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Geachte politici, 

Voor u ligt de vragenbundel van ACOD inzake het personeelsbeleid en het sociaal overleg voor uw 

stad of gemeente. Als ACOD LRB O-VL stellen wij ons heel wat vragen omtrent een sociaal en op de 

mens gericht personeelsbeleid binnen de lokale besturen.  

Wij zijn bezorgd over de weg die het sociaal beleid opgaat en over de rol van een goede werkgever. 

We zijn bezorgd over de flexibilisering van onze arbeid en de impact die deze heeft op onze sociale 

verworvenheden zoals eindeloopbaan en pensionering, maar ook over de impact die deze 

flexibilsering heeft op jonge gezinnen, op onze kinderen en kleinkinderen. 

De emancipatie van werknemers is een voortdurend collectief proces dat we niet mogen laten 

verglijden naar individueel afgedwongen arbeidsrelaties zoals in het cafetariamodel, waar enkel 

diegene die goed kan onderhandelen beter van wordt. En de achterblijvers…. ? 

In de afgelopen legislatuur werd het er niet eenvoudiger en gemakkelijker op voor uw 

personeelsleden. Gunstige regelingen in het personeelsstatuut staan zwaar onder druk of werden 

afgeschaft door de Vlaamse of Federale Regering. Denk maar aan de plotse afbraak van de 

pensioenen, het optrekken van de pensioenleeftijd, een indexsprong van 2%, en een nooit geziene 

besparingsdrang op personeel in steden en gemeenten. Het schrappen van gunstige 

eindeloopbaanvoorwaarden en het invoeren van onzekere personeelsstatuten, zoals interim-arbeid 

bij steden en gemeenten, zijn een directe link naar sociale onrechtvaardigheid. 

ACOD LRB O-VL is zich ervan bewust dat vele van de genomen maatregelen gedirigeerd worden door 

hogere wetgeving, maar we vinden dat we samen, ook uw bestuur en haar sociale partners, moeten 

streven naar een sociaal aanvaardbare consensus. Een consensus die permanent de belangen van de 

individuele werknemer afweegt en beoordeelt tegenover het welzijn van iedereen, werkzaam binnen 

de grenzen van de lokale besturen. ACOD LRB zal altijd blijven streven naar vooruitgang in functie 

van de belangen van alle werknemers/leden. 

De teneur van het nieuwe decreet lokale besturen is een besparingspolitiek die ongetwijfeld impact 

zal hebben op de dienstverlening naar de burger. Het is een ondemocratisch vehikel in plaats van een 

krachtig instrument van vooruitgang. De delegatie van een aantal bevoegdheden naar het college 

van burgemeester en schepenen en verder naar de gemeentesecretarissen komt de transparantie en 

de democratische controle door de gemeenteraad niet ten goede. De rechtspositieregeling, de 

personeelsformatie en het dagelijks personeelsbeheer zijn fundamentele onderdelen van de 

gemeentelijke werking waar maximale transparantie nodig is. ACOD LRB zal hier zeer waakzaam over 

zijn.  

 

De vrije keuze voor de aanstelling van personeel in statutair dan wel in contractueel dienstverband 

belemmert de continuïteit en onafhankelijkheid inzake de werking van lokale ambtenaren. Deze 

maatregel zal een expansie van contractuele tewerkstelling tot gevolg hebben waardoor de 

financiering van de pensioenen in het gedrang komt. Er zijn te veel verliezers door de toepassing van 

dit nieuwe decreet lokale besturen. 

 

ACOD LRB kiest voor een sociaal, rechtvaardig en gezond arbeidsklimaat zodat de vooruitgang ieder 

van ons ten goede komt, we behouden ons het recht voor om te ijveren voor het welzijn van alle 

werknemers in de lokale besturen.  

 

In een maatschappij die voortdurend onderhevig is aan verandering en vooruitgang zijn al deze 

vragen een aanzet tot reflectie binnen het kader van onze arbeidsrelaties. Waar staat U voor als het 

op uw personeelsleden aankomt???  

 

Dirk Van Himste  

Bestendig secretaris ACOD LRB Oost-Vlaanderen - 09/269 93 50 – 51
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WERKBAAR WERK & KWALITEITVOLLE JOBS 
 

1. Zonder dat de bevolking zich hierover politiek kon uitspreken is een loopbaan tot 67 jaar 

een feit. In de openbare sector heeft men dit er doorgeduwd inclusief de afschaffing van 

het eindeloopbaanstelsel. Wetenschappelijk is het bewezen dat oudere werknemers niet 

meer de cognitieve en fysieke mogelijkheden hebben van een twintiger. Hoe gaan jullie 

de ambtenaren langer aan de slag houden? 

• Welke concrete maatregelen hebt u in gedachte om dit haalbaar te maken? 

• Zijn jullie bereid de organisatie hieraan aan te passen zonder dat de dienstverlening 

inboet of de werkdruk verschoven wordt naar andere werknemers? 

• Het Vlaamse stelsel inzake onbetaald verlof laat ruimte voor een stedelijke financiële 

tegemoetkoming. Zien jullie daarvoor ruimte? 

• Zijn jullie ook bereid om normen inzake werkbaar werk mee te nemen in de 

gunningsvoorwaarden die jullie opleggen in opdrachten van werken?  

• Wat is jullie visie op de zware beroepen in de openbare sector? Welke categorieën van 

lokale werknemers zien jullie hiervoor in aanmerking te komen, mochten jullie dit zelf 

bepleiten? 

 

2. Zoektocht naar intern talent. Een degelijk competentiebeleid heeft oog voor de 

intrinsieke vaardigheden en kwalitatieve kenmerken van de individuele werknemers! 

• Zijn jullie bereid in de aanloop naar een nieuwe opdracht/project eerst de afweging te 

maken of de nodige competenties niet in huis zijn alvorens snel uit te besteden? 

• Zijn jullie bereid om eventuele leemtes in de organisatie die hierbij aan het licht komen 

verder in te vullen? 

• Hoe willen jullie werknemers bij dit proces stimuleren? Opleidingen? Vrijheid bij de 

realisatie? Andere...? 

• Wat zijn jullie plannen met het bestaande systeem van functionering en beoordeling? 

Zien jullie dit als een mogelijk instrument voor human ressources management? 

• Hoe zoeken jullie bepaalde knelpuntberoepen ingevuld te krijgen? 

 

3. Blijft een job in de openbare sector aantrekkelijk? 

• Hoe staan jullie tegenover de toekomst van de vaste benoeming (=werkzekerheid & 

pensioen)? Zijn jullie bereid om op alle niveaus van de organisatie verder te 

benoemen? 

• Hoe staan jullie tegenover het aan elkaar rijgen van tijdelijke vervanging-contracten? 

Wijst dit vaak niet op reële noden, die een omzetting naar een contract van 

onbepaalde duur verantwoorden? 

• Hoe willen jullie de balans tussen werk en privé behouden? Moeten werknemers 

steeds bereikbaar zijn? 

• Hoe zien jullie de toekomst van de verlofregeling? Krijgen ambtenaren voldoende 

verlof? Blijft de flexibiliteit gegarandeerd? 
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• Het laatste sectoraal akkoord dateert van 2008 en de aanpassingen aan het geldelijk 

statuut beperkten zich tot een beperkte verhoging van vakantiegeld en 

eindejaarpremie. We hinken stilaan achterop op de privé. Is er ruimte voor een 

aanpassing van het geldelijk statuut? Voor alle niveaus gelijk of bepaalde in het 

bijzonder? Behoort de verhoging van de maaltijdcheque tot de mogelijkheden? 

• In welke mate wensen jullie relevante prestaties uit de privé en als zelfstandige mee te 

nemen als nuttige dienstjaren voor de betrokken functie? Beperkt? Volledig? Voor 

iedereen? Knelpuntberoepen? Wie heeft de eindbeslissing inzake de beoordeling van 

het begrip relevante prestaties? 

• De ambtenaren, stad en OCMW samen, malen heel wat kilometers woon-werkverkeer 

en dragen ook (ongewenst) bij tot de verkeer- en parkeerproblematiek. Het STOP 

principe is een nuttig antwoord, maar in de praktijk kan dit beter een duwtje in de rug 

krijgen wil het effect hebben. Aangezien ambtenaren sowieso verstoken blijven van 

het gebruik van een bedrijfswagen ligt het voor de hand om andere mobiliteitsmodi 

aan te moedigen. 

 

Hoever willen jullie daarin gaan? Automatische aanpassing van fietsvergoeding tot het 

wettelijk vrijgestelde belastbaar maximum? Hetzelfde voor de tussenkomst in trein-, 

tram- en busabonnementen? Voldoende en aangepaste fietsparkeerplaatsen aan alle 

openbare gebouwen? Ondersteuning (financieel/logistiek) voor een aangepaste en 

veilige fietsuitrusting voor de fietsende ambtenaar? 

 

Verder aanmoedigen dienstverplaatsingen met de fiets door ter beschikking stelling 

van elektrische (bak)fietsen en beperken gebruik van dienstvoertuigen? 

• In een tijd waarin sommige politici ambtenaren omschrijven als “ambetantenaren” kun 

je je afvragen hoe je de aantrekkelijkheid van de job nog kunt uitspelen. Het beeld dat 

men in het algemeen probeert op te hangen van de ambtenaar is vaak niet fraai, 

terwijl wij met zijn allen ook een belangrijke toegevoegde waarde leveren aan deze 

maatschappij.  

 

In het verlengde van deze ongenuanceerde framing van een hele beroepscategorie, 

laat ook de mondige burger zich vaker horen. De ambtenaar moet steeds correct en 

objectief handelen in zijn/haar contacten met de burger; het omgekeerde is niet altijd 

het geval. Het aantal gevallen van (verbale) agressie tegen ambtenaren neemt gevoelig 

toe. Erkennen jullie dit probleem? Welke maatregelen stellen jullie voor om dit aan te 

pakken? 

• Diversiteit op de werkvloer is ook een belangrijk aandachtspunt. Zeker het lokaal 

niveau dat zich gemakkelijk beroept op zijn inclusief verhaal moet hier extra aandacht 

voor hebben. Is er op dit moment reeds een voldoende vertegenwoordiging van 

minderheden op de werkvloer? Vinden jullie dat er nog een tandje moet bijgestoken 

worden? Hoe willen jullie dit aanpakken? 

 

Is “laïciteit” of “de scheiding tussen kerk en staat” een thema voor de werkvloer van 

onze openbare besturen? En hoe lossen we dit op? 
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4. Langer werken, stress en burn-out. De professionalisering en constante veranderingen in 

de openbare sector kunnen bij heel wat werknemers stress en burn-out uitlokken. Vooral 

oudere werknemers, die nu ook nog langer zullen moeten werken, zijn hiervan 

gemakkelijk het slachtoffer. Dit geldt ook voor onderwijspersoneel en welzijns- en 

gezondheidswerkers die veel emotionele druk ervaren. 

• Welke maatregelen voorzien jullie om dit probleem proactief aan te pakken?  

• Hoe kijken jullie aan tegen de re-integratie van langdurig zieken? Zijn jullie bereid om 

ruimte te maken voor aangepast werk ook als dit druk legt op de organisatie: financieel 

en organisatorisch? 

• Buitenmatig overuren presteren is soms een teken van een organisatie die niet in 

balans is. Is er in weerwil van het credo ‘meer met minder’ toch nog ruimte voor 

bijkomende personeelsinvulling? Moet er een actualisatie van het 

personeelsbehoeftenplan komen? 

• Is een 4-daagse werkweek met loonbehoud vanaf een zekere leeftijd voor jullie ook 

een mogelijke oplossing? 

 

5. Openbare besturen zijn in principe gekenmerkt door een soepele regeling (geen 

productieprocessen) inzake loopbaanonderbreking en deeltijds werken. Dit verklaart 

ongetwijfeld ook de sterke vertegenwoordiging van vrouwen op de werkvloer. 

• Hoe staan jullie tegenover dit gegeven? Blijft er in de toekomst ruimte voor deze 

soepele benadering? 

• Hoe zien jullie in de toekomst de concrete invulling van het Vlaamse (nieuw) en 

federale zorgkrediet? 

• Hoe staan jullie tegenover thuiswerken? Houden jullie er rekening mee dat dit een 

privilege is voor een beperkt aantal werknemers? Met welke andere maatregelen kun 

je de overige werknemers tegemoet komen? 

 

KERNTAKEN/STATUUT/PERSONEELSKADER 
 

1. Het specifieke karakter van een openbare dienst.  

Een openbaar bestuur heeft een totaal andere drive dan een private onderneming, die 

gedreven is door winstbejag en marktpositie. Het lokaal bestuur heeft het alleenrecht op 

de dienstverlening aan de bevolking van haar grondgebied. Een openbaar bestuur kan 

principieel ook niet in faling gaan.  

Hierdoor krijg je een ander type van werknemer die principieel niet gevat is door 

productie doelstellingen of opgelegde targets. Werknemers in de openbare sector 

hebben dan ook geen extra voordelen zoals: deelname in de winst, bonussen, 

bedrijfswagens… 

Daar tegenover staat de werkzekerheid en continuïteit van het openbaar ambt, waarbij 

de werknemer optreedt als een civil servant die sereen, objectief en correct omgaat met 

de burger en het bestuur.  

• Erkennen jullie deze stelling en de specifieke positie die een openbaar bestuur in de 

samenleving inneemt? Erkennen jullie ook de vaste benoeming als een typisch 
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kenmerk van de civil servant? Blijven jullie bereid om hier in de toekomst verder op in 

te zetten ook als een soort van loopbaanbonus voor contractuelen?  

• Wij durven het openbaar ambt net geen roeping noemen, maar het vraagt wel de 

juiste ingesteldheid en specifieke kwaliteiten. Het functioneren, de training en de 

interne/externe opleiding moeten hierop afgestemd zijn. Het statuut Kelchtermans 

voorzag hiervoor een formeel kader. Hoe zien jullie dit in de toekomst evolueren? 

• Erkennen jullie dat bepaalde maatschappelijke noden beleidskeuzes vergen die een 

kostprijs hebben zonder de zekerheid van een (rechtstreekse) financiële return, zoals 

dit wel gangbaar is in het bedrijfsleven? 

• Betekent een kerntakendebat dat jullie maximaal gaan voor de noodzakelijke 

openbare dienstverlening? Behoren ook kinderopvang en ouderlingenzorg daarbij. 

Waar leggen jullie de grens van de openbare dienstverlening? 

 

2. Het statuut van het personeel. 

Tot voor kort was de vaste benoeming de norm in het openbaar ambt (zie ook hoger). In 

het verleden werd het personeelskader al eerder ingevuld/aangevuld met contractuelen 

als een tijdelijke oplossing om het toenemende takenpakket van de gemeenten op te 

vangen. Een takenpakket dat de gemeenten vaak cadeau kregen van de hogere 

overheden. Hierdoor kwam een normale verhouding contractuelen/statutairen op de 

helling te staan. In de praktijk werd het contractueel regime een vorm van een 

proeftraject waarbij men hoopte om in zijn loopbaan ooit beloond te worden met een 

vaste benoeming. Vandaag worden de gemeenten echter door dezelfde hogere overheid 

financieel gestraft (responsabiliseringsbijdrage) voor deze wanverhouding, die ze zelf niet 

altijd gewild hebben. Dit aangevuld met nieuwe wetgevende initiatieven (openbaar 

pensioenstelsel) en een maatschappelijke hang naar flexibilisering zet het bestaande 

personeelsmodel zwaar onder druk. 

• Vinden jullie dat het ambtenarenpensioen voor statutaire ambtenaren een verworven 

recht is en moet blijven? Is het logisch dat Vlaamse ambtenaren onder de federale 

pensioenparaplu blijven ressorteren terwijl lokale besturen volledig zelf opdraaien 

voor die kosten? Is dit geen stiefmoederlijke behandeling van lokale besturen terwijl 

deze toch veel taken van de hogere niveaus moeten overnemen? 

 

Zien jullie tegelijk ruimte om de 2de pensioenpijler van contractuelen verder op te 

trekken? 

• Hoe zien jullie de verhouding statutair/contractueel verder evolueren? Blijft er ruimte 

voor vaste de benoeming over alle niveaus heen? 

• De classificatie in verschillende niveaus met geijkte weddenbarema’s is typisch voor 

het ambtenarenstatuut. Dit staat haaks op de verloning in de privé, die dweept met 

het cafetariamodel. Kan dit model voor jullie ook in de openbare sector? 

 

Is dit verenigbaar met een openbaar bestuur? Hoe gaat men dit objectiveren in een 

omgeving waar om de 6 jaar een bestuurlijke omslag kan gebeuren? Is dit geen 

bedreiging voor de positie van werknemers, die dit minder goed kunnen bepleiten? 

Opent dit geen deur naar verregaande vriendjespolitiek? 
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• Moet het openbaar ambt gelijk toegankelijk blijven voor iedereen? Hoe willen jullie in 

de toekomst werknemers selecteren? Vergelijkend of kan dit ook soepeler? Kunnen 

objectieve criteria gegarandeerd worden? 

• Zijn de lagere niveaus zoals D en E nog van betekenis nu er een principiële schoolplicht 

is tot 18 jaar? Moeten deze op termijn ook niet opgetrokken worden naar een C 

niveau? 

 

3. Flexibele jobinvulling 

Ook bij openbare diensten worden regelmatig jobstudenten en vrijwilligers tewerk 

gesteld. Jobstudenten gaan in regel aan de slag in de moeilijke periode van de 

zomervakantie, maar vrijwilligers worden flexibeler en frequenter ingezet. Daarnaast 

opereren vooral jonge werknemers in allerlei flexibele stelsels, die vaak weinig 

toekomstperspectief bieden en het aangaan van bijvoorbeeld een woonlening bijna 

onmogelijk maken. 

• Kunnen vrijwilligers voor alle taken ingezet worden? Moet dit beperkt worden tot 

specifieke simpele taken?  

 

Kan men van de vrijwilligers dezelfde professionaliteit en verantwoordelijkheid 

verwachten als de vaste werknemer? Moeten deze niet extra begeleid worden? Is er 

geen risico dat vrijwilligers ingezet worden om gaten in het personeelsbehoeftenplan 

in te vullen met een reëel risico op kwaliteitsverlies aan dienstverlening? Is er 

voldoende controle op de gepresteerde uren en een correcte vergoeding? Vraagt dit 

op zich ook niet teveel bijkomende administratie waardoor het stelsel ook secundaire 

kosten genereert? 

• Interim arbeid is nu ook officieel open gesteld in het openbaar ambt (mei 2018). 

Hoe staan jullie tegenover het gebruik van dit platform binnen de openbare sector? 

Moet dit beperkt worden in de tijd en uitsluitend ingezet worden om tijdelijke noden 

op te vangen? Weegt de flexibiliteit op tegen de hogere kost? 

Is dit altijd efficiënt als je bedenkt dat het risico op verloop groot is want als de 

werknemer een betere jobaanbieding kan versieren is hij/zij gegarandeerd opnieuw 

weg? Geven jullie er zich rekenschap van dat een interim arbeider lang niet alle 

voorrechten en voordelen geniet die zijn collega’s op de werkvloer wel genieten? Wat 

vinden jullie van het gebruik van dagcontracten? 

• Flexi-jobs breiden zich als een olievlek uit in het maatschappelijk leven. Aanvankelijk 

waren deze enkel bedoeld voor de horeca, maar intussen kunnen ook bakkers, 

beenhouwers en de retail van dit systeem gebruik maken. Zouden jullie een uitbreiding 

naar de openbare sector nuttig vinden? Zoja, is er geen risico op verdere uitholling van 

een stabiel kader, bestaande jobs en kwaliteit van de dienstverlening? Kan 1/5 

werknemer volgens jullie voldoende professionaliteit en enthousiasme opbouwen voor 

een openbare job? Is opleiding en begeleiding niet relatief duur voor zo’n beperkte 

inzet? Moet er voor jullie in dat geval een aansluiting zijn tussen de aard van de hoofd- 

en de bijjob?  

• Het inzetten van tijdelijke vervangingscontracten bij langere afwezigheid van 

werknemers is zeker verantwoord om de werkdruk voor de anderen aanvaardbaar te 

houden en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. 

 



6 
 

Als deze werknemers lange tijd in vervangingscontracten blijven zitten is er toch iets 

aan de hand. Erkennen jullie dit als een signaal dat er binnen het kader van het 

personeelsbehoeftenplan een reële nood bestaat? Zoja, hoe willen jullie hiermee aan 

de slag? Ondersteunen jullie in dat geval een doorstroming naar een contract van 

onbepaalde duur? 

 

4. Een evenwichtige balans tussen het kader en uitvoerend personeel? 

Naast de officiële managementorganen is er op het niveau van het kader en middenkader 

nog veel bijkomend overleg en vergaderingen om de werking te evalueren, maar vooral 

ook om allerlei (frisse) ideeën en vernieuwingsprojecten te lanceren. Toch is de realisatie 

op de werkvloer niet altijd zo eenvoudig en vanzelfsprekend. 

• Erkennen jullie deze stelling en vinden jullie dat er gewaakt moet worden over een 

evenwichtige en gezonde verhouding tussen kader en uitvoerend personeel? Is het 

nuttig om dit ook naar aanleiding met de inkanteling van het OCMW eens grondig te 

bekijken en zo nodig ter discussie te stellen? 

• Erkennen jullie dat het uitvoerend personeel extra ondersteuning en waardering 

verdient, omdat zij ook de rechtstreekse lijn en het gezicht zijn naar de burger? Moet 

hun expertise op het terrein niet vaker erkend worden als een vitale factor binnen de 

organisatie? Hoe zien jullie dit in de praktijk? 

• Is het aanvaardbaar om bij uitdiensttreding van uitvoerenden deze functies niet altijd 

in te vullen? Wordt dit steeds grondig afgewogen? 

• Welke oplossingen en maatregelen zien jullie om te voorkomen dat een uitdijend 

kader vervreemd van de werkvloer? 

 

INKANTELING & VERZELFSTANDIGING 
 

1. Inkanteling van het OCMW. 

Net zoals dit met fusies van grote privébedrijven het geval is, is dit ook op het niveau van 

de stad een heftige operatie. Een aantal diensten worden hier nauwelijks door geraakt, 

maar andere zoals: de ondersteunende, facility en bepaalde technische diensten zitten in 

het oog van de storm. Verschuivingen in het organigram, in de bevelstructuur, 

werkplek…enz. 

 

• Erkennen jullie dat dit een proces is dat niet rimpelloos zal verlopen? Welke 

maatregelen voorzien jullie om het personeel daar actief in te begeleiden? Nieuwe 

jobinvulling? Nieuwe bevelstructuur? Nieuwe collega’s? Nieuwe werkplek?  

• Erkennen jullie dat er een verschillende bedrijfscultuur is tussen beide organen, die 

mogelijks kan botsen? Het OCMW claimt bijvoorbeeld nog steeds zijn uitgesproken 

sociale drive. Houden jullie rekening met bepaalde problemen? Hoe willen jullie die 

aanpakken? 

• De behuizing van deze nieuwe personeelsgroep is een grote uitdaging. Zien jullie 

voldoende ruimte binnen het huidige patrimonium om iedereen op een aanvaardbare 

manier te huisvesten? Vinden jullie dat er op dat vlak nog bijkomende inspanningen 

zullen moeten geleverd worden?  
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Aanvaarden jullie het principe dat de nieuwe werkplek voor niemand een verarming 

mag zijn tegen de oude: beschikbare ruimte, klimaat, comfort? Wordt nieuwbouw 

overwogen? 

Wordt een eventuele verhuisbeweging goed voorbereid en vooral voldoende tijd 

gegund?? 

• Uit zichzelf heeft het OCMW al een complexere personeelsstructuur omwille van het 

zorgluik. Deze ressorteren onder een fundamenteel verschillende CAO, RPR en 

arbeidsreglementen.  

 

Daarnaast is er bij het OCMW op het niveau van het administratief en technisch 

personeel ook nu reeds een groot verschil, dat enkel afhangt van het arbitraire 

gegeven van de datum waarbij men in dienst is getreden. Dit leidt er bijvoorbeeld toe 

dat werknemers in eenzelfde functie soms een pak verlofdagen minder krijgen 

(paragraaf 6 OCMW decreet). 

 

Bij de stad is er een homogenere regeling voor de gehele personeelsgroep, maar 

wanneer men de inkanteling doorvoert en over de besturen heen werknemers gaan 

samen zitten zullen enkele pijnlijke verschillen tussen stad en OCMW snel merkbaar 

worden.  

 

Wat is jullie visie op deze problematiek? Is het voor jullie denkbaar om in de opbouw 

naar een stukje goodwill in de aanloop naar de grote fusieoperatie, het personeel (alle 

niveaus!) te belonen met een nieuwe invulling van de arbeidsvoorwaarden dat 

gedragen is door het beste van beide systemen? Of zien jullie hier grote problemen? 

Zelfs in de dagdagelijkse praktijk kunnen er bepaalde privileges zijn aan de ene kant, 

die aan de overzijde niet bestaan! Hoe zien jullie de toekomst van de paragraaf 6 

werknemers binnen de eengemaakte structuur? 

• Gaat er daadwerkelijk personeel overgedragen worden van het ene bestuur naar het 

andere? Of gaat men dit proberen via een onderlinge uitleen? Hoe zal dit concreet 

geregeld worden? Kunnen jullie garanderen dat het personeel zijn bestaande rechten 

behoudt? 
 

2. Bejaardenzorg en kinderopvang. 

Steden en gemeenten hebben verschillende openbare verzorgingscentra, dienstencentra 

en kinderopvangplaatsen. Dit zijn maatschappelijke functies die ook vanuit de privé als 

zeer lucratief gezien worden. Onlangs maakten politici zich in het kader van de zware 

beroepen nog druk dat er oneerlijke concurrentie dreigde tussen openbaar en privé. Met 

enig gemak vergaten ze te zeggen dat de zo geroemde taxshift van een jaar eerder de 

patronale bijdrage verlaagt voor werknemers in de privé en niet in de openbare sector. 

Oneerlijke concurrentie!? 
 

• Erkennen jullie in dit bedenkelijk klimaat het belang van het behoud van een breed 

openbaar aanbod? Bij een faillissement in de privé sector is het openbare aanbod 

soms de enige parachute om verweesde bejaarden op te vangen. De openbare sector 

moet geen rekening houden met winstmarges, maar in de verzorging is personeelskost 

een belangrijke last. Vinden jullie dat de oneerlijke concurrentie ten gevolge van de 

taxshift ook openlijk moet aangeklaagd worden? 
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• De oude dag is voor vele burgers met een schamel pensioen geen prettig vooruitzicht. 

Meestal volstaat het pensioen niet om de kost van een zorgcentrum te betalen. 

Erkennen jullie de rol van de openbare zorgsector als kwaliteitsvolle uitweg voor 

kwetsbare groepen om toch betaalbare zorg te krijgen? Ook als dit een prijskaartje 

heeft voor het bestuur? 

• Erkennen jullie het nut van de openbare sector omdat het door zijn openbaar karakter 

gemakkelijker vatbaar is voor maatschappelijke controle? Zien jullie mogelijkheden om 

de inspraak van gebruiker en familie te verbeteren? Erkennen jullie het verzorgend en 

verplegend personeel in de ouderenzorg als een zwaar beroep? Moet dit voor jullie 

ook van toepassing zijn voor het opvangpersoneel in de kinderopvang? 

• De zorgsector is een uitgesproken knelpuntberoep. Hoe willen jullie dit aanpakken? In 

hoeverre kunnen voor jullie vrijwilligers ingeschakeld worden? 
 

3. Verzelfstandiging en PPS constructies. 

Steden en gemeenten ontwikkelen naast een autonoom gemeentebedrijf ook stedelijke 

VZW’s. Deze draaien grotendeels op uitgeleend gemeentepersoneel.  

• Is het de bedoeling om hierin verder te gaan? Hebben jullie concrete ideeën op korte/ 

lange termijn? 

• Zal dit ingevuld worden met eigen personeel en/of uitgeleend personeel? 

• Wordt een eventuele uitleen georganiseerd op basis van vrijwilligheid of kan dit ook 

gedwongen? Krijgen personeelsleden inspraak in de overdracht? Zullen uitgeleende 

personeelsleden dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechten behouden, die ze genoten 

als gemeentepersoneel?  

• Hoe zit het in dergelijke constructies met de vertegenwoordiging van het personeel? 

 

DIGITALISERING/ROBOTISERING 
 

De hedendaagse werkvloer wordt steeds meer geconfronteerd met digitalisering en 

informatisering. Vooral in de administratie gaat het hard, maar ook bijvoorbeeld in de 

werkplaatsen waar men geconfronteerd wordt met gesofisticeerde voertuigen en machines. 

De onmiddellijke weerslag op de tewerkstelling is gering omdat lokale overheden geen echte 

productieprocessen kennen, maar de complexiteit van het takenpakket neemt 

onmiskenbaar toe. Hoe zien jullie dit op lokaal niveau evolueren? 

• Erkennen jullie dat de openbare sector een andere drive heeft waarbij de mens 

centraal staat en dat in die zin rechtstreeks menselijk contact belangrijk blijft? 

• Te gemakkelijk wordt er vanuit gegaan dat iedereen mee is met deze 

informatiseringgolf. Heel wat werknemers hebben geen toegang tot het intranet of 

nieuwe technologieën. Hierdoor blijven ze soms verstoken van vitale informatie en 

kansen. Hoe willen jullie dit aanpakken? Opleidingen ook met een breder vormend 

karakter? Andere toegankelijke informatiekanalen? 

• De complexiteit op de werkvloer neemt toe, waardoor er steeds hogere eisen gesteld 

worden aan de werknemers en niet in het minst aan de ouderen die iets minder snel 

mee kunnen in deze mallemolen van vernieuwingsoperaties. Hoe willen jullie dit 

draaglijk maken en houden? De steeds hogere kwaliteitsvereisten en specialisaties 
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hebben zich niet vertaald in een betere verloning. De weddenschalen vastgelegd bij 

het statuut Kelchtermans zijn in meer dan 25 jaar onveranderd? In welke sector kan 

men dit nog zeggen? Zien jullie ruimte voor een correctie? 

• Bijzondere aandacht moet er ook besteed worden aan de strenge richtlijnen opgelegd 

via de GDPR (Europese richtlijn privacybescherming). De stedelijke administratie 

verzamelt ook heel wat gevoelige persoonsgebonden informatie. Het is de 

verantwoordelijkheid van het bestuur dat daar zorgvuldig wordt mee omgesprongen. 

Degelijk opgeleide en ondersteunde ambtenaren bieden de beste garantie, maar 

flexibele invulling via jobstudenten, vrijwilligers, interimarbeid biedt een stuk minder 

zekerheid. Hetzelfde voor uitbesteding waarbij externen toegang krijgen tot gevoelige 

informatie. Hoe willen jullie de risico’s beperken? 

• De toepassing van camerabewaking op de werkplatformen neemt ook over hand toe. 

Dit moet met respect voor de privacy van de werknemer gebeuren. Waar trekken jullie 

de lijn? Hoever kan men gaan in het monitoren en volgen van personeelsleden? 

• Digitalisering en nieuwe elektronische betaalplatformen nemen een hoogvlucht. Toch 

wordt hierbij ook te gemakkelijk voorbijgegaan aan het feit dat bepaalde burgers om 

de soms meest uiteenlopende redenen niet mee kunnen met deze mallemolen. Vooral 

kwetsbare groepen (ouderen, laaggeschoolden, mensen met beperking…) blijven van 

deze nieuwe ontwikkelingen veelal verstoken. Digiloketten zijn vaak het speeltje van 

beter opgeleiden en hetzelfde geldt voor flexibele betaalsystemen die voor mensen in 

schuldbemiddeling niet het beste houvast bieden. Voor deze mensen is een degelijke 

en ruime loketbediening en de mogelijkheid van cash betaling vaak de enige uitweg. 

Erkennen jullie deze problematiek? Willen jullie dit honoreren door blijvend in te 

zetten op ruime en vlotte loketbediening? De mogelijkheid van kleine 

cashverrichtingen? Extra begeleiding en ondersteuning van deze kwetsbare groepen? 

 

 

VEILIGHEID 
 

Veiligheid is vandaag een hot topic en neemt een grote hap uit de budgetten van de steden 

en gemeenten. Politiezones zijn momenteel toe aan een herziening en fusie wordt 

gestimuleerd. De federale overheid heeft een zware besparingsoperatie doorgevoerd bij de 

federale politie en totaal kampen beide componenten (federaal en lokaal) met ernstige 

personeelstekorten. 

• Zijn fusie (schaalvergroting) ook in uw stad of gemeente aan de orde en hoe willen 

jullie dat realiseren. Welke budgetten willen jullie hiervoor uittrekken? 

• Indien je niet voor fusie zou kiezen, zien jullie dan andere samenwerkingsverbanden en 

zo ja, welke? 

• Hoe gaan jullie om met de personeelstekorten op lokaal vlak en indien er tekorten in 

het personeelsplan zijn, hoe gaan deze asap ingevuld geraken (wordt er gedacht aan 

lokaal werven bvb?)?  

• Indien we geen aandacht hebben voor de complexe sociale context waarin onze 

politiemensen hun werk moeten uitoefenen zal dit beroep waarschijnlijk moeten 

bestempeld worden als een knelpuntberoep – wat kunnen de lokale besturen 

hiertegen ondernemen?  
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BRANDWEER 
 

De realisaties van de zones zijn een feit, althans op papier. Het veld leert ons dat er heel wat 

knelpunten zijn op het vlak van de organisatie en personeelsbeheer. We stellen vast dat de 

verschillende actoren, meestal de burgemeesters, ieder aan een touwtje trekken om hun 

budgetten in evenwicht te houden. 

Vooral op het vlak van de snelle en adequate hulpverlening durft het soms mis te lopen 

omdat de personeelskaders niet ingevuld geraken. 

Vaak bestaan brandweerzones uit gemengde korpsen van beroepsbrandweerlui en 

vrijwilligers, waaruit weer specifieke problemen ontstaan. 

• Willen jullie verder investeren in een degelijk en professioneel brandweerkorps - met 

voldoende middelen – met voldoende personeel? 

• De opstart van een hulpverleningszone brengt heel wat verplichtingen met zich mee. 

Opmaak arbeidsreglement, samenstellen comité preventie en bescherming op het 

werk, intern werkingsreglement, RPR administratief personeel … . 

Niet altijd loopt dit van een leien dakje. 

Zijn jullie bereid toezicht te houden op de wettelijke naleving van deze en indien nodig 

de nodige actie te ondernemen? 

• Om de veiligheid van manschappen en de bevolking optimaal te kunnen garanderen is 

het KB minimale middelen dusdanig aangepast (Aanpassing KB minimale middelen + 

indeling interventies 28 februari 2017). 

Zijn jullie bereid hier constructief aan mee te werken? Om nu en in de toekomst aan de 

minimale gevraagde middelen voor snelle en adequate hulp tegemoet te komen zal er 

extra operationeel personeel nodig zijn! 

• De dringende geneeskundige hulp is een van de taken waar de hulpverleningszone 

verantwoordelijk voor is. 

Zijn jullie bereid hier verder in te investeren zodat dit een taak is die uitgevoerd wordt 

door operationeel personeel van de hulpverleningszone om zo de best mogelijke zorg 

en hulp te kunnen verschaffen aan de bevolking? 

• Brandweerman-vrouw is een zeer zwaar belastende job, zowel fysiek als mentaal. Daar 

eenieder langer moet werken zijn er mogelijk te nemen maatregelen voorzien in het 

Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het 

operationeel personeel van de hulpverleningszones. 

Zijn jullie bereid hieraan uitvoering te geven en mogelijks het nodige initiatief te 

nemen desbetreffend? 

• De vorming van de zone is ondertussen een feit. Organisatorisch is er nog heel wat 

werk aan de winkel maar ook op het vlak van huisvesting. 

Nu de zonevorming een feit is moeten we durven zonaal denken, ook wat betreft de 

inplanting van posten binnen de zone. Sommige bestaande posten voldoen niet meer 

aan de huidige normen of staan verkeerd ingeplant om de best mogelijke snelle 

adequate hulp te kunnen realiseren.  

Willen jullie, met oog op de best mogelijke snelle en adequate hulp voor de bevolking, 

zonaal meedenken aan het realiseren van herinplanting van posten zowel voor 

brandweer als dringende geneeskundige hulp en modernisering van de bestaande 

posten? Daarbij ook rekening houdend met de noden en behoeften van het personeel 

werkzaam in de hulpverleningszone. 
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AFVALINTERCOMMUNALES 

Tijdens de afgelopen bestuursperiode hebben we heel wat problemen vastgesteld bij de 

afvalintercommunales. Gezondheidsproblemen van de arbeiders in deze sector blijken 

rechtstreeks gerelateerd te zijn aan hun arbeidsomstandigheden.  

Niemand twijfelt aan de zwaarte van de job die onze afvalophalers dagelijks uitvoeren. De 

sector is zeer gevoelig voor arbeidsongevallen.  

Hoe kunnen we oplossingen bedenken die zowel de burger, de ophaler en het bestuur 

tevreden stellen en er tevens voor zorgen dat diegene die het afval moet ophalen in de best 

mogelijke omstandigheden dit zware werk kan blijven uitvoeren.  

• Ben je bereid om na te denken over de arbeidsomstandigheden van onze 

afvalophalers en hiervoor verbetertrajecten te ontwikkelen? 

• De werkbelasting wordt voornamelijk bepaald door het aantal ton dat iemand moet 

verplaatsen, evenals door de manier waarop dit gedaan wordt (ergonomie). We zien 

heel veel langdurig zieken door ‘overbelastingsproblematiek’, zoals peesontstekingen 

en rugproblemen. Zijn jullie bereid om ‘best practices’ of een vorm van ‘normering’ 

te onderzoeken en veranderingen te implementeren? 

• Een leeftijdsgebonden beleid maakt onderdeel uit van het concept ‘werkbaar en 

wendbaar werk’, hoe zien jullie dit bij de afvalintercommunales? 

• Veel arbeidsongevallen kunnen voorkomen worden door met gestandaardiseerde 

recipiënten te werken die de burger op de stoeprand aanbiedt: zijn jullie bereid om 

de ergonomische principes toe te passen die ook elders in de industrie gehanteerd 

worden? 

• De vuilnisman/vrouw werkt in weer en wind. Bij extreme klimatologische 

omstandigheden dienen additionele maatregelen getroffen worden om het welzijn 

van de medewerkers te garanderen.  

Zijn jullie bereid te investeren in kwalitatief en aangepast werkmateriaal en 

organisatorische maatregelen die veilig werken in moeilijke omstandigheden 

mogelijk maken? 

 

 

 

Zoals je zelf kan merken beste politici ligt er voor de komende legislatuur veel werk op de 

plank als het gaat over personeelszaken en onze arbeidsrelaties. Veel werk om antwoorden 

te geven tegen de verdere flexibilisering, een antwoord te bieden aan werkbaar werk – 

oplossingen te zoeken rond digitalisering – de burgers te dienen met een perfecte veiligheid, 

een goed werkende administratie, enz… .  

In al deze aspecten gaan jullie ons tegenkomen. Weet dat we in de strijd van vooruitgang 

bondgenoten zijn en we alleen maar kunnen hopen op constructieve en vernieuwende 

ideeën in het belang van alle werknemers.  

 

Met vriendelijke groeten 

ACOD LRB  


