om de job goed te kunnen doen. Steeds
meer kenniswerkers geloven dat zo’n tijdsopvolgingssysteem dé transparantie biedt en kan helpen om de
grens tussen werk en privé beter op te volgen, zonder
dat het een pleidooi is voor een strikte scheiding tussen de twee.

Steeds meer kenniswerkers
geloven dat een
tijdsopvolgingssysteem kan helpen
om de grens tussen werk en privé
beter op te volgen.

Moderne hulpmiddelen te over! Denk bijvoorbeeld aan
de wijze waarop de freelancer zijn/haar gepresteerde
uren via een app registreert. Waarom zouden werknemers hun tijden niet kunnen opvolgen? Moderne
technologie, tablet, smartphone en PC geven ons de
mogelijkheid om thuis te werken en in het weekend
een uur extra te presteren. Dergelijke toepassingen
kunnen dus ook ingezet worden om goed voor onszelf te zorgen zodat we lang gezond kunnen werken.
Vooruitziend in dialoog
Over deze kwestie voeren we al langer het debat en willen
we in overleg gaan. Kaderleden, kenniswerkers, leidinggevenden, … allemaal zijn ze vragende partij. Investeren in
een gezonde werkcultuur is pas echt vooruitziend. Aan het
gebruiken van moderne hulpmiddelen om de gewerkte
tijd op te volgen is dus niets ouderwets. Integendeel, wie
zijn of haar werkplezier hoog wil houden, is beter af op
een werkplek waar gesproken mag worden over duurzame
arbeidstijden. Bedrijven die durven investeren in gezonde
werkplekken staan mijlenver voorop in de war on talent.
KADER |
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ACV Kader moeit zich in debat over loopbaanbeleid

Werknemers zoeken naar
voldoening en werkplezier
Lieveke Norga

14
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Loopbanen worden langer en ondernemingscontexten
volatieler. Daardoor neemt de behoefte aan doordachte
zorg voor individuele loopbanen in de onderneming
toe. In een tijd waarin meer en meer functies moeilijk
ingevuld raken, hebben ook werkgevers rechtstreeks
belang bij maximale ontwikkelingsmogelijkheden
van iedere collega. Werknemers zoeken naar zinvolle
opdrachten die voldoening en werkplezier bieden
en doorheen verschillende levensfases een gezonde
combinatie met hun privéleven mogelijk maken.

en begeleid door de organisatie – dus niet alleen op
het moment dat er acute problemen ontstaan”. De
knelpunten bij Janssen zijn ruim herkenbaar, legt
Mieke uit. “Niet alle groepen in de onderneming zijn
in dezelfde mate vragende partij om stabiliteit los
te laten. En niet alle leidinggevenden zijn even makkelijk te motiveren om krachten uit hun team aan te
moedigen na te denken over een volgend hoofdstuk”.

Die optimale match komt niet uit de lucht vallen.
Toch gelooft ACV Kader in de maakbaarheid ervan
en wil het in het sociaal overleg vernieuwende en
ambitieuze pistes op tafel leggen. Een dertigtal
kadervertegenwoordigers zochten begin april samen
met drie loopbaanexperten naar oplossingen tijdens
een rondetafelgesprek over loopbaanontwikkeling.
Realistisch afsprakenkader
Ans De Vos (UAMS - Antwerp Management School)
Mieke Smet
bevestigt die maakbaarheid. “Dat begint al bij de aanwerving. Zoekt de werkgever iemand die vooral qua Jobcrafting
expertise 100% klopt met de functie om de investe- Nochtans is het voor Marc Van den broeck van het
ring in opleiding te beperken? Of kiest hij voor een Centrum voor Loopbaanontwikkeling van ACV Puls
eerder brede inzetbaarheid? Na de aanwerving moet duidelijk dat er veel mogelijk is zónder drastisch van
er gedurende de hele loopbaan oog zijn voor job- functie of afdeling te wisselen. “Door een slimme
mobiliteit. Welke kansen zijn er om terug te keren analyse van het eigen kennen en kunnen, de eigen
als een loopbaanstap tegenvalt? Is er ruimte voor energielekken en -bronnen kan een werknemer goed
eigen initiatief voor collega’s om tijdelijk te schuiven inschatten wat er anders en beter zou kunnen bínbinnen de eigen functie? Wordt er voor tijdelijke ver- nen de eigen job. Met een proactieve en zelfsturende
vangingen ook naar interne collega’s gekeken? Hoe attitude helpt jobcrafting werknemers om binnen
kunnen werknemers kennismaken met delen van de grenzen van het haalbare maximaal te werken
de organisatie waar ze anders niet mee in aanraking aan een zinvolle en bevredigende taakinhoud. Onze
komen? Een volwaardig loopbaanbeleid betekent dat deskundige jobcoaches spelen daar sterk op in. Ze
personeelsleden betrokken worden via het sociaal zorgen mee voor het nodige zelfvertrouwen en voeoverleg en zo mee een doorleefd en realistisch afspra- gen ervaring toe, om met voldoende gemoedsrust
kenkader ontwerpen dat geen droge letter blijft.”
impulsen te geven aan de loopbaan.”

Ans De Vos
Talent Fit Center
In het Talent Fit Center van Janssen Pharmaceutica
zijn twee collega’s vrijgesteld werden om werknemers maximaal te ondersteunen om zelf hun loopbaan te sturen. Mieke Smet stond binnen Janssen
Pharmaceutica mee aan de wieg van het project:
“Werknemers kunnen via het Talent Fit Center zelf
richting geven, maar worden tegelijk ondersteund

Marc Van den broeck
Wil je in jouw onderneming ook werken aan
duurzame loopbanen? Ben je zelf op zoek naar
nabijheid en deskundige coaching om stappen
te zetten? Contacteer kader@acv-csc.be voor
meer informatie.
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Nooit meer vergaderen!

Of toch niet zoals je dat
tot nu toe deed …

Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar veel
werknemers hebben alvast een hartsgrondige hekel aan vergaderen. Als we Van Dale
mogen geloven, is vergaderen “bijeenkomen om iets te bespreken, om besluiten te
nemen”. Dat klinkt goed, maar de praktijk
is vaak wat anders: er blijkt nog heel wat
werk aan onze vergaderhygiëne.
Laat je alles op zijn beloop (en de verleiding is groot; we zijn nu eenmaal gewoontedieren), dan krijg je een praatbarak.
Smartphones trillen en piepen. Er wordt
lustig op laptops geklikt en getikt. Het lijkt
de normaalste zaak van de wereld om de
vergaderruimte in en uit te lopen.
Geef toe, sommige vergaderplekken hebben veel weg van een café. Tijd om te stoppen met vergaderen – althans op de traditionele manier.

10 tips voor energieker vergaderen

1 Stel jezelf eerst en vooral de vraag of samenkomen
eigenlijk wel écht nodig is.

2 Nodig alleen collega’s uit die een positieve bijdrage kun3
4
5
6
7
8
9
10

nen leveren. Toch critici in de zaal? Vraag wat er volgens
hen nodig is om toch het doel te bereiken.
Schakel telefoons en laptops genadeloos uit.
Kies een goede (lees: inspirerende en rustige) plek uit
om te vergaderen.
Leg vooraf vast waarover je wil spreken.
Bepaal het doel van de vergadering. Wat wil je bereiken?
Waak streng over het begin- en eindtijdstip, en wacht
niet op laatkomers.
Start met het belangrijkste item op de agenda.
Gebruik een bord. Complexe materie wordt met een
tekening vaak meteen een pak duidelijker.
Maak afspraken over de verslagvorm en stel een actielijst op.

Succes ermee!
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