
Sterk aan het werk:
wij helpen je graag vooruit!
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4 tips voor een correct loon

9 een klare kijk op je contract

12 Permanente beschikbaarheid is 
geen goed idee



In dit nummer
04 Loonbesprekingen: bereid je voor
Laat ons er geen doekjes om winden: je loon is belangrijk voor je professioneel 
engagement. Reden te meer om je goed te informeren voor je gaat 
onderhandelen. Diane Pardon, loonexperte bij LBC-NVK, legt uit waarmee je 
best rekening houdt

07 je Loopbaan pLannen in de open natuur 
Naast de ‘klassieke’ loopbaanbegeleiding, kan je bij de LBC-NVK nu ook kiezen 
voor ‘wandelcoaching’. Ben je iemand die zich goed voelt in de buitenlucht of 
weet je dat je creatiefste ideeën niet noodzakelijk aan je bureau opborrelen, dan 
is wandelcoaching iets voor jou.

09 een kLare kijk op je contract
Niet iedereen leest altijd de kleine lettertje van een contract. Ook niet van een 
arbeidscontract. Toch gaat het om een belangrijk document en doe je er goed 
aan nauwkeurig door te nemen wat je tekent. Daar willen wij je als kadervak-
bond graag bij helpen.

12 permanente beschikbaarheid is geen goed idee!
Permanente bereikbaarheid is geen persoonlijke keuze, stelt arbeidspsycholoog 
Hans De Witte. “Er is nood aan een wettelijk kader om een echte cultuuromslag 
te bewerkstelligen. De overheid draagt hierin een grote verantwoordelijkheid.”

14 e-commerce doet winkeLpersoneeL naar 
adem happen 
E-commerce is booming business. Klassieke retailers en winkelketens moeten 
mee. Wim Gerlo werkt al bijna 30 jaar in de sector en voelde als shopmanager 
van een grote kledingzaak de druk op de klassieke winkels toenemen door de 
groei van de digitale markt.

16 steeds op de hoogte met onze digitaLe 
nieuwsbrief
Inschrijven voor een specifieke workshop? Op zoek naar salarisadvies? Een 
afspraak maken met een loopbaancoach? Via de digitale kadernieuwsbrief is 
ons aanbod nooit verder dan muisklik verwijderd! 

Digitale nieuwsbrief
Het NVK-team maakt werk van een sterke communicatie met kaderleden. Tussen het verschijnen van twee Kadermagazines 
door, ontvang je een digitale nieuwsbrief met actuele informatie. Ontvang je de digitale nieuwsbrief nog niet? Bezorg ons je 
e-mailadres op kader@acv-csc.be. De digitale versie vervangt niet het Kadermagazine.

Colofon
Deze uitgave verschijnt vier maal per jaar en wordt verstuurd naar alle leden
vormgeving www.x-oc.com
hoofdredactie Sandra Vercammen, Jan De Paepe
eindredactie Jan Deceunynck
drukkerij Artoos Communicatiegroep
verantwoordeLijke uitgever Sandra Vercammen, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
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voorwoord

Managers en kaderleden zijn gepassioneerd bezig met 
hun job. Helaas is dat geen garantie op jobzekerheid. 
Dat bleek eens te meer toen onlangs een aantal bedrij-
ven fors het mes zetten in hun managersbestand. 
Ook kaderleden zijn niet onaantastbaar. En loyauteit 
wordt niet altijd met loyauteit beloond.

Bedrijven pakken hun hiërarchieën aan. Geruisloos, 
haast onopvallend maar erg diepgaand. Het gebeurt in 
alle sectoren. Verzekeraars, telecom- en IT-bedrijven 
maken efficiëntieoefeningen en schrappen in het 
management. Maar vooral de banken lopen voorop. 

Grote bedrijven als ING, AXA, Argenta of BNP Paribas Fortis springen 
in het oog. 

HR en headhunters verklaren de kaalslag met focus op de grijzende 
managers en hun hoge loonkosten en beperkte return on investment. 
Bedrijven moeten zich aanpassen in de context van digitalisering en 
kapers op de kust zoals de Googles van deze tijd, die nu ook in de bank-
sector doordringen. De managers worden de das omgedaan door het 
taboe om de lonen te laten zakken. In combinatie met de statusgevoelig-
heid van de groep, is vaak een burn-out nodig om tot het besef te komen 
dat de tijden veranderd zijn.

Dit eenzijdige HR-verhaal doet de waarheid geweld aan. Het miskent de 
gepassioneerde drive van de manager, die bevlogen wordt voortgestuwd 
door het geloof in de onderneming en wil bijdragen aan het succes 
ervan. Niet kijkend op een uurtje meer, gaat hij of zij er ten volle voor 
– vaak ook ten koste van het privéleven. Die bevlogenheid is uiteraard 
welkom in het bedrijf. Zolang het past binnen de bedrijfsdoelstellingen 
en de economische logica. 

Het verhaal van HR en headhunters zwijgt ook zedig over de manier 
waarop managers aan de kant worden gezet. Trouw is van geen tel in 
efficiëntieoefeningen die leiden tot het abrupt einde van het arbeids-
contract of een onverwachte demotie zonder herkenbaar verhaal en/of 
begeleidingstraject. Tijd voor aanpassing. Tijd om te zoeken naar inpas-
bare competenties en talenten, binnen of buiten het bedrijf. Tijd voor 
een nieuwe uitdaging. Het moet snel gaan en liefst geruisloos, in stilte. 

Ook managers zijn werknemers met rechten. Ook zij hebben nood aan 
en baat bij de juridische knowhow van vakbondsexperten. Hen infor-
meren over hun rechten en hun rechtszekerheid versterken, is geen 
overbodige luxe. We steken niet onder stoelen of banken dat sommige 
managers als bully een enorme negatieve impact hebben op het welzijn 
van werknemers. Dit blijven we onverkort aanklagen. Maar tegelijk plei-
ten we ook voor meer respect voor kaderpersoneel en management. Het 
is een verhaal van plichten én van rechten. Engagement en bevlogen-
heid verdienen respect. Ook als het economisch moeilijk gaat.

Sandra Vercammen
Nationaal Seretaris NVK

nationaaL

nationaaL secretaris nvk
Sandra Vercammen
Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
tel 03 220 87 37 - fax 03 220 89 83
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Marnix Aerssens
Dirk De Cuyper
Veerle Vanpoucke
Monique Vanwalleghem
Jelle Vercoutere

regionaaL

Lbc-nvk aaLst-oudenaarde
Kris De Block
Hopmarkt 45, 9300 Aalst
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Lbc-nvk antwerpen
Karin Schaerlaekens
Nationalestraat 111-113, 2000 Antwerpen
tel 03 222 70 15 - fax 03 220 88 02

Lbc-nvk brusseL-haLLe-
viLvoorde
Ben Bellekens
Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel
tel 02 557 86 56 - fax 03 220 88 05

Lbc-nvk brugge-oostende
Erik Somers
Kan Dr L Colensstraat 7, 8400 Oostende
tel 050 44 41 64 - fax 03 220 88 04

Lbc-nvk gent-eekLo-zeLzate
Swat Clerinx
Poel 7, 9000 Gent
tel 09 265 43 15 - fax 03 220 88 08

Lbc-nvk hasseLt
Koen De Punder
Mgr Broekxplein 6, 3500 Hasselt
tel 011 29 09 83 - fax 03 220 88 09

Lbc-nvk kortrijk-ieper- 
roeseLare
Gino Dupont
Pres Kennedypark 16D, 8500 Kortrijk
tel 056 23 55 63 - fax 03 220 88 12

Lbc-nvk Leuven
Luc De Lentacker
Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo
tel 016 21 94 33 - fax 03 220 88 13

Lbc-nvk mecheLen
Magali Verhaegen
Onder den Toren 5, 2800 Mechelen
tel 015 71 85 07 - fax 03 220 88 14

Lbc-nvk waas & dender
David Wytinck
H Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas
tel 03 765 23 80 - fax 03 220 88 19

Loyauteit verdient respect

 KaDer | 3



Tips voor een correct loon
Loonbesprekingen: bereid je voor

sandra vercammen

op zoek naar je eerste job? of verander 
je binnenkort van werkgever? hoe dan 
ook, je loon zal een belangrijke factor 
zijn bij je keuze. reden te meer om je 
goed te informeren over wat je waard 
bent en wat gangbaar is in de sector of 
het bedrijf waar je aan de slag wil of 
gaat. diane pardon, loonexperte bij Lbc-
nvk, legt uit waarmee je best rekening 
houdt bij loononderhandelingen. 

©
 Shutterstock
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hoe wordt je Loon bepaaLd? 
Je werkgever kan de minimumlonen van de sector volgen. 
Maar in veel bedrijven wordt een eigen loonbeleid ontwik-
keld en wordt een hoger loon betaald. In grote lijnen zijn er 
3 types van verloning die worden toegepast.

Een eerste mogelijkheid is een baremaloon. Een barema 
is een loontabel waarin je kan aflezen hoeveel loon je krijgt 
op basis van je functie en je ervaring of anciënniteit in de 
onderneming of sector. Het loon dat je krijgt ligt vast. In de 
loontabel is ook bepaald wanneer je opslag krijgt (bijvoor-
beeld elk jaar of om de twee jaar) en hoe groot die opslag 
zal zijn. Werknemers in een zelfde functie en met een gelijk 
aantal jaren ervaring of anciënniteit krijgen hetzelfde loon. 
De periodieke opslag is voor elke werknemer gegarandeerd.

Je werkgever kan ook een loonvork hanteren. In dat geval, 
is er per functie of functiegroep een minimum- en maxi-
mumloon bepaald. Je start meestal bij het minimumloon 
van de vork. Maar als je relevante ervaring kan aantonen, 
kan de werkgever je tegen een hoger instaploon laten star-
ten. Hoe je evolueert tussen minimum en maximum van de 
vork hangt af van je vaardigheden, prestaties en resultaten. 
Wie goed presteert, kan snel groeien. Wie minder goed pres-
teert, zal trager groeien. Een eventuele opslag is afhankelijk 
van het beschikbare loonbudget en de beoordeling door je 
leidinggevende of werkgever. Opslagen zijn niet gegaran-
deerd. Ze moeten letterlijk elk jaar worden verdiend.

Als je werkgever je loon bepaalt via marktvergelijking, 
betaalt hij je wat ‘de markt’ betaalt voor een vergelijkbare 
functie en ervaring. De regio en de sector waarin je gaat 
werken bepalen mee je loon, maar dit kan natuurlijk nooit 
lager zijn dan het sectoraal bepaalde minimumloon. Je 
werkgever beslist zelf waar hij zich wil positioneren in die 
markt. Soms zal hij niet meer maar ook niet minder willen 
betalen dan de concurrentie. Soms zal hij eerder lage lonen 
aanbieden omdat er een groot aanbod aan arbeidskrachten 
is voor een bepaalde job. En soms zal hij hogere lonen wil-
len geven, bijvoorbeeld om de beste kandidaten te kunnen 
aantrekken. Ook in dit systeem zijn promoties niet gega-
randeerd. De markt bepaalt of je loon nog marktconform 
is of kan worden aangepast.

kan je onderhandeLen over de hoogte van je Loon?
Als je werkgever je betaalt op basis van een loonvork of op 
basis van ‘de markt’, heb je meestal ruimte om te onder-
handelen. Als de werkgever strikt de barema’s volgt, heb 
je weinig of geen onderhandelingsruimte. Je kan dan pro-
beren aan te tonen dat je bepaalde relevante ervaring hebt 
die moet worden meegenomen om je instaploon te bepalen, 
bijvoorbeeld op basis van ervaringen bij vorige werkgevers.

Maar in zulke systemen liggen de lonen en ook de opslagen 
meestal vast. Maar anderzijds ben je wel zeker van het loon 
dat je zal krijgen!

hoe zit het met extraLegaLe voordeLen?
Heel wat bedrijven vullen je ‘klassieke’ basisloon aan met 
extralegale voordelen. Dit zijn aanvullingen op het bru-
toloon, vaak in de vorm van maaltijdcheques, cultuur- of 

reischeques, een bedrijfswagen, een (gratis) tankkaart, een 
laptop of gsm. Vaak zijn ze zowel voor de werkgever als 
de werknemer interessant omdat er geen of minder RSZ-
bijdrage en bedrijfsvoorheffing op moet worden betaald.

Maar let op: deze extra’s tellen niet mee voor de berekening 
van je werkloosheids-, ziekte- of pensioenuitkering! Probeer 
er dus voor te zorgen dat je basisloon (bruto maandloon) 
groot genoeg is. Om een zo groot mogelijk wettelijk pensi-
oen als werknemer in de privésector op te bouwen zou je 
tijdens je hele loopbaan elke maand 4.118 euro bruto moe-
ten verdienen en recht hebben op een dertiende maand of 
eindejaarspremie.

Reken maar even na. Niet iedereen, ook niet al het kader-
personeel, is in die situatie. Probeer dus in eerste instantie 
te onderhandelen over de hoogte van je basisloon! Vermijd 
dat je werkgever (een deel van) je basisloon omzet in extra-
legale voordelen, zelfs al levert dit op korte termijn zowel 
voor jou als voor hem een loonvoordeel op.

Hou er rekening mee dat die extralegale voordelen vaak 
wegvallen als je ziek wordt of langdurig afwezig bent. Een 
maaltijdcheque wordt alleen betaald voor de dagen waarop 
je daadwerkelijk werkt. Wie langdurig ziek is, met zwanger-
schapsverlof gaat of tijdelijk de loopbaan onderbreekt, kan 
de vraag krijgen om de bedrijfswagen en tankkaart weer 
in te leveren. Het extralegale voordeel valt dan (tijdelijk) 
weg. Vraag dus niet alleen of je een bedrijfswagen en/of 
tankkaart krijgt, maar ook wat er is afgesproken in de ‘car 
policy’. 

heeft iedereen aan het einde van het jaar recht 
op een Loonbonus?
Een deel van je loon kan veranderlijk of variabel zijn. Dit 
betekent dat je bovenop je vaste basisloon een periodieke 
bonus krijgt. Meestal gaat het om een bonus op basis van 
je persoonlijke prestaties, de prestaties van je team of een 
winstdeelname. Zo’n bonus is nooit gegarandeerd. En niet 
elke onderneming werkt met zo’n vorm van variabele belo-
ning. Bovendien heeft zo’n bonus één groot nadeel: je houdt 
er netto weinig van over.

In sommige ondernemingen zijn er afspraken gemaakt om 
een deel van het loon uit te betalen in de vorm van een 
‘bonus cao 90’. Dat is een collectieve bonus voor een welbe-
paalde groep werknemers, die wordt toegekend als bepaalde 
collectieve doelstellingen zijn gehaald. De werkgever is niet 
verplicht om deze bonus toe te kennen. Maar als er in de 
onderneming een cao ‘niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen’ (bonus cao 90) werd afgesloten, zullen alle werk-
nemers die onder het toepassingsgebied van die cao vallen, 
hier recht op hebben, als de collectieve doelstellingen zijn 
gehaald. Het bonusbedrag van cao 90 dat op de loonbrief 
staat is volledig netto. Er gaat niets meer af voor belastin-
gen en sociale zekerheid. Voorwaarde is wel dat de loon-
bonus niet hoger is dan 3.255 euro bruto per kalenderjaar 
en per werknemer (= brutobedrag voor de RSZ in 2017).  
Voor de werknemer gaat het om een netto bonus van maxi-
maal 2.830 euro  (3.255 euro - solidariteitsbijdrage RSZ van 
13,07 procent) die fiscaal is vrijgesteld.
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1. Bereid je voor. De werkgever weet 
wat hij wil en kan bieden. Hij kent de 
salarisstructuur van de onderneming 
en het loon dat hij bereid is te beta-
len. Weet dus wat je waard bent op de 
arbeidsmarkt. Informeer naar het 
loon voor jouw functie of afstu-
deerrichting. Als ACV-kaderlid of 
via je ACV Enter-lidmaatschap voor 
studenten kan je gratis loonadvies 
vragen bij de LBC-NVK. Informeer 
vooraf via familie, vrienden, ken-
nissen of via de vakbond naar de 
loon- en arbeidsvoorwaarden van het 
bedrijf of de sector waar je wil gaan 
werken. 

2. Praat niet meteen over een specifiek 
bedrag, maar speel de bal terug. 
Wat zijn bij jullie de gangbare lonen? 
Werken jullie met een barema of met 
een loonvork? Wordt er beloond op 
basis van individuele prestaties en/of 
verworven vaardigheden? Of wordt 
er gewerkt met vaste loonsverho-
gingen? Welke extralegale voordelen 
maken deel uit van het loonpakket?

3. Laat blijken dat je op de hoogte bent 
van de gangbare lonen. En als je 
toch bedragen noemt, geef dan realis-
tische bedragen, gebaseerd op infor-
matie die je bent gaan zoeken. 

4. Focus niet te veel of niet alleen op 
extralegale voordelen zoals een 
bedrijfswagen, gsm of laptop. Maar 
praat over het totale loonpakket! 

Het vast loon (bruto maandsalaris) 
is het belangrijkste deel van je loon-
pakket. Cruciaal is dat het vast loon 
(basisloon) in overeenstemming 
is met wat er in de onderneming 
gangbaar is. Het moet ook een recht-
vaardig loon zijn in vergelijking met 
wat andere bedrijven in de sector 
of dezelfde regio betalen. Alleen op 
dit loon worden je rechten voor de 
sociale zekerheid berekend. En dat is 
belangrijk voor uitkeringen bij werk-
loosheid, ziekte, pensioen.

5. Werk met een onderhandelings-
marge. Tast in het gesprek af of er 
ruimte is om individueel te onder-
handelen of niet.

6. Richt je in eerste instantie op wie je 
bent en wat je wil: de inhoud van 
de job, je toekomstige taken en ver-
antwoordelijkheden. Wat wordt er 
van jou in de (nieuwe) functie ver-
wacht? In welke mate zal je alleen 
moeten werken? Of kom je terecht 
in een team met andere collega’s? 
Hoe zit het met de werksfeer, de 
samenwerking in de afdeling of het 
team? Welke opleidingskansen zijn 
er voorzien? Wat zijn je doorgroei- of 
promotiekansen? Hoe zit het met de 
ruimere arbeidsvoorwaarden zoals 
glijdende werktijden, verlofregeling 
en vakantiedagen, mogelijkheden om 
thuis te werken, een recht op onbe-
schikbaarheid, prestaties ’s avonds of 
tijdens het weekend? 

Online 
salarisadvies
bij de Lbc-nvk kunnen we je 
informeren over de sectorale minima, 
de loonschalen die van toepassing 
zijn in de onderneming en de markt-
conformiteit van je loon. op basis van 
een aantal parameters berekenen we 
een salarisadvies. kaderleden, lid van 
Lbc-nvk/acv kunnen terecht op 
www.salarisadvies.be. voor jongeren 
die net van de universiteit komen, is er 
meer specifiek www.startersloon.be. 

9 tips voor je loononderhandelingen
7. Vraag ook naar de werkomstandighe-

den in de onderneming, het arbeids-
reglement, de regels en procedu-
res rond vorming en opleiding, de 
afspraken rond bedrijfswagens, gsm-
gebruik, pc-privégebruik. Zo toon je 
interesse in de onderneming. Neem 
de tijd om dit alles aandachtig door te 
lezen. Deze info kan je veel vertellen 
over de cultuur en gebruiken in de 
onderneming.

8. Ga niet overhaast te werk. Je 
hoeft niet meteen ja te zeggen op 
een bepaald voorstel rond loon- en 
arbeidsvoorwaarden. Neem de tijd 
om alles nog eens rustig na te lezen 
of om over het precieze voorstel na te 
denken. Vraag wat bedenktijd, maar 
ook niet te lang. Of maak een nieuwe 
afspraak om het voorlopige voorstel 
voort te bespreken.

9. Leg de gemaakte afspraken schrif-
telijk vast. Zo heb je een goede basis 
voor eventuele latere gesprekken. Als 
afspraken vastliggen op papier, kan 
je daar later op terugvallen als het 
nodig moest zijn. Zo hebben jullie een 
gemeenschappelijke basis waar beide 
partijen het over eens zijn/waren. 
Gemaakte afspraken hoeven geen eeu-
wigheidswaarde te hebben. Niets belet 
dat je – zodra je een tijdje aan de slag 
bent in de onderneming – opnieuw 
met je werkgever gaat praten om 
bepaalde loon- en arbeidsvoorwaar-
den aan te passen en te verbeteren.

©
 Shutterstock
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wandeLcoaching 

Je loopbaan plannen 
in de open natuur 

jan de paepe

“In de open natuur vind ik het makkelijker om over 
mezelf te praten. Weg van de traditionele kantoor-
omgeving kom ik vlotter in gesprek met mijn loop-
baancoach”. Aan het woord is Sarah. Ze werkt in een 
dienstencentrum en is laaiend enthousiast over het 
concept wandelcoaching, een nieuwe manier van 
loopbaanbegeleiding door het LBC-NVK Centrum 
voor Loopbaanontwikkeling (CLO). 

Kathleen is loopbaanbegeleider en ook zij is opge-
togen. “Onder natuur verstaan we plekken waar de 
natuurlijke elementen dominant aanwezig zijn. Van 
oudsher werd aan de natuur een heilzame werking 
toebedeeld. Denk maar aan de vele ziekenhuizen en 
meditatieve instellingen als kloosters waar een ruime 
tuin voorzien werd. Vandaag is natuurbeleving een 
gemeenschappelijk goed geworden.”  

Steeds meer mensen lijden onder stress en psychi-
sche vermoeidheid. Het helse werktempo door het 
toenemend gebruik van de informatie- en communi-
catietechnologie is er niet vreemd aan. Hoe hoger het 

opleidingsniveau en het beroepsniveau, hoe hoger de 
werkdruk. Veel mensen bezwijken met een burn-out 
met langdurig ziekteverzuim tot gevolg. 

In Nederland stelde men echter iets merkwaardig 
vast, nl. dat het ziekteverzuim in de land- en tuin-
bouwsector merkelijk lager ligt dan in de diensten-
sectoren. Wetenschappelijke onderzoeken bevesti-
gen intussen dat de natuur ontstresst. Het moet zelf 
niet altijd over een activiteit gaan. Zelfs het zicht op 
de natuur blijkt al heilzaam te werken. 

Hoe graag Kathleen het ook doet, er zijn ook een 
aantal kanttekeningen te maken. “Alles te mooi voor-
stellen is ook niet goed. Bij wandelcoaching worden 
zowel de klant als de loopbaanbegeleider uit hun 
veilige en traditionele omgeving gehaald. De open 
natuur heeft voor sommigen angstaanjagende kant-
jes en het contact met de natuur is niet altijd en voor 
iedereen verfrissend. Dan moet je het uiteraard niet 
doen. En soms zit het weer niet mee. Ook dan zoek 
je best een alternatief.” 

©
 Shutterstock
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Voor Sarah lag de keuze wel voor de hand. Zij ging 
enthousiast op het aanbod in. “Wandelen in de 
natuur is veel minder beklemmend dan een kan-
tooromgeving. Samen met de loopbaanbegeleider 
spreken we wel op voorhand af wat we ter sprake 
zullen brengen. Het CLO hanteert immers een werk-
boek tijdens de individuele loopbaanbegeleiding. En 
ook van mijn kant schrijf ik op een briefje wat ik ter 
sprake wil brengen”.   

Kathleen: “Loopbaanbegeleiding is een gestructu-
reerd project en voor de meesten is spreken over 
zichzelf geen evidentie. Het is maat- en paswerk om 
voor de klant een rustgevende omgeving te vinden 
om open te kunnen praten of te herstellen van de 
hectiek van de dagelijkse beslommeringen”. 

We wandelen even mee met een wandelcoaching en 
luisteren naar het verhaal van een bouwkundig inge-
nieur, die we om privacyredenen Walter zullen noe-
men. De onderneming waar hij werkt, werd recent 
overgenomen door een groot buitenlands bouwbe-
drijf. Dat zet in op grootschaligheid, waardoor Walter 
zijn job ziet verschralen tot routinewerk. “Het samen 
wandelen met een coach en over jezelf praten in de 
natuur heeft het voordeel dat je elkaar niet constant 
aankijkt. Met het zicht op groen en open ruimte kijk 
je constant op mooie uitzichten en dat stimuleert 
een positieve openheid. Er bestaat wellicht geen 
wetenschappelijk bewijs voor, maar het lijkt er sterk 
op dat dit alles samen stimuleert tot bezinning”. 

Kathleen: “De natuurelementen helpen om tot inzicht 
over de eigen loopbaan te komen. De metafoor van 
een rottend blad bv. kan je interpreteren als een ver-
gane glorie maar ook als een bron voor een nieuwe 
bloei. Het is de taak van de loopbaanbegeleider om 
dit beeld, die metafoor te gebruiken en om associ-
aties te maken met de werkrealiteit van de klant. 
Metaforen kunnen zo krachtig zijn dat ze niet alleen 
inzicht geven maar ook de oplossing aanreiken”. 

Walter knikt. Hij ziet alsmaar meer routine in zijn 
werk verschijnen. “Toen ik pas afstudeerde als inge-
nieur bouwkunde, werkte ik een tijdje aan de univer-
siteit als onderzoeker in een project over de bouw-
kundige stabiliteit van tunnels. Dit was achteraf 
bekeken de interessantste periode uit mijn leven. 
Elke dag bracht iets nieuws en gaf mijn onderzoek 
steeds maar nieuwe wendingen en uitdagingen: soms 
ging het over de stevigheid van de betonconstruc-
tie, dan over de veiligheid, een andere keer over het 
inbouwen van elektronica en communicatieappara-
tuur, ….  Die diversiteit aan thema’s maakte het heel 
boeiend. In de vrije natuur vind je ook die diversiteit 
terug en precies die uitdaging mis ik momenteel in 
mijn job”. 

troeven van wandeLcoaching

•	 Wandelen	is	sporten.	Het	wekt,	net	als	bij	lopen	
en fietsen, endorfine op in je lichaam. Endorfine 
maakt je alerter, waardoor ideeën sneller opkomen. 
Bovendien geeft endorfine je extra energie, wat 
mooi meegenomen is.

•	 Naast	mekaar	lopen	geeft	soms	een	comfortabel	
gevoel. Je kijkt mekaar immers niet recht in de 
ogen, wat maakt dat je snel en makkelijk tot inzich-
ten in jezelf komt. De oplossing voor problemen is 
soms sneller gevonden, moeilijkere onderwerpen 
zijn net iets makkelijker bespreekbaar.

•	 Soms	staan	we	tijdens	de	coaching	letterlijk	stil	of	
pauzeren we even op een bank. Het zicht op een 
fijn panorama kan verhelderend werken.

•	 Op	smalle	paadjes	lopen	we	achter	mekaar.	Een	
stilte-moment na een confronterend inzicht kan 
deugd doen. Aan een bureau voelt dat doorgaans 
minder comfortabel.

•	 Je	manier	van	ademhalen	vertelt	wel	wat	over	jou.	
Je zet je werktempo wel eens over op je wandel-
tempo. 

•	 Door	het	wandelen	is	het	luisteren	naar	mekaar	
anders. Actief luisteren is luisteren met aandacht. 
Al wandelend zijn alle zintuigen alert, je maakt 
gemakkelijker verbinding met mekaar en je rea-
geert adequaat.

Meer weten over wandelcoaching? Bekijk het aanbod 
op www.loopbaanontwikkeling.be.

Wandelcoaching werkt!
Naast de ‘klassieke’ loopbaanbegeleiding die zich afspeelt op kan-
toor, kan je bij het loopbaancentrum van de LBC-NVK nu ook kie-
zen voor ‘wandelcoaching’. Ben je iemand die zich goed voelt in de 
buitenlucht, ben je graag op stap, weet je van jezelf dat je creatief-
ste ideeën niet noodzakelijk aan je bureau opborrelen of heb je er 
gewoon zin in, dan is wandelcoaching iets voor jou. 

Je kan ook gaan voor een mengvorm. Een loopbaanbegeleiding 
bestaat doorgaans uit vijf of meer gesprekken. Niet alle momenten 
hoeven al wandelend. Je kan afwisselen. En uiteraard kan je het ook 
van het weer laten afhangen. Wandel je in de zomer graag in het 
zonnetje? Of helpt een pittige herfstwandeling om je gedachten op 
een rijtje te zetten? Alle seizoenen hebben hun charme en mogelijk-
heden. Dus ook hier geldt: jij kiest. 

©
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nvk zet dienstverLening  in de kijker

Een klare kijk op 
je contract

jan de paepe
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Contractadvies voor kaderpersoneel en kenniswerkers
Wacht niet met je contract na te kijken tot je effectief in de problemen zit, maar voorkom ze door je vooraf 
goed te informeren. Heb je vragen bij bepaalde specifieke clausules in je contract? Stuur ze dan door naar 
kader@acv-csc.be en omschrijf in de mail zeer precies welke je vraag is. Blijf liefst niet te algemeen want het 
arbeidsrecht is een uitgebreid rechtsgebied en het is weinig zinvol om een heel rechtsboek te citeren in het 
antwoord. 

Het antwoord wordt enkel telefonisch bezorgd. Geef daarom ook duidelijk wanneer en op welk nummer 
je bereikbaar bent. 

Ondertekende je je arbeidscontract zonder heel pre-
cies te weten wat er allemaal in stond? Geen nood. 
Je bent zeker niet alleen. Het is heel begrijpelijk 
dat je na het ondertekenen van je contract zo snel 
mogelijk het goede nieuws wil melden aan vrienden 
en familie. En dan staat je hoofd niet naar ‘kleine 
lettertjes lezen’. Desondanks doe je er goed aan je 
contract nauwkeurig door te nemen. Daar willen wij 
je als kadervakbond graag bij helpen. 

Voor alle duidelijkheid: we willen je niet nodeloos 
bang maken. Veruit de meeste werkgevers zijn te 
goeder trouw. Een goede werkgever heeft er ove-
rigens weinig belang bij om je een contract voor te 
leggen dat je rechten miskent. Dat is immers geen 
goede basis voor een duurzame relatie. Bovendien 
heeft België een behoorlijk ontwikkeld arbeidsrecht 
dat je als werknemer beschermt en grenzen stelt aan 
de contractvrijheid. 

Toch kan het geen kwaad om even op te letten als 
je je contract tekent. Want misschien heb jij niet al 

te lang stilgestaan bij wat er precies in je contract 
staat en wat je hebt ondertekend. Maar je werkgever 
heeft dat alleszins wél gedaan. Bedrijven stellen een 
arbeidscontract heel weloverwogen op. Ze denken 
grondig na over wat er wel en niet in vermeld wordt. 

Als je ergens begint te werken, loopt alles meestal 
op wieltjes. Maar na verloop van tijd groeit de kans 
dat er een klein of groot meningsverschil groeit over 
de interpretatie van een clausule in je contract. Het 
is dan ook wenselijk dat je voldoende geïnformeerd 
bent over de draagwijdte van een bepaling in je con-
tract. 

Het is voor alle partijen beter om een eventueel 
meningsverschil niet laten uitgroeien tot een con-
flict. Tijdig het gesprek aangaan is daarom van 
belang. Wij helpen je graag om goed geïnformeerd 
aan dat gesprek te beginnen en de juiste argumen-
ten op tafel te leggen. Dat geeft je ongetwijfeld een 
sterkere greep op je eigen loopbaan en kan ergere 
problemen voorkomen. 

©
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Een arbeidsovereenkomst is een wederkerige overeenkomst waarbij jij je ertoe verbindt onder 
gezag van je werkgever te werken in ruil voor een loon. Deze drie elementen zijn essentieel in 
een arbeidscontract.

Je loon- en arbeidsvoorwaarden worden niet enkel bepaald door je contract. Ook collectieve 
arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement van je onderneming spelen een belangrijke 
rol. Misschien is het nuttig om hierover contact te zoeken met je vakbondsafgevaardigde. Die kan 
je hierover zeker meer vertellen. 

Als sollicitant heb je het recht om goed geïnformeerd te zijn over de job waarvoor je solliciteert. 
Wat houdt de functie precies in? Waar is mijn werkplek? Kom ik op een wervingsreserve als ik 
het uiteindelijk toch niet haal in de selectie? Je toekomstige werkgever moet ook je privacy res-
pecteren. Vragen over je privéleven zijn enkel ok als ze relevant zijn voor de uitoefening van je job. 

Het meeste zekerheid heb je met een contract voor ‘onbepaalde duur’. Maar mogelijk biedt je 
werkgever je enkel een contract aan voor ‘bepaalde duur’ of een ‘duidelijk omschreven werk’. Dat 
moet dan heel duidelijk en vanaf het begin op papier staan en door alle partijen ondertekend wor-
den. Je contract stopt dan automatisch, na afloop van de afgesproken periode of het omschreven 
werk. Als dergelijke contracten elkaar zonder onderbreking opvolgen, word het in principe een 
contract voor ‘onbepaalde duur’. Daaraan zijn geen verdere vormvereisten verbonden. Bij discus-
sie is het aan je werkgever om aan te tonen dat er toch gegronde redenen waren om de contracten 
als ‘tijdelijk’ te blijven beschouwen. ‘Vervangingscontracten’ kunnen van onbepaalde duur zijn 
tot maximaal 2 jaar. 

Mogelijk wil je werkgever je ‘exclusief’ aan zijn bedrijf binden. Via een exclusiviteitsbeding kan 
je werkgever je verbieden om andere activiteiten uit te oefenen als die de correcte uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst in het gedrang zouden brengen. Je mag dan geen andere functies, als 
werknemer of zelfstandige, uitoefenen zonder voorafgaandelijke toestemming van je werkgever.

De ‘essentiële voorwaarden’ (bv. loon) van een arbeidsovereenkomst kunnen enkel worden aan-
gepast als zowel jij als je werkgever ermee instemmen. Maar binnen bepaalde grenzen kan je 
werkgever wel een aantal wijzigingen doorvoeren. 

Als je op kosten van je werkgever een opleiding volgt, kan hij je vragen die kosten (deels) terug te 
betalen als je het bedrijf voortijdig verlaat. Zo’n scholingsbeding is enkel mogelijk bij een arbeids-
overeenkomst van onbepaalde tijd en vanaf een bepaald loonniveau. 

Als je als werknemer, tijdens het uitvoeren van je job, schade veroorzaakt aan je werkgever of aan 
derden, ben je enkel aansprakelijk als die het gevolg is van een opzettelijke fout, een zware fout 
of een gewoonlijk voorkomende lichte fout. Een clausule die deze aansprakelijkheid verzwaart, is 
nietig. 

Nogal wat werknemers zijn creatief bezig als auteur, programmeur, onderzoeker, ontwerper, … 
Ze hebben dan ook intellectuele rechten op hun creatieve output, maar die zijn juridisch niet 
altijd helder geregeld. In arbeidsovereenkomsten staan vaak clausules die de auteurs- of de uit-
vindersrechten automatisch aan de werkgever toekennen. Dat is niet altijd correct. Laat je in dat 
geval adviseren door je vakbond. 

Van job veranderen is soms aan voorwaarden verbonden. Je contract kan vermelden dat je niet 
bij een concurrerend bedrijf aan de slag mag of zelf geen concurrerende activiteit mag opstarten. 
Wel gelden in die gevallen een aantal beperkingen naargelang je jaarloon de drempel van 33.221 
euro overschrijdt en of het om een soortgelijke activiteit gaat. Er zijn daarnaast ook geografische 
beperkingen en begrenzingen in de tijd. Tegenover dit concurrentieverbod staat een forfaitaire 
vergoeding door je werkgever. Die moet minstens de helft bedragen van je brutoloon van de werk-
nemer dat overeenstemt met de duur van het concurrentiebeding. 

Tien aandachtspunten voor 
een goed arbeidscontract
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“Boerenverstand,” noemt professor Hans De Witte het. “Als je 
een vrachtwagen hebt ingeladen, moet je nadien rusten. Pas 
daarna kan je aan de volgende beginnen.” Die redenering geldt 
net zo goed voor intellectuele arbeid, betoogt hij. Alleen wordt 
dat soms wat miskend. “Iedereen begrijpt dat je moet rusten 
na fysieke arbeid. Maar dat is blijkbaar niet even duidelijk voor 
andere soorten arbeid.”

Hans De Witte is arbeidspsycholoog aan de KU Leuven en 
bestudeert de psychologische gevolgen van werk en werkloos-
heid, maar ook de balans tussen werkstress en werkplezier. En 
werkplezier blijkt gelukkig nog altijd de bovenhand te halen. 

“Alle jobs zijn zowel belastend als ontplooiend. Voor de over-
grote meerderheid weegt het ontplooiende zwaarder door. Een 
opvallende uitzondering zijn de callcenters. Operatoren die 
daar werken, halen weinig voldoening uit hun job. Het werk 
zorgt vooral voor stress. Hetzelfde geldt voor een deel arbei-
dersfuncties. Maar samen vormen die een minderheid”, weet hij.

“In de jaren ’60 werd wel eens anders gedacht. Toen werd werk 
vooral als belastend beschouwd en was vrije tijd het hoogste 
goed. Maar dat klopt niet. De mens werkt al de hele geschiede-
nis. Arbeid is altijd cruciaal geweest en is dat nog altijd. Het 
is de sleutel tot maatschappelijke integratie en participatie. 
Het zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor bij-
voorbeeld sociale contacten en zelfontplooiing. Het heeft ook 
belastende kanten, zoals bijvoorbeeld werkdruk, maar de posi-
tieve kanten wegen toch door.”

marathon
De meeste kaderleden vinden hun job inderdaad om 
tal van redenen belangrijk en zinvol. Toch gaan steeds 
meer stemmen op om het werk te ‘begrenzen’. Is dat 
geen tegenstelling?
Nee. Je stoot nu eenmaal op grenzen. Je hoeveelheid energie 
is beperkt. En naast je werk zijn er nog dingen die energie 
vergen. Het is trouwens een misvatting dat grenzen stellen 
nadelig zou zijn voor je job. Recuperatie is nodig om er nadien 
terug voluit tegenaan te kunnen gaan. Niemand loopt mara-
thon na marathon na marathon. Daar zit altijd een periode 
van recuperatie tussen. Zo is het ook met werk. Het systeem 
dwingt ons soms om grenzen te verleggen. Maar dat is niet 
onbeperkt. We moeten onze grenzen respecteren. Ook als je 
geëngageerd met je job bezig bent, loont het om op gezette 
tijden te recupereren. Dat durven werkgevers en consultants 
wel eens uit het oog verliezen. Ze denken hun geëngageerde 
medewerkers te belonen met nog meer ‘uitdaging’.

Kaderleden halen veel voldoening uit hun werk. Ze wil-
len zich ontplooien en engageren in hun job. Moet je hen 
daarin afremmen?
Er zitten in die discussie een individuele en een organisati-
onele component. Als een individu zich wil engageren door 
bijvoorbeeld na de uren te werken, is dat niet noodzakelijk 
verkeerd. Maar als de organisatie zich erop richt om precies 
dat gedrag aan te scherpen, wordt het gevaarlijk. Dat noem 
ik wel eens ‘grensoverschrijdend werk’. En dat kan nefast zijn. 
Grenzen overschrijden is niet ok. Ook geëngageerde werk-
nemers hebben tijd nodig voor herstel en recuperatie. Als de 
grenzen overschreden worden, stopt het, omdat men dreigt 
uitgeput te geraken.”

professor hans de witte 
pLeit voor recht op recuperatie

“Permanente 
beschikbaarheid 
is geen goed 
idee!”

Jan Deceunynck

De regeringsmaatregel over het recht op de-
connectie en het gebruik van digitale commu-
nicatiemiddelen is bij het ter perse gaan van 
Kader nog niet gepubliceerd. Van zodra dat 
is gebeurd, vind je onze beoordeling van deze 
maatregel op www.vakbondvoorkaderleden.be.
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guLzige technoLogie
De technologie maakt het moeilijk om de grenzen te 
respecteren. Of alleszins makkelijker om de grenzen te 
overschrijden…
Er zijn twee kanten aan ICT. Enerzijds zijn er de evidente voor-
delen. De technologische evolutie maakt veel dingen mogelijk 
die vroeger eenvoudigweg niet konden. En dat is fijn. We kun-
nen van thuis uit werken, op uren die ons best uitkomen. We 
kunnen samenwerken met mensen aan de andere kant van de 
wereld. Muziekbands werken samen met muzikanten aan de 
andere kant van de wereld. Ze hoeven niet eens samen in de 
studio te zitten. Ze sturen muziekbestanden door en werken 
voort op het werk van de andere. Ikzelf kan als professor mijn 
onderzoek veel makkelijker dan vroeger samenleggen of ver-
rijken met dat van collega’s in het buitenland. Dat is winst. 

Maar aan de andere kant zijn er ook de gevaren. En die mogen 
niet genegeerd worden. Samenwerken met mensen aan de 
andere kant van de wereld zorgt ervoor dat je nooit nog ‘rust’ 
hebt. Via je smartphone blijf je constant geconnecteerd met je 
werk en wordt het moeilijk om te recupereren. 

Hoe erg is dat? En je kan de smartphone of de mail toch 
uitschakelen? Is dat geen individuele verantwoordelijk-
heid?
Permanente bereikbaarheid is een slecht idee. En het is geen 
persoonlijke keuze. Technologie is gulzig. Het dringt zich op. 
En daardoor wordt het ook grensoverschrijdend. Er is nood 
aan normering. In Scandinavië is ’s avond mailen not done. Het 
wordt niet getolereerd. Dat is een cultureel gegeven. Daarom 
is het zinvol om een cultuuromslag te bewerkstelligen via het 
aanscherpen van de wetgeving. Roken op het werk was vroeger 
óók heel normaal. Maar als ik hier en nu tijdens dit interview 
een sigaret zou opsteken, zou jij dat niet pikken. Nog geen 
twintig jaar geleden was dat nochtans de gewoonste zaak van 
de wereld. De wet die roken op het werk verbood, werd eerst 
gecontesteerd, maar heeft intussen een nieuwe norm gecre-
eerd. 

Dat is ook nodig op vlak van beschikbaarheid. Er is nood aan 
een wettelijk kader, dat kan helpen om een norm te doen ont-
staan die stelt dat permanente bereikbaarheid geen goede zaak 
is.

verantwoordeLijke overheid
Kan een wet dat afdwingen? Is het denkbaar dat mede-
werkers buiten hun strikte arbeidstijd niet meer bereik-
baar zijn. En willen geëngageerde kaderleden dat zelf? 
Ik pleit niet voor betutteling of bevoogdende wetgeving die 
strikte lijnen trekt. Dat zou niet werken. Zeker jongeren zijn 
gewoon om alles via hun smartphone te regelen. Anti-digitale 
afspraken zouden hen afschrikken. 

Maar de wet moet duidelijk stellen dat permanente beschik-
baarheid ongezond is en niet wenselijk. Niet enkel voor de 
organisatie, maar ook voor het individu. Het is dan aan de 
sectoren en ondernemingen om dat recht op onbereikbaarheid 
of herstel verder concreet in te vullen. Maar op dit moment 
weigert de overheid zelfs te stellen dat er nood is aan grenzen 
aan de beschikbaarheid van werknemers. De overheid weigert 
formeel te erkennen dat herstel en recuperatie belangrijk zijn. 

Ze vindt het niet haar taak om in te grijpen. Ze vult haar rol 
op die manier wel héél beperkt in. Want uiterààrd heeft de 
overheid een verantwoordelijkheid. Ze kan wél een cultuurom-
slag bewerkstelligen. Ze heeft dat gedaan inzake roken op het 
werk of rijden onder invloed, maar ook recenter. Denk maar 
aan de campagnes om minder vlees te eten. Ik verwacht niet 
dat de overheid strenge maatregelen oplegt, maar wel dat ze, 
op basis van wat wetenschappelijk is aangetoond, een duide-
lijk streefdoel bepaalt: respect voor herstel- en recuperatietijd. 
Op basis daarvan kunnen vakbonden dan lokaal binnen hun 
onderneming het debat aangaan.

actief/passief
Je maakt in je onderzoek een onderscheid tussen actieve 
en passieve recuperatie. Wat is het verschil?
Passieve recuperatie is het eenvoudigweg stopzetten van de 
belasting. Door te stoppen met het werk waarmee je bezig 
bent, geef je je lichaam en geest de kans om zich te herstel-
len. Actieve recuperatie is actief iets anders gaan doen. Gaan 
sporten. Musiceren. Een natuurwandeling maken. Voor de 
kinderen zorgen. Ook die actieve recuperatie is zeer belangrijk. 

Wat is de rol van de werkgever daarin? 
Het is ieders individuele verantwoordelijkheid om actief te 
recupereren. Maar het is een collectieve verantwoordelijkheid 
om dat niet te verstoren. Als mails op je smartphone blijven 
toekomen, is dat een probleem om ongestoord actief te kunnen 
recupereren. In theorie kan je die uiteraard uitschakelen, maar 
zo eenvoudig is dat niet. Tussen werkgever en werknemer is er 
een ongelijke machtsverhouding. Als je baas verwacht dat je je 
mails blijft opvolgen of dat je ook tijdens vrije dagen antwoordt 
op zijn mails, dan wordt een grens overschreden. En als indi-
vidu sta je niet steeds sterk genoeg om je daartegen te verzetten. 

Opnieuw, het is moeilijk om dat in wetten te vatten. Het vergt 
sensibilisering en een cultuurverandering. Maar de overheid 
heeft daarin meer verantwoordelijkheid dan ze nu opneemt. 
Ze moet de richting aangeven. 

sLavernij
Steeds meer werknemers werken in een mondiale con-
text. Daar is het vaak nog moeilijker om de knop uit te 
zetten. Als het hier nacht is, wordt druk gemaild aan de 
andere kant van de wereld. De globale economie kan je 
niet stopzetten. 
Dat is juist. Maar desondanks is tijd voor herstel essentieel. We 
moeten ook af van het idee dat enkel wat economische winst 
oplevert, van tel is. Ook slavernij was destijds goed voor de 
economie. De afschaffing ervan was economisch nefast, want 
plots moest al die gepresteerde arbeid betaald worden. Toch 
is de slavernij afgeschaft. We moeten uiteraard rekening hou-
den met de economie. We moeten geen domme dingen doen. 
Maar ook andere aspecten van het leven hebben hun belang. 
Ook die mogen we niet uit het oog verliezen. En bovendien: 
het recht op rust is een win-win. Bedrijven hebben geen baat 
bij uitgeputte werknemers. Fitte werknemers, ook op mentaal 
vlak, presteren beter. Dus ook vanuit economisch oogpunt is 
recuperatie belangrijk. De boog kan echt niet altijd gespan-
nen staan. Er zijn grenzen aan prestaties. En het is onzin dat 
opkomen voor het recht op hersteltijd zou getuigen van een 
gebrek aan professioneel engagement! 

©
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E-commerce doet winkelpersoneel naar adem happen
“In een poging om de verkoop toch wat op te krikken, 
worden openingsuren verruimd en allerhande acties 
opgezet. Die ingrepen vergen meer inspanningen 
van het personeel. Maar door de afnemende verkoop 
is er geen ruimte om bijkomend personeel in te zet-
ten. En ook de winstmarges slinken. Want in de strijd 
om de koper worden de prijzen steeds scherper,” stelt 
hij. “Kort gezegd komt het erop neer dat we in de 
winkels meer inspanningen moeten leveren (doen) 
om alsnog minder te verkopen.

korte termijn
“In de hele sector heerst noodgewongen nog vaak een 
kruideniersmentaliteit. Daar is op zich niks mis mee, 
maar er wordt toch vooral op korte termijn gehan-
deld. En dat veroorzaakt een race to the bottom,” legt 
hij uit. “Door de krimpende verkoop, worstelen we 
met overstocks. Die proberen we dan te slijten aan 
een nog lagere prijs. Op het moment dat het koud 
wordt bijvoorbeeld, willen we onze slag thuishalen 
en proberen we onze warme jassen te verkopen. 
Maar omdat op dat moment iederéén dat doet, moe-
ten de prijzen dan fors omlaag. Net het omgekeerde 
van de economische logica dat bij een groeiende 
vraag de prijs mee stijgt! Maar je moet wel mee in de 

kortetermijnredenering. Je kan als winkel niet zeg-
gen dat je pas volgend jaar weer rendabel wil zijn. Je 
moet het dag in dag uit, week in week uit waarma-
ken…” Feit is wel dat het personeel mee de rekening 
betaalt. “In navolging van de warenhuizen, sluiten 
ook de kledingwinkels steeds later en houden ze ook 
meer open op zondag. Met dezelfde personeelsbezet-
ting meer uren open houden, betekent dat er minder 
personeel wordt ingezet op de overige uren. En ook 
voor de speciale acties moet extra gewerkt worden. 
Dat betekent dat meer flexibiliteit wordt verwacht 
van het personeel.” 

druk neemt toe voor de manager
Voor winkelmanagers betekent het complexer puz-
zelwerk. De druk neemt toe, want je moet met min-
der middelen meer prestaties leveren. “Je begint je 
bovendien vragen te stellen over je eigen functio-
neren, omdat je de cijfers niet meteen ziet stijgen. 

‘Waarom draait mijn winkel niet? Doe ik wel genoeg? 
Doe ik het wel juist? Wat moeten we het team nog 
beter laten doen?’ Maar je voelt je tegelijk ook ver-
antwoordelijk voor je medewerkers. Met 35 perso-
neelsleden die afhankelijk zijn van je winkel, voel je 
echt wel de druk toenemen.” 
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Hij zag de voorbije jaren dan ook redelijk wat col-
lega’s uitvallen. “Sommige collega’s kregen af te 
rekenen met burn-out, anderen hielden het voor 
bekeken in het bedrijf of zelfs in de sector. Meestal 
collega’s die zich 100% willen inzetten en echt wel 
professioneel bezig zijn. De druk op het werk werd 
te groot. Het gevoel hebben dat je alles geeft en 
echt goed bezig bent, maar dan op het einde van 
de maand opnieuw geconfronteerd worden met 
stagnerende cijfers, of negatieve beoordelingen,  is 
hard.” Nochtans gaat het niet om problemen van één 
winkel of één manager, weet hij, maar van een hele 
sector in crisis.

dezeLfde dogma’s
En van de hogere echelons komt niet altijd de meest 
professionele ondersteuning. “Onze sector wordt op 
die niveaus niet meteen bevolkt door  topmanagers, 
denk ik wel eens,” zegt hij lachend. Want hij wil ze 
niet echt iets persoonlijks verwijten. 

“Ze zijn niet meteen geneigd toe te geven dat een gros 
van de traditionele recepten niet werken, maar den-
ken eerder dat er aan de uitvoering ervan iets schort. 
Ik werk al dertig jaar in de sector en al 30 jaar krijg 

E-commerce doet winkelpersoneel naar adem happen
ik dezelfde dogma’s voorgeschoteld. ‘Je moet de klan-
ten sneller en vaker aanspreken, je moet vriendelijk 
lachen naar elke klant, …’ Maar in de realiteit wer-
ken die recepten onvoldoende. Als de centrale dien-
sten iets nieuws of een nieuwe campagne uitdenken, 
hopen ze dat het zal werken. Maar als dat dan niét 
het geval is, denken ze vaak eerder dat hun plannen 
verkeerd zijn uitgevoerd dan dat ze niet realistisch 
waren.” 

Maar hij ziet ook licht. “Ik heb wel het gevoel dat 
de sector meer begint te beseffen dat de onder-
grens bereikt is. We kunnen niet blijven ons best 
doen voor de klant als we altijd maar meer taken 
krijgen en minder personeel. Er wordt nu gezocht 
naar andere manieren om te besparen dan op win-
kelpersoneel. Op logistiek vlak worden nu stappen 
gezet. En het aantal winkels vermindert. Vroeger 
wilden de grote winkelketens bij wijze van spreken 
vier winkels hebben in de drukke winkelstraten. Nu 
zijn dat er misschien nog maar twee. Maar die halen 
dan wel een groter rendement en het personeel kan 
er efficiënter ingezet worden. Dat maakt weer wat 
meer mogelijk. Maar de druk is nog lang niet van 
de ketel, vrees ik…”

jan deceunYnck

e-commerce is booming business. de online 
omzetten stijgen gestaag. klassieke retailers en 
winkelketens moeten mee. en gáán ook mee. wim 
gerlo werkt al bijna 30 jaar in de sector en voelde 
als shopmanager van een grote kledingzaak de druk 
op de klassieke winkels toenemen door de groei van 
de digitale markt. “onder andere door de groei van 
het online shoppen, daalt het aantal bezoekers in de 
winkels en is het ook steeds moeilijker om klanten te 
doen kopen. want dat doen ze steeds vaker online. 
dat voert de druk in de winkels flink op,” legt hij uit. 
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Steeds op de hoogte 
met onze digitale nieuwsbrief

Via dit magazine krijg je elk kwartaal boeiende artikels over relevante kaderthema’s en 
houden we je op de hoogte van wat we je als kaderlid of leidinggevende te bieden hebben. 

Maar ook digitaal hebben we je wat te bieden. Je vindt alle info steeds op www.kadervak-
bond.be, maar het wordt nog makkelijker als je alle nieuws meteen in je mailbox vindt. Via 
onze digitale nieuwsbrief is ons aanbod nooit verder dan een muisklik verwijderd! 

Via deze nieuwsbrief kan je online inschrijven voor onze specifieke workshops voor kader-
leden en leidinggevenden, wijzen we je vlot de weg naar onze dienstverlening zoals ons 
salaris- of startersloonadvies en maak je in een handomdraai een afspraak met de coaches 
van ons loopbaancentrum. 

Bezorg ons via kader@acv-csc.be je mailadres en je vindt 
telkens onze nieuwsbrief in je mailbox. 

Je kan via www.lbc-nvk.be overigens ook inschrijven voor een aantal specifieke sector-
nieuwsbrieven. Alle nieuws uit je sector, verneem je dan als eerste! Is je vakbondspremie 
op komst? Wordt je loon geïndexeerd? Of is er een loonsverhoging op komst ten gevolge 
van een nieuwe cao? We laten het je steeds weten. Want goed geïnformeerde werknemers 
zijn er twee waard!
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