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In gesprek met

THOMAS RAU,  
auteur van Material Matters

DE MENS IS 
RENTMEESTER  
VAN DE AARDE

Onze huidige lineaire economie is een doodlopende straat. En we vermoeden dat de 
meeste mensen het daar ondertussen mee eens zijn. De manier waarop wij vandaag 

produceren en consumeren, overstijgt de draagkracht van onze Aarde.  
Grondstoffen worden schaarser en afvalbergen groter. Tegelijkertijd pompen we nog 

altijd zodanig veel CO2 in de atmosfeer, dat de klimaatopwarming onverminderd 
doorzet. Gelukkig is de mens in staat om oplossingen te bedenken voor problemen. 
Om onze wereld op een duurzame manier te beheren moeten we het roer radicaal 
omgooien. Het bestaande systeem ’verduurzamen’ en ’vergroenen’ zal niet meer 
volstaan. We hebben nood aan een fundamenteel andere aanpak. Wij zijn ervan 

overtuigd dat – in plaats van een lineaire – een kringloopeconomie nodig is.  
Een economie waar afval niet meer bestaat en waar grondstoffen oneindig worden 

hergebruikt. Dat vergt een andere productie- en consumptiewijze.  
Maar ook een totaal andere manier van denken over natuur en economie.
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In gesprek met

THOMAS RAU,  
auteur van Material Matters

Een man met interessante ideeën over 
de manier waarop we de economie 
circulair kunnen maken is Thomas Rau. 
De in Duitsland geboren Nederlander is 
naast architect en ondernemer voor-
al een visionair. In zijn boek Material 
 Matters: het alternatief voor onze 
roofbouwmaatschappij  (2016) schetst hij 
niet alleen de huidige mankementen van 
het hedendaagse kapitalisme, maar reikt 
hij ook oplossingen aan. Oplossingen die 
hij bovendien zelf in de praktijk brengt, 
waardoor zijn verhaal de grenzen van 
de utopie ruimschoots overstijgt. In zijn 
economisch model is de consument niet 
langer ‘eigenaar’ van producten maar 
‘gebruiker’ van de diensten die deze 
producten leveren. Bovendien dragen 
producenten de volledige verantwoor-
delijkheid voor de dingen die ze maken, 
in plaats van de negatieve gevolgen af 
te wimpelen op de gemeenschap. De 
materialen die worden verwerkt in goe-
deren – van gebouwen over wagens tot 
smartphones – worden zorgvuldig gere-
gistreerd. Op die manier weet men altijd 
waar de grondstoffen zijn en in welk 
product ze – tijdelijk – zitten opgeslagen. 
Vervalt het nut of de functie van het goed 
in kwestie, dan kan het product worden 
ontmanteld en hergebruikt worden in 
een ander productieproces. Afval is in 
deze optiek verleden tijd. 

Klinkt goed, denkt u? Dat dachten wij 
ook. Maar natuurlijk is zoiets gemak-
kelijker gezegd dan gedaan. Om Rau’s 
visie te realiseren is eerst en vooral – in 
zijn eigen woorden – een voltooiing van 
de Copernicaanse omwenteling nodig: 
de mens moet niet alleen weten dat 
hij niet het centrum van het universum 
is, hij moet er zich eindelijk ook eens 
naar gedragen. Alleen wanneer we écht 
beseffen dat we integraal deel uitmaken 
van de natuur en er niet boven verheven 
zijn, wordt verandering mogelijk. 

Dergelijke ideeën vonden we zodanig 
de moeite, dat we besloten om meneer 
Rau eens op te zoeken in zijn architec-
tenbureau te Amsterdam. In een twee 
uur durend interview loodst hij ons met 
jongensachtig enthousiasme door zijn 
visie op mens, natuur en economie 
én beantwoordt hij glashelder al onze 
vragen. Een gesprek over leiderschap, 
verantwoordelijkheid en de mens als 
rentmeester van de Aarde. 

Alleen als je 
accepteert 

hoe de wereld 
écht in elkaar 
zit, heb je een 

toekomst.

Beste meneer Rau, in uw boek 
spreekt u over de voltooiing van de 
Copernicaanse omwenteling. Wat 
bedoelt u daar precies mee? 
Thomas Rau: “Kijk, de Copernicaanse 
wending heeft zich al voorgedaan in die 
zin dat we sinds Galileo Galilei weten 
dat de aarde rond de zon draait en niet 
omgekeerd. En dat de mens dus niet het 
middelpunt van het universum vormt. Toch 
is dat vandaag nog altijd niet doorgedron-
gen in ons bewustzijn. We zien onszelf nog 
steeds als heer en meester van de natuur, 
terwijl we er in feite gewoon deel van 
uitmaken. We hebben het moeilijk om deze 
realiteit te aanvaarden. Maar de realiteit is 
dat alles wat er is, even belangrijk is. Alles 
is even waardevol. We moeten af van het 
antropocentrische wereldbeeld, waarbij de 
mens centraal staat en al de rest onderge-
schikt is. We hebben ons bestaan te dan-
ken aan alles wat er is. Wij zijn helemaal 
nergens boven verheven. En als de mens 
rechten heeft, dan heeft alles wat ons 
bestaan mogelijk maakt ook rechten, zoals 
materialen en grondstoffen bijvoorbeeld. 
Alleen als je accepteert hoe de wereld écht 
in elkaar zit, heb je een toekomst.” 

Enig idee hoe je die omslag in 
ons denken over mens en natuur 
 realiseert?
Thomas Rau: “Er is maar één mogelijk-
heid en dat is per direct het roer radicaal 
omgooien. We moeten ophouden met 
te denken dat wij zelf kunnen bepalen 
wanneer de vulkaan zal uitbarsten. We 
hebben onlangs het klimaatakkoord van 
Parijs gehad. Iedereen was daar ongeloof-
lijk blij mee. Het was een hoogmis van de 
Franse diplomatie en ik heb veel respect 
voor iedereen die daar nachtenlang heeft 
aan gewerkt. Maar ik zeg: het akkoord van 
Parijs was een van de ergste dingen die de 
wereld kon overkomen. Want dit akkoord 
betekent dat we met elkaar hebben afge-
sproken wat mogelijk is. Maar de aarde 
wacht daar niet op. Deze aarde doet wat ze 
doet. We moeten dus doen wat nodig is, en 
niet wat mogelijk is. Het klimaatakkoord 
van Parijs is een volstrekte illusie. Ik kan 
alles afspreken wat ik wil na 2025, maar 
dat heeft geen enkele zin.
 
Dat klinkt natuurlijk wel heel 
 pessimistisch … . 
Thomas Rau: “Maar ik ben juist super 
optimistisch! Waarom? Omdat het volledig 
aan ons ligt. Wij zijn van niemand afhan-

kelijk, we hebben elk moment de kans om 
het roer volledig om te gooien. Wij zijn vrije 
wezens en kunnen zelf onze beslissin-
gen nemen. Alleen maken we nog steeds 
allerlei afwegingen en blijkbaar zijn die 
afwegingen van dien aard dat we denken 
ons huidige gedrag nog altijd te kunnen 
verantwoorden.”  

Gooien we het roer niet volledig en 
massaal om omdat ons gedrag heel 
sterk verweven is met bepaalde speci-
fieke belangen? Economie draait rond 
winst maken en geld verdienen. En de 
huidige manier van consumeren en 
produceren is uiterst behulpzaam om 
dat winststreven te realiseren. 
Thomas Rau: “Ja, je zegt het heel goed. We 
leven in een consumentenmaatschappij. 
Wij zijn marionetten van het economische 
systeem. De huidige economie heeft onze 
realiteit gemaakt zoals ze vandaag is. Je 
bent als mens constant onderdeel van een 
business-model. Wij zijn geen mensen, 
maar ‘consumensen’. Tegelijkertijd ligt 
juist daar onze hoop: we moeten het 
business-model veranderen om de realiteit 
te veranderen. Om de relatie tussen mens 
en aarde te herstellen moeten we niet de 
economie maar de ziel van de economie 
veranderen. Enkel wanneer je de ziel ver-
andert, krijg je een fundamentele verande-
ring in je gedrag.”
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In uw boek focust u sterk op de relatie 
tussen macht en verantwoordelijkheid. 
Producenten hebben de macht maar 
dragen niet de verantwoordelijkheid 
voor de negatieve gevolgen van de 
producten die ze maken. Om de ziel 
van de economie te veranderen, wil u 
macht en verantwoordelijkheid terug 
samenbrengen. 
Thomas Rau: “Wat macht en verantwoorde-
lijkheid betreft, stellen we vast dat niets het 
nieuwe iets is. Uber is het grootste taxibe-
drijf ter wereld maar heeft geen enkele taxi. 
Ze zijn de grootste met niets. Airbnb is het 
grootste hotelbedrijf ter wereld maar ze 
hebben geen enkele kamer. Dat zijn vandaag 
de meest interessante voorbeelden om aan 
te tonen hoe macht en verantwoordelijkheid 
volledig van elkaar gescheiden zijn. Airbnb 
heeft alle macht, maar de verantwoorde-
lijkheid ligt bij de verhuurder, de buurt, de 
gemeenschap. In Amsterdam zijn daar veel 

problemen mee, het is een echte puinhoop. 
Maar van die problemen trekken zij zich 
niets aan. Het is de meest decadente vorm 
van ons huidige economische systeem. 
Macht en verantwoordelijkheid liggen 
maximaal uit elkaar. We bedenken steeds 
maar dingen die ten koste gaan van iets 
of iemand, terwijl we juist dingen moeten 
bedenken die altijd ten gunste van ieder-
een gaan. Daarvoor moeten we macht en 
verantwoordelijkheid terug samen brengen. 
Een goed voorbeeld hiervan is ouder zijn: 
een ouder heeft maximale macht, maar ook 
maximale verantwoordelijkheid. Ook een 
familiebedrijf is een mooie illustratie. Alles 
wat opa of oma vandaag beslissen, heeft ge-
volgen voor de kleinkinderen. Ze hebben er 
alle belang bij om op te letten wat ze doen, 
willen ze de toekomst van hun kinderen niet 
in gevaar brengen.” 

Hoe wilt u ervoor zorgen dat macht  
en verantwoordelijkheid terug 
 samenvallen?
Thomas Rau: “Door het huidige systeem te 
transformeren. In mijn boek beschrijf ik dat 
systeem als het ‘Turntoo-model’. Centraal 
in dat model staat de relatie tussen de 
Aarde en de mensheid, in tegenstelling 
tot de huidige economie waarin de rela-
tie tussen mens en geld primeert. Als we 
ervan uitgaan dat de Aarde een gesloten 
systeem is, dan moeten we ervoor zorgen 
dat er binnen de economische keten niets 
verloren gaat. Alles moet zich altijd ergens 
in de keten bevinden, ofwel ergens in 
voorwaartse richting (naar het afgewerkte 
product toe), ofwel ergens in achterwaartse 
richting (naar de grondstoffenmijn toe). 
Op die manier creëren we een eeuwige 
kringloop. In de voorwaartse richting maken 
we afspraken met de volgende in de keten. 
We verkopen bijvoorbeeld grondstoffen 

PRODUCTIE

GEBRUIK

RECYCLAGE

GRONDSTOFFEN

Materialen 
die worden 
verwerkt in 

goederen, worden 
zorgvuldig 

geregistreerd
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aan een gsm-fabrikant, maar we regelen 
dat die grondstoffen uiteindelijk terug bij 
ons komen. De gsm-fabrikant verkoopt zijn 
product aan de consument, maar ook daar 
zijn afspraken gemaakt. Namelijk dat de 
consument de gsm terug bezorgt aan de 
fabrikant wanneer ze voor hem of haar geen 
nut meer heeft. De fabrikant kan de grond-
stoffen dan gebruiken om een nieuwe gsm 
te maken of ze kan de grondstoffen terug-
geven aan de schakel vóór hem in de keten. 
In voorwaartse richting hebben we dus altijd 
waarde-creatie (grondstoffen worden een 
product of een onderdeel van een product), 
in de achterwaartse richting hebben we 
waarde-behoud (het product wordt terug 
ontbonden in zijn grondstoffen).” 

En wil er iemand in de economische 
keten macht hebben (bijv. grondstof-
fen) dan krijgt hij er ook de verant-
woordelijkheid bij om ervoor te zorgen 
dat die grondstoffen terugkomen bij de 
vorige eigenaar? 
Thomas Rau: “Precies! De mijn zegt: oké, 
jullie hebben metalen nodig? Prima. Hoeveel 
had je gewenst? Maar als je het niet meer 
nodig hebt, dan geef je het aan ons terug. En 
we definiëren nu hoe het terugkomt. Vervol-
gens wil iemand een smartphone bouwen, 
maar dan moet ik na verloop van tijd wel 
alles terugkrijgen, want ik heb een afspraak 
met de vorige schakel in de keten. In de 
opwaartse richting wordt de macht gefacili-
teerd, in de achterwaartse richting wordt de 
verantwoordelijkheid gefaciliteerd.”

Bestaat er dan nog zoiets als bezit in 
dat systeem? 
Thomas Rau: “Ik zeg niet dat je niets mag 
bezitten. Ik zeg wel: als je iets bezit, moet 
je er de verantwoordelijkheid bijnemen. 
Eigenaarschap is wel altijd een tijdelijk fe-
nomeen. Iemand zal altijd eigenaar zijn van 
een product of grondstof maar dat is steeds 
tijdelijk. Wij zijn gasten aan de ronde tafel 
die we Aarde noemen. Die tafel is voor ons 
gedekt, maar je kunt als gast nooit eigenaar 
zijn van die ronde tafel. De mensheid is 
rentmeester van de Aarde.” 

En wie moet deze transformatie 
 bewerkstelligen? De overheid, 
 burgers, ondernemingen?  
Thomas Rau: “In het begin van ons gesprek 
heb ik gezegd dat alles even belangrijk is, 
dus de veranderingen kunnen van overal 
komen. Maar laat ons even kijken naar de 
overheid. De overheid is vandaag een ‘on-

derheid’ geworden, want de overheid gaat 
ondernemen. President Trump denkt dat de 
VS een bedrijf is maar dat is een volstrekte 
misvatting. De opdracht die wij als burger 
aan de overheid geven is dat ze het econo-
mische- en samenlevingskader definieert 
waarbinnen wij willen leven en waarbinnen 
we economie gaan bedrijven. Dat raamwerk 
moet toekomstgericht en gezond zijn voor 
de maatschappij. Maar dat is nu natuurlijk 
niet het geval. Vandaag gaan overheden bij 
bedrijven langs en zeggen: wat kunnen we 
doen om het voor jullie gemakkelijker te 
maken? Hoe kunnen we de wetgeving zó 
maken dat die voor jullie goed is? Maar dat 
is de omgekeerde wereld. We hebben een 
veel te zwakke overheid.”

Hoe krijgen we terug een ster-
ke  overheid? Een overheid die de 
 belangen van de samenleving dient. 
Thomas Rau: “Dan komen we terug op 
het akkoord van Parijs. Iemand die iets af-
spreekt wat mogelijk is, is geen leider. Een 
leider is iemand die afspreekt wat nodig is. 
Een leider geeft mensen niet wat ze willen 
maar wat ze nodig hebben, kijk naar Nelson 
Mandela bijvoorbeeld. De vraag is dan: hoe 
kom je daar? We moeten werken aan onze 
mentale rijpheid om echt mens te kunnen 
worden. We denken dat we mens zijn als 
we consumeren, maar dat is uiteraard niet 
zo. In het Westen worden we voortdurend 
gemanipuleerd en geprikkeld om steeds 
meer te consumeren. De oplossing is dat we 
lobby en staat moeten scheiden. Machtige 
 industriële lobbygroepen verhinderen de 

overheid om écht overheid te zijn en om te 
doen wat nodig is. Ons huidig systeem zit 
dus fundamenteel fout. Daarnaast heeft 
elke mens het in zich om historische veran-
deringen in te leiden. Alle belangrijke histo-
rische omwentelingen zijn ingeleid door één 
iemand, altijd! Eén iemand heeft de potentie 
in zich om alles anders toe doen.”

Eigenaarschap 
is wel altijd 
een tijdelijk 
fenomeen. 
Iemand zal 

altijd eigenaar 
zijn van een 
product of 

grondstof maar 
dat is steeds 

tijdelijk. 
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En een sterke overheid kan 
er dan voor zorgen dat ma-
terialen oneindig beschik-
baar worden? 
Thomas Rau: “Inderdaad. Het 
is de taak van de overheid om 
‘voor te denken’. En niet om na 
te denken. Voordenken betekent 
sturing geven. Als je nadenkt, 
dan ben je te laat. Uiteindelijk 
komt alle eigendom weer bij de 
overheden terecht, bij de mijnen. 
De mijn, gecontroleerd door de 
overheid, wordt een oneindige 
business. Alle geopolitieke 
problemen rond grondstoffen 
vloeien voort uit het feit dat 
deze grondstoffen eindig zijn. 
Welnu, die problemen zullen 
verdwijnen, omdat de mijn altijd 
een nieuw beginpunt is. De 
overheden hebben een constan-
te monetaire inkomstenbron, 
omdat ze hun verantwoordelijk-
heid nemen voor materialen en 
grondstoffen. Zij worden voor 
hun rentmeesterschap constant 
door de wereld vergoed, want ze 
zorgen ervoor dat deze materia-
len oneindig beschikbaar zijn.” 

U beschrijft duurzaamheid 
als een van de grootste problemen van 
onze tijd. Waarom? 
Thomas Rau: “Het houdt het huidige 
systeem overeind. Duurzaamheid betekent 
iets minder energie, iets minder uitstoot, 
iets minder van dit en iets minder van 
dat … . Op die manier hou je alleen maar 
de status-quo in stand. We moeten een 
systeem dat fundamenteel fout zit niet 
optimaliseren, we moeten ermee ophou-
den. Het duurzaam redeneren heeft ons 
denken verkwanseld. We moeten ons weer 
beroepen op het vrije denken. Ik pleit voor 
een andere mentale cultuur waarvoor een 
totale maatschappelijke reset nodig is.” 

Wat betekent dit concreet voor de me-
taalindustrie? 
Thomas Rau: “De metaalsector moet zich 
volledig herpositioneren. De toekomst is 
dat materialen een dienst worden. Een me-
taalbedrijf moet onderdeel worden van de 
keten waar materiaal een dienst is. Jullie 
moeten daar dus totaal anders over naden-
ken. Hoe en aan wie stel ik het materiaal 
ter beschikking? Want uiteindelijk moet het 
opnieuw bij ons terecht komen. We moeten 

het op ons beurt namelijk ook terug geven 
aan de vorige schakel in de keten.” 

Is het vandaag mogelijk om produc-
ten, zoals ze vandaag gemaakt wor-
den, zodanig uit elkaar te halen dat er 
niets verloren gaat? 
Thomas Rau: “Kijk, als je ‘voordenkt’ hoef 
je niet na te denken. Als je op voorhand 
bedenkt hoe je achteraf alles uit elkaar kan 
halen, dan lukt het. Anders heb je altijd 
afval. En in de toekomst die ik voorsta, 
bestaat geen afval meer. Vandaag zijn 
producten niet gemaakt om 100 % te recy-
cleren, net omdat macht en verantwoorde-
lijkheid van elkaar gescheiden zijn. Enige 
tijd geleden heb ik een nieuw platform ge-
lanceerd: het kadaster van materialen, het 
‘madaster’. Die registreert de identiteit van 
materialen, want we moeten exact weten 
waar wat is, in welke hoeveelheid en waar 
het vandaan komt. Wij zijn dus bezig met 
een ‘madastrale’ kaart te maken. Enkel zo 
kun je het eindige oneindig beschikbaar 
maken. De laatste vier jaar hebben we 12 % 
van onze totale goudvoorraad verkwanseld. 
We hebben geen flauw idee waar het zit: in 
China of Afrika op één of andere vuilnisbelt, 

in verdwaalde smartphones 
op de zolder bij mensen 
thuis … . Met een madastrale 
kaart weten we wel waar 
alles zit en kunnen we het 
opnieuw gebruiken.” 

Laatste vraag: welke rol 
kunnen wij – als vak-
bond – spelen in heel dit 
verhaal?
Thomas Rau: “De vakbond 
probeert de rechten van 
de werknemer te facilite-
ren. Om werk te verrichten 
hebben we materialen nodig. 
Zonder materialen is er geen 
werk. Dus het zou interes-
sant zijn om te zeggen: wij 
worden de eerste vakbond 
van materialen binnen ons 
bedrijf. Wij gaan erop toe-
zien dat de identiteit en de 
waarde van de grondstoffen 
tijdens onze productiepro-
cessen niet verloren gaan.” 

Dat is genoteerd! 
 Hartelijk bedankt 
voor dit gesprek. 

Duurzaamheid 
houdt het huidige 
systeem overeind. 
Op die manier hou 

je alleen maar 
de status-quo in 

stand.
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Op 2 februari bezochten 40 ABVV-Metaal-jongeren de 
Kazerne Dossin in Mechelen. Een plek die niemand 

onberoerd liet. Vanuit de 18e-eeuwse Dossin-kazerne 
werden tussen 1942 en 1944 meer dan 25. Joden en 

350 zigeuners weggevoerd. Amper 5 % keerde levend 
terug. Kazerne Dossin is een intense plaats van 

herinnering, Een goede plek om eraan herinnerd te 
worden dat zelfs vandaag massageweld nog steeds 

deel uit maakt van ons leven.

Wat vonden de jongeren ervan? Hoe willen  
zij er een betere wereld van maken? We lieten 

hen aan het woord in deze reportage.

JONGERENDAG 
ABVV-METAAL

2 februari 2017

op naar de 
5000 FACEBOOK-

VOLGERS …

In april verwelkomden we met veel trots onze  
4000e volger. Welkom bij de familie.

Maar we blijven niet stilzitten, ondertussen zijn we op 
zoek naar 5000 vrienden om sociaal nieuws mee te 

delen. Want samen staan we sterk! 
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Adri Craens, vormingsdeskundige bij ABVV-Metaal en de 
drijvende kracht achter de tool, benadrukt dat iedereen kan 
slachtoffer worden. Dat is hem in al die jaren wel duidelijk 
geworden en soms van heel dichtbij. Daarom deze oproep om 
met alle betrokken partijen ervoor te zorgen dat de aanpak 
van werkstress & burn-out geen zaak is van alleen preven-

tieadviseurs of het management, maar ook van de dagelijkse 
ervaringsdeskundigen op de werkvloer. Een goed mensgericht 
beleid voeren is samenwerken in de opstelling van een goed 
beleids- en actieplan, zorgen voor een correcte en verantwoor-
delijke uitvoering van het beleid, grondig evalueren en eventu-
eel bijsturen om de doelstellingen te behalen.

ABVV-Metaal 
lanceert nieuwe
BURN-OUT-TOOL

Burn-out en stress op het werk worden een groot maatschappelijk euvel. De problematiek leeft en als  
ABVV-Metaal blijven we niet bij de pakken zitten. De burn-out tool werd ontwikkeld om de delegee breder  

en dieper te laten nadenken over stress en burn-out. Zo heeft hij/zij de kans om argumenten te verzamelen 
om stress en burn-out op de agenda van de overlegorganen te zetten en werknemers beter te beschermen. 

Een oproep niet alleen aan elke delegee, maar ook aan elke werknemer om stress op het werk  
op de agenda te zetten van de ondernemingen. 

10 M@GMETAL
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DE INHOUD VAN HET WERK  
OMVAT ONDER ANDERE:
•  de complexiteit van de taken;

•  de intellectuele of manuele aard van het werk;

• de vereiste competenties;

• de wisselvalligheid van het werk  
(monotonie of diversiteit);

• de flexibiliteit van het werk (voorzienbaarheid van 
het werk, mogelijkheid om te anticiperen, gevraagde 
veranderingen);

• de autonomie in het werk;

• de deelname aan de besluitvorming;

• de nauwkeurige definitie van het uit te voeren werk  
(dubbelzinnigheid van de rol);

• de informatie die wordt gegeven m.b.t. de uit te voeren 
taak (slecht gedefinieerde taken, weinig nauwkeurige 
doelstellingen);

• het werkritme;

• de werklast (de psychische, lichamelijke en emotionele 
belasting);

• de modaliteit van de arbeidscontrole;

• de ethische conflicten: een taak moeten uitvoeren die in 
strijd is met persoonlijke waarden.

De arbeidsinhoud heeft betrekking op de aard  
van de taak van de werknemer. 
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 Bestaan er duidelijke, 
 ondubbelzinnige functie-
omschrijvingen?

  Is er genoeg variatie in het 
werk van de werknemers?

  Krijgen medewerkers waar-
dering voor en terugkoppeling 
over hun prestaties?

  Is er een duidelijke taak-
verdeling? 

 Klagen medewerkers erover 
dat het werk te moeilijk is?

  Hebben medewerkers  
te veel werk?

  Moeten medewerkers vaak 
snel werken?

  Zijn medewerkers op het 
 einde van de werkdag echt op?

  Kunnen medewerkers meestal 
zelf bepalen op welke manier 
ze de taken uitvoeren?

  Kunnen medewerkers meestal 
zelf de volgorde van de werk-
zaamheden bepalen?

  Kunnen medewerkers meest-
al zelf beslissen om het werk 
even te onderbreken?

  Gaat het over fysiek zwaar 
werk? 

  Hebben de werknemers te 
veel werk? 

  Voeren ze een te eentonige  
job uit? 

  Is het werk te moeilijk of 
 complex? 

  Worden werknemers direct 
geconfronteerd met lastige 
klanten of leveranciers? 

  Zijn de taakeisen wel altijd 
duidelijk geformuleerd? 

  Krijgt de werknemer de 
 gepaste opleiding?
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LEES OOK ZEKER  
ONS DOSSIER OVER  

ONWERKBAAR WERK. 
Een recente studie toonde nogmaals het belang aan 

van een goed sociaal klimaat voor de gezondheid van de 
werknemers. Het mantra dat werkbaar werk geld kost 
weerleggen we met goede voorbeelden in dit dossier.

DOWNLOAD  
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Nog meer dossiers?
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ABVV-METAAL 
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IK ROEP OP TOT  
DE KRACHT VAN  

DE VERBEELDING

We ontmoeten onderzoeksjournaliste Hind Fraihi 
op vrijdag 7 april, de dag van de aanslag in de 
Zweedse hoofdstad Stockholm. Een vrachtwagen 
rijdt er met hoge snelheid door een drukke 
winkelstraat. Vier mensen komen om, onder wie 
een Belgische vrouw. Met dat droevige nieuws 
is er geen introductie meer nodig en steekt ze 
meteen van wal.

Hind Fraihi



Wie is Hind Fraihi? 
Belgische onderzoeksjournaliste Hind Fraihi schreef 
twaalf jaar geleden het boek Undercover in Klein-Ma-
rokko. Ze waarschuwde toen al voor het groeiende 
islamfundamentalisme en kreeg zoveel jaar later 
jammer genoeg gelijk. Vandaag werkt ze als journaliste 
voor verschillende media in het binnen- en buitenland. 
Hind is columniste bij De Tijd en writer in residence van 
Vooruit in Gent. Momenteel maakt ze een reportage voor 
de Amerikaanse televisie over onlinerekrutering van 
geradicaliseerde moslims.

Hind: “Lone wolves zullen steeds meer van zich laten horen. En 
dat heeft te maken met de postmodernistische tijdsgeest waarin 
we leven: door de verbrokkeling van macht gaat ieder zijn gang, 
helaas ook in terreuracties. Omdat autoriteit geen centrale rol meer 
speelt. In 2001 hadden we nog de grote 9/11. Tegenwoordig zijn we 
getuige van allemaal kleine varianten. Aanslagplegers bestrijden 
niet één grote vijand, maar ze gaan genadeloos te werk, omdat ze 
zich niet goed in hun vel voelen en misnoegd zijn. Dat maakt het 
ook zo moeilijk om grip te krijgen op het terrorisme – zowel vanuit 
IS om de acties aan te sturen als om ze tegen te houden.”

Bestaat er een uitweg uit de golf van terrorisme? 
Hind: “Het wordt hoog tijd om het tij te keren van de doorgedreven 
individualisering in de samenleving. Want juist daarin zitten de 
kiemen voor het extremisme. Omdat niet iedereen zijn weg vindt los 
van structuren, ideologie en gezag. Van nature zoeken en twijfelen 
we, en dat is op zich heel normaal. Toch moet je voor die lastige zo-
ektocht stevig in je schoenen staan. Als je niet zoekt, maar zweeft, 
dan beland je al snel aan de dark side. IS is daar een voorbeeld van. 
Daarom moeten we opnieuw één groot verhaal maken.”

Wat is dat grote verhaal? 
Hind: “Daarnaar moeten we samen op zoek in Europa. Om te begin-
nen moeten we ons losmaken van het economische en het rationele 
– want daar zijn we te veel naar overgeheld. We leven momenteel 
als een manager, met planningen en todolijsten. Daarom roep ik 
op tot de kracht van de verbeelding. Kunst en cultuur zijn daar de 
ideale middelen voor. Toch kan het ook via wetenschap zijn. Als je 
er jezelf maar in kunt verliezen. We moeten minder willen en meer 
leven. Maak een rationele keuze voor het irrationele.”

“Ook het onderwijs heeft die verbeeldingskracht nodig. Want 
vandaag heerst het systeemdenken. Een leerkracht is een manager 
geworden, met een grote administratieve last tot gevolg. Natuurlijk 
begrijp ik dat er een minimum aan management moet zijn in de 
school. Toch moet je ruimte laten om een kind een kind te laten 
zijn. Los van stappenplannen en van hokjesdenken, waarbij we af-
wijkend gedrag meteen bestempel-
en als problematisch.”

Is dat een pleidooi voor een 
totale hervorming? 
Hind: “Ja, een totale hervorming 
in mindset, mensen en middelen. 
We moeten ons weer helemaal 
heruitvinden. Want we hebben 
een monster van een samenleving 
gecreëerd waartegen we niet meer 
kunnen opboksen.”

“Die hervorming start met het 
inzicht dat we als mens hybride 
zijn. We bestaan uit meerdere lagen 
en eigenschappen. Daarbij mogen 
we ons niet focussen op één van die 
eigenschappen, maar beoordelen 
we mensen beter op hun geheel.”

Is dat wel het gepaste antwoord op het huidige extremisme, 
want die hervorming duurt toch oneindig lang?
Hind: “Het heeft ook járen geduurd vooraleer we in deze situatie 
terecht zijn gekomen. Er is geen andere uitweg dan in kleine stap-
jes. Neem nu de opkomst van de radicale islam. Intussen is het bij-
na twaalf jaar geleden dat ik het boek Undercover in Klein-Marokko 
schreef. Ik sprak er met boerkameisjes en straatjongens, en onder-
schepte er opruiende en extremistische publicaties van de mos-
kee. Toen waarschuwde ik al voor de radicalisering van moslims 
in Molenbeek. Het boek moest een wake-upcall zijn, maar politici 

wuifden het weg als paniekzaaierij. 
Zoveel jaar later kunnen we er niet 
meer omheen: het integratiebeleid 
heeft gefaald.”

Waar liep het dan mis met het 
integratiebeleid? 
Hind: “Wij – dan bedoel ik zowel de 
samenleving als de politici – hebben 
migranten veel te laag ingeschat. 
We zagen in hen dutskes, sukkels 
of sullen die we moesten helpen 
integreren. Een vreselijk neoko-
loniaal mensbeeld. Toch is op dat 
mensbeeld wel ons integratiebe-
leid gestoeld. Door migranten zo 
minderwaardig te behandelen is het 
gevoel van vervreemding verst-
erkt. En daar speelt IS gretig op in. 
Zonder degelijk sociaal vangnet zijn 
die dolende jongeren een vogel voor 
de kat van de radicalisering.”

Aanslagplegers 
bestrijden 

niet één grote 
vijand. 

Ze reageren 
omdat ze 

 misnoegd zijn.
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Hoe kan het anders? 
Hind: “Een geslaagd migratiebeleid stopt mensen 
niet in hokjes, behandelt hen niet als minderwaardig 
en benadrukt geen verschillen. Een geslaagd mi-
gratiebeleid focust op de sterke eigenschappen van 
de nieuwkomers en laat mensen met uiteenlopende 
achtergronden met elkaar samenleven. Begrijp me niet 
verkeerd: dat vraagt een engagement van alle parti-
jen. Nu leven veel moslims in Molenbeek geïsoleerd 
in bepaalde wijken. Er zijn plaatsen waar vrouwen en 
westerlingen niet binnen mogen en ze staan ver van het 
gewone leven. Ook dat kan níét.”

“Toch vertrouw ik erop dat er stilaan verandering 
komt. In steden groeien jongeren nu al op tussen veel 
verschillende nationaliteiten. In scholen zoeken en 
vinden zij wat hen bindt en ze ervaren die vriendschap-
pen als heel normaal. Die bagage nemen ze mee in hun 
verdere leven. De meerlagige jeugd is onze volgende 
generatie politici, managers en leerkrachten. Hopelijk 
slagen zij er wel in om de gelaagdheid in onze samen-
leving te brengen. Er is al heel wat inkt gevloeid over 
migratie en integratie. Maar het is zoals met seks. Hoe 
meer je erover praat, hoe minder je het doet.”

Twaalf jaar geleden lachte de politiek jouw 
waarschuwingen weg. Nemen ze het extremisme 
nu wél ernstig? 
Hind: “Er is uiteraard een sense of urgency. Brussel, 
Parijs, Istanbul, Berlijn, Stockholm en ga zo maar door. 
De terroristische aanslagen schudden de politici op een 
heel lelijke manier wakker. Maar nu verandert er tenmin-
ste iets. Of al die militairen voor meer veiligheid zorgen? 
Dat is één van de mogelijke ingrepen. Maar er moet ook 
iets tegenover staan, iets waar minstens zo veel middel-
en naartoe gaan: zoals onderwijs, kunst en cultuur.”

En wat met de jongeren die ten prooi vallen aan  
de radicalisering? 
“De samenleving moet hun kansen geven. De jongeren 
die ik twaalf jaar geleden in Molenbeek sprak, hadden 
heel wat capaciteiten. Misschien niet de wijsheid die je 
uit boeken haalt, maar wel zin voor initiatief en creativ-
iteit. Ze hadden een honger om zich te bewijzen. Toch 
schoven we hen aan de kant. Ze vonden geen werk en 
geen appartement. Op papier bleven ze ‘Mohamed uit 
Molenbeek’. Die jongens hebben hun capaciteiten toen 
jammer genoeg voor andere dingen ingezet.”

“De arbeidsmarkt moet over meer gaan dan diploma’s. 
We moeten oog hebben voor een ander soort compe-
tenties. Zo creëren we niet alleen kansen voor allocht-
onen, ook voor iedereen die nu buiten het systeem valt: 
mensen met een beperking, ouderen, … Laat dat een 
eerste stap zijn naar een nieuwe manier van samenlev-
en, waarin de kracht van de meerlagigheid primeert.“

Integratie is 
zoals seks. 
Hoe meer 
je erover 
praat, hoe 
minder je  
het doet.
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De vierde industriële revolutie en al wat ze met zich 
meebrengt, zal een grote impact hebben op onze 
mensen, als dat al niet het geval is vandaag de dag. 
Daarom kozen wij als thema voor ons Congres in 
2018 ‘Industrie 4.0: sociaal of anders niet’.  
Om meer inzicht te krijgen in dit thema hebben wij 
evenwel jouw inbreng en ervaringen van op de vloer 
nodig. Daarom de enquête.

De enquête is opgebouwd rond levenslang leren en 
opleiding, arbeidsorganisatie en (sociale) innovatie. 
Met telkens vijf meerkeuzevragen en één open 
vraag. Het kost je hoogstens een kwartiertje om 
onze vragen te beantwoorden.

Hoe zit het op jouw werk met  
opleiding en werkbaar werk?

DOE JE MEE AAN ONZE ENQUETE?

NEEM NU DEEL, 
KLIK HIER.

Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de 
lonen en de veiligheid van alle werknemers 
in gevaar. Belgische werknemers worden 
opzijgezet, buitenlandse werknemers worden 
uitgebuit. Niemand	kan	nog	zeggen	niet	op	
de	hoogte	te	zijn.	Niemand. We willen kordate 
maatregelen. Van de Belgische regering en van 
de Europese Unie.

Welke impact heeft dit nu op de metaalsector? 
We gingen eens luisteren bij MARC STAELENS 
(secretaris Oost-Vlaanderen) en WIM LEYZEN 
(secretaris Antwerpen) over wat sociale dum-
ping in hun regio teweegbrengt en wat ze eraan 
(willen) doen.

SOCIALE 
DUMPING
gelijk loon voor 
gelijk werk!

15M@GMETAL | juni 2017



De dag van Natalie Eggermont 
begint op een moment dat de 
meesten van ons nog even respijt 
hebben van onze wekker. Wanneer 
je echter meerdere levens combi-
neert zoals zij doet, is elk uur meer 
dan welkom. Natalie Eggermont is 
klimaatactivist, auteur van het boek 
‘Climate Express’ en machiniste van 
de beweging met dezelfde naam. 
Daarnaast werkt ze als spoedarts in 
opleiding op de afdeling intensieve 
zorgen van het ziekenhuis in Jette.

Het is 24 mei – de dag van het veel-
besproken bezoek van Amerikaans 
president Trump aan ons land. Na 
haar ochtendshift in het ziekenhuis, 
rept Natalie Eggermont zich naar 
het station Brussel Noord. Daar zal 
ze als een van de initiatiefnemers 
van de protestbetoging tegen Trump 
het verloop van de betoging in goe-
de banen leiden. 

De sociale en ecologische crisis-
sen die onze samenleving vandaag 
heeft gecreëerd, gaan volgens haar 
hand in hand. Verandering zal dus 
enkel mogelijk zijn als we proble-
men breed aanpakken, doorheen de 
grenzen van de politiek heen.

Door activisme kan ik die 
verontwaardiging omzetten in 

een positieve energie.

dixit Nathalie Eggermont, straffe madame!



Wat voor mij 
 persoonlijk 

zeker speelt, 
is dat ik  actie 
voer vanuit 
een  gevoel 

van onrecht-
vaardigheid, 
een emotie 

die ik altijd al 
 moeilijk een 
plaats heb 

 kunnen geven.

“Veel mensen vinden de combinatie van arts 
en klimaatactivist een beetje vreemd. Ik had 
inderdaad bij een NGO kunnen gaan werken, 
maar daar zit je eigenlijk heel de tijd samen 
met mensen die er dezelfde ideeën op nahou-
den dan jij. Ik denk dat je daardoor geïsoleerd 
kunt raken van de maatschappij. Hier in het 
ziekenhuis heb ik heel veel discussies met 
mijn collega’s, met verpleegkundigen, artsen, 
de poetsvrouw, … we praten over racisme, het 
 klimaat, gezondheidszorg… over Trump, ook. 
Door die discussies wordt je wel met beide 
voeten op de grond gehouden.”

“Ik hou van een hands-on aanpak, ook  letterlijk. 
Ik werk heel graag met mensen, ben heel 
graag met mijn handen bezig - gipsen leggen, 
 katheders prikken…, ik doe dat graag.”

“Vroeger heb ik nog onderzoek gedaan voor het Tropisch 
instituut, maar dat is iets dat mij totaal niet ligt. Artikels 
schrijven en over jouw bevindingen praten op conferenties 
brengen geen resultaten teweeg. Terwijl actie voeren wél 
een concreet resultaat oplevert, zoals wij doen met Climate 
Express, waarbij we met 800 klimaatactivisten een trein naar 
Warschau bevolken om te protesteren op een klimaattop.”

“Als beweging wil je wegen op de 
publieke opinie en op wat politici doen. 
Zo is het streven naar 1,5 graad na de 
klimaatconferentie in Parijs mede het 
resultaat van de publieke mobilisatie. 
Wat voor mij persoonlijk zeker speelt, 
is dat ik actie voer vanuit een gevoel 
van onrechtvaardigheid, een emotie 
die ik altijd al moeilijk een plaats heb 
kunnen geven. Door activisme kan ik 
die verontwaardiging omzetten in een 
positieve energie.”
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Eén 
protestmars 
verandert 

natuurlijk de 
wereld niet, 

maar je bouwt 
er wél een 

beweging mee 
op. Bovendien 

geef je het 
signaal dat er 
méér is dan 

angst.

“Sommige mensen denken: ‘ik ben maar alleen, wat kan één 
iemand nu veranderen?’. Maar ik heb geleerd dat je nooit alleen 
bent met een gevoel en dat, wanneer je de handen in elkaar slaat, 
er wél dingen kunnen veranderen. Dat gevoel is heel belangrijk voor 
mij. Op betogingen zoals die van vandaag zijn er veel mensen die, 
toen Trump werd verkozen, even niet meer wisten wat ze moesten 
doen. Zeker in het huidig klimaat van racisme, angst, afbraak van 
de sociale zorg, enzomeer is het heel makkelijk om fatalistisch te 
beginnen denken.”

“Net op dit soort momenten moeten we een tegenstroom 
organiseren om te tonen dat er nog mensen zijn die geloven 
in een andere maatschappij en daar ook voor willen vechten. 
Als vandaag zou blijken dat we met meer zijn dan we ver-
wachtten, dan geeft dat een enorme boost aan iedereen die 
aanwezig is. Deze mensen worden dan misschien geïnspi-
reerd om hun eigen projecten op poten te zetten.”

“De straat opgaan, gaat ook om ge-
loofwaardigheid en gewicht geven aan 
jouw claim. Daarom dat ik de laatste 
jaren enkel inzet op massamobilisatie, 
omdat je daarmee het meeste impact 
maakt. We hadden bijvoorbeeld ook met 
veel minder mensen een actie kunnen 
doen aan de luchthaven, om Trump op 
te wachten wanneer hij zou toekomen. 
Daarmee zouden we de media ook 
halen, maar het draagvlak van zo’n actie 
is veel kleiner.”
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“De mars tegen Trump is een initiatief van 
vier studenten, en is gaandeweg gegroeid 
om een samenwerking te worden tussen 
heel veel organisaties. Natuurlijk zijn 
er heel veel verschillende stemmen en 
belanghebbenden begaan bij een mani-
festatie als deze; zowel de vrouwenbewe-
ging als de socialistische beweging, als 
klimaatactivisten zoals ikzelf doen mee. 
Het risico op verdeeldheid is daarom heel 
groot, maar ik geloof echt dat we kunnen 
samenkomen. Dat vraagt gewoon voort-
durend tijd en aandacht.”

“Politici passen heel graag een ‘verdeel 
en heers’-tactiek toe om misbruik te ma-
ken van deze verdeeldheid. Daarom hecht 
ik zoveel belang aan het brengen van één 
gedeelde boodschap. Vandaar dat deze 
betoging niet enkel onder de vlag van 
‘Trump not welcome’ vaart, maar ook echt 
wel uitroept ‘United we stand’.”

De boodschap 
is dat we 

samen sterker  
staan - maar om  
dat te kunnen 

doen moet 
je natuurlijk 
een dialoog 

aangaan met 
elkaar.

“Ik probeer altijd een algemene maatschap-
pijvisie op te bouwen, of ik mij nu inzet voor 
milieu of gezondheidszorg, of vrouwenrech-
ten of nog iets anders. De conclusie voor 
mij is meestal dat beslissingen in de huidi-
ge maatschappij worden genomen op basis 
van een kortetermijnvisie en winstbejag. 
Heel ons economisch systeem is gebaseerd 
op winst en politiek is ondergeschikt is aan 
economie. Dat is voor mij fundamenteel 
verkeerd.”
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Ik krijg zoveel 
energie van  
onze acties.  

Ik vind het hart-
verwarmend om 
te merken dat 
er zoveel men-

sen op straat ko-
men om te ijveren 
voor een andere 

 maatschappij

We vragen Natalie of ze het volhoudt, haar 
drukke leven. “Ik krijg zoveel energie van 
onze acties. Ik vind het hartverwarmend 
om te merken dat er zoveel mensen op 
straat komen om te ijveren voor een andere 
maatschappij.”

Daarnaast moet Natalie natuurlijk ook nog een job zoeken die te combineren valt met haar 
 engagement. “Gelukkig kan je als spoedarts shifts van 24 uur doen, zodat er nog dagen 
 overblijven om te vechten tegen Trump en consoorten”. De wereld verbeteren blijft voorlopig 
meer dan een fulltime engagement voor Natalie.

Je zou het bijna vergeten, maar Natalie was nog student toen dit 
artikel werd geschreven – ondertussen is ze afgestudeerd maar blijft haar 
activisme onverminderd deel uitmaken van haar leven. “In de zomer van 2017 maak 
ik voor Canvas een 6-delige documentaire over het toekomstig energiebeleid van 
België: we gaan vragen onderzoek als kunnen we naar 100% vernieuwbare energie? 
Wat gaat er gebeuren als we de kerncentrales sluiten? Gaat dat allemaal betaal-
baar zijn? We gaan de wereld rondreizen op zoek naar waardevolle lessen. Deze 
documentaire zal worden uitgezonden o+p Canvas in het voorjaar van 2018.

20 M@GMETAL

De betoging is afgelopen. De politie telde 
9000 manifestanten, de organisatoren zelf 
klokken af op 12.000 deelnemers. Natalie 
tevreden, maar zich bewust van het feit dat 
de strijd nog lang niet is gestreden.

 “De strijd gaat steeds verder. Binnenkort 
organiseren we opnieuw een fietstocht en 
een massamobilisatie op de klimaattop in 
Bonn. Bovendien blijven we ijveren voor een 
coherent Belgisch klimaatbeleid, een hu-
maan sociaal asielbeleid, werkbaar werk, 
en zoveel meer.”



De vrouwenpensioenen blijven onder vuur liggen. Minder verdienen en langer werken voor een lager pensioen  
blijft helaas de richting die vrouwen uitgaan. sp.a organiseerde een studievoormiddag rond dit topic,  

waarmee ze blijvende aandacht vraagt voor een juiste harmonisering.  
Bekijk zeker onze reportage om eens te horen wat er nu allemaal kan en moet gebeuren.

VROUWENPENSIOEN, 
da’s geen kloof meer, da’s een ravijn!

 NA EQUAL  

PAY-DAY, OOK EQUAL 

PENSION-DAY

Vrouwen moeten dus nog steeds 73 extra dagen langer werken 

dan mannen om evenveel te verdienen. De loonkloof bij de 

brutomaandlonen bedraagt immers 20%, en dan zijn de extralegale 

voordelen nog buiten beschouwing gelaten.

De loonkloof verandert na de arbeidsmarkt immers niet in 

een pensioenkloof, maar in een pensioenravijn dat met 25% 

de loonkloof ver overstijgt. Dit komt omdat de pensioenen 

gebaseerd zijn op het loon, en de loonkloof alleen maar 

breder wordt naarmate vrouwen en mannen ouder 

worden. Daarnaast zijn er een heleboel regeltjes 

in ons pensioenstelsel die in het nadeel 

uitdraaien van vrouwen.

 Bekijk zeker de website van zij-kant voor 
meer verontwaardiging: 

 www.zij-kant.be/equal-pension-day-2/
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De metaalindustrie is in volle verandering. De zogenaamde 

vierde industriële revolutie, gekenmerkt door een ver door-

gedreven digitalisering en robotisering, is zich vandaag al aan 

het voltrekken. En de komende jaren zal dit proces alleen nog 

maar versnellen. Technologieën die tien jaar geleden nog ver-

re toekomstmuziek leken, zijn vandaag realiteit. Denken we 

bijvoorbeeld aan 3D-printing, zelfrijdende wagens, big data, 

en het ‘internet der dingen’. Al deze zaken zullen de bestaan-

de productieprocessen in hoge mate veranderen. Bestaande 

jobs zullen verdwijnen (of zijn al aan het verdwijnen), terwijl 

er terzelfdertijd veel nieuwe jobs zullen ontstaan. Zoals dat 

gaat met grote maatschappelijke omwentelingen, heeft het 

weinig zin om zich daartegen te verzetten. Het komt er daar-

entegen op aan om de kansen te grijpen, de uitdagingen aan 

te gaan en de bedreigingen zoveel mogelijk te beperken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de vierde industriële revolutie 

positieve gevolgen kan hebben voor de metaalindustrie in 

Vlaanderen, zowel op vlak van tewerkstelling als op het 

domein van innovatieve toegevoegde waarde en ecologische 

duurzaamheid. Dat er daarvoor maatschappelijke keuzes 

moeten worden gemaakt is evident. Het zou ons, binnen het 

bestek van dit artikel, te ver leiden om daar dieper op in gaan. 

Maar wie wil weten hoe wij onze industriële toekomst zien, 

kan gerust eens een kijkje nemen op onze congreswebsite.  

Hier willen we focussen op één belangrijk aspect van dit grote 

verhaal, namelijk vorming en opleiding. Het belang hiervan 

is duidelijk: willen werknemers – vandaag én in de toekomst 

– over de juiste competenties beschikken om hoogtechno-

logische en snel evoluerende jobs aan te kunnen, dan is 

voortdurende bijscholing cruciaal. Opleiding is ook een van de 

centrale aspecten van ‘werkbaar werk’. Want goed opgeleide 

medewerkers zijn meer gemotiveerd en halen meer voldoe-

ning uit hun job.

Binnen de metaalsector zijn het de (paritair beheerde) 

opleidingsfondsen die instaan voor de opleiding van metaal-

arbeiders. Ze voeren het sectorale vormingsbeleid uit, zoals 

de sociale partners het hebben neergeschreven in de cao’s 

inzake vorming en opleiding. Ze organiseren zowel techni-

sche als niet-technische opleidingen voor werknemers en 

bieden diverse ondersteuning rond alles wat met opleiding en 

onderwijs te maken heeft. In het licht van de hierboven om-

schreven veranderingen is hun nut niet te onderschatten. We 

brachten de coördinatoren van de drie grote  opleidingsfond-

sen – INOM-Arbeiders, EDUCAM en Volta – samen voor een 

goed gesprek. Maak kennis met Kris Van Eeckhout, Charlotte 

Gilson en An de Ridder!

WERKNEMERS MOETEN 
HUN LOOPBAAN IN EIGEN 

HANDEN NEMEN!
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Goeiemorgen dames, goeiemorgen 
Kris. Laten we beginnen bij het be-
gin. Jullie werken alle drie voor een 
opleidingsfonds. Omschrijf eens kort 
jullie functie en takenpakket. 

An: “Hallo, ik ben An en ik werk voor 
Volta. Dat is het opleidingsfonds voor 
de elektrotechnische sector. Ik ben er 
coördinator voor de regio Vlaanderen 
en Brussel. Met onze ploeg bezoeken 
wij vooral bedrijven en beantwoorden 
we vragen inzake opleiding. Wij verwer-
ken ook de opleidingspremies die door 
bedrijven zijn aangevraagd. Daarnaast 
verzorgen wij de contacten met de over-
heid als het gaat over onderwijs en werk. 
Ook nog even melden dat Volta eigen-
lijk een koepelorganisatie is. Naast het 
opleidingsfonds zijn wij ook een techno-
logisch kenniscentrum en een Fonds voor 
Bestaanszekerheid.”

Charlotte: “Ik ben coördinator bij 
EDUCAM, dat de auto- en aanverwante 
sectoren omvat (de sectoren garages, 
koetswerk, metaalhandel en metaalre-
cuperatie). Ik fungeer als contactpersoon 
voor de sociale partners wat de Vlaamse 
opleidingsdossiers betreft. Ik verzorg 
ook de contacten met alle institutionele 
vormingspartners, zoals VDAB, Syntra, 
het kabinet Onderwijs, … .” 
Kris: “En ik werk voor INOM-Arbeiders, 
het opleidingsfonds voor de arbeiders uit 
paritair comité 111. Wij zijn een nationale 
vzw, maar beide taalgemeenschappen 
hebben een autonome werking. Ik ben 
coördinator voor Vlaanderen. In tegen-
stelling tot de andere fondsen hebben wij 
ook uitgebreide provinciale structuren 
met eigen bevoegdheden. Onze taken be-
staan vooral uit de opleiding van metaal-
arbeiders, de subsidiëring van bedrijven, 
samenwerkingen met onderwijs, de 
VDAB, enzovoort.” 

De opleiding van arbeiders en de 
versterking van hun competenties 
is de belangrijkste taak van opleid-
ingsfondsen. Waarom is die opdracht 
volgens jullie zo belangrijk?   

An: “Onze sectoren krijgen heel vaak met 
nieuwe technologieën te maken. Voor de 
elektrotechnische sector bijvoorbeeld 
wordt er vandaag heel veel gesproken 
over batterijopslag in huizen, terwijl 
daar een paar jaar geleden nog geen 
sprake van was. Het is dus belangrijk dat 
mensen kunnen blijven bijleren en dat 
wij hen daarin ondersteunen. Vooral ook 
om te zeggen welke trends op hen afko-
men en waar ze rekening mee moeten 
houden. Bovendien stellen we vast – juist 
omdat er zoveel nieuwe en verschillende 
technologieën zijn –  dat het onderwijs 
slechts een zekere basisopleiding kan 
voorzien. De échte kennis wordt pas 
verworven op de werkvloer zelf. Dus 
gedurende de hele loopbaan moeten we 
mensen begeleiden om die snel evolue-
rende kennis te vergaren.” 
Kris: “Klopt. En die taak wordt trouwens 
steeds belangrijker. De tijd dat iemand 
gans zijn leven voor dezelfde baas werkte 
is voorbij. Er is veel meer mobiliteit op 
de arbeidsmarkt, mensen veranderen 
vaker van job dan vroeger. Soms ge-

AN DE RIDDER
Volta

De echte kennis 
wordt op de 
werkvloer 

verworven.
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beurt dat vrijwillig maar heel vaak is het 
ook verplicht, omwille van herstructu-
reringen en bedrijfssluitingen. En dus 
gaan werknemers steeds vaker zelf hun 
competenties moeten verwerven en zelf 
op zoek moeten gaan naar hun talenten. 
Ze moeten daarvoor de nodige handvaten 
krijgen. Iemand die hoog opgeleid is, trekt 
zijn plan wel, maar voor een groot aantal 
arbeiders is dat minder evident. Welnu, 
het is de taak van een opleidingsfonds om 
de nodige tools te voorzien en de nodige 
opleidingen aan te bieden om de loopbaan 
van werknemers te ondersteunen. Op die 
manier kunnen ze hun loopbaan in eigen 
handen nemen. Vandaag spreken we niet 
meer van job-zekerheid maar we moeten 
wel zorgen voor loopbaanzekerheid.”
Charlotte: “Werknemers hebben vandaag 
trouwens geen andere keuze meer. Willen 
ze meekunnen in hun bedrijf, dan moeten 
ze zich regelmatig bijscholen. Opleidings-
fondsen kunnen dan de dialoog creëren 
tussen werknemer en werkgever om te 
komen tot een goed opleidingsbeleid waar 
iedereen zich in kan vinden. Want als de 
werkgever geen opleiding organiseert en 
als de werknemer geen opleiding meer 
wil volgen, dan heeft het bedrijf simpel-
weg geen toekomst meer.” 

En is iedereen voldoende overtuigd 
van de noodzaak aan voortdurende 
opleiding? 

Charlotte: “Persoonlijk denk ik dat 
opleiding niet altijd even populair is bij 
zowel de werknemer als de werkgever. 
De noodzaak van levenslang leren, tot 
het einde van de loopbaan, is nog vaak 
afwezig terwijl dit toch een cruciaal 
element is voor de verdere groei van de 
werknemer en werkgever.”
An: “Bovendien hebben wij ook veel klei-
ne bedrijven zonder HR-verantwoorde-
lijke en die zijn niet bezig met opleiding, 
of ze hebben er geen tijd voor. Het is 
dus belangrijk dat wij dat aankaarten in 
het bedrijf. We proberen hen bewust te 
maken van de constante noodzaak aan 
bijscholing.”  
Kris: “Het is een gedeelde verantwoor-
delijkheid. Arbeiders gaan soms tegen 
hun zin naar een opleiding. Maar nadien 
zijn ze wel content dat ze iets nieuws 
hebben geleerd. In onze sector hebben 
we nog grote bedrijven, maar ook wij 
evolueren naar een kmo-omgeving en 
daar ligt het inderdaad moeilijker. Als er 
maar drie werknemers zijn en er moet 
er één weg om opleiding te gaan volgen, 
dan is dat vaak een probleem. En toch 
moeten we de baas stimuleren om te 
investeren in opleiding, want op termijn 
gaat hij of zij daar de vruchten van pluk-
ken. Ook de werknemer profiteert ervan, 
zeker als je weet dat vijftig procent van 
de jobs die er in 2030 zullen zijn vandaag 
nog niet bestaan. Die personen moeten 
dus voldoende opgeleid zijn, zodat ze 
kunnen ingeschakeld worden in de jobs 
van de toekomst. De arbeiders moeten 
sterk en competent gemaakt worden. De 
zwakkeren gaan veel minder kansen krij-
gen, nog minder dan vroeger. Het is een 
taak van de vakbonden om die zwakkeren 
te beschermen, maar het is ook de taak 
van een opleidingsfonds om die mensen 
aan boord te houden en te zorgen dat ze 
voldoende opleiding krijgen.” 
An: “Ik merk dat het vaak geen pro-
bleem is om opleiding te geven als het 
om verplichte opleidingen gaat of als er 
bepaalde certificaten nodig zijn. Maar op-
leidingen die innovatief zijn, worden veel 
minder gevolgd. Dan denk ik bijvoorbeeld 
aan opleiding inzake laadapparatuur voor 
elektrische wagens of vorming over het 

‘internet der dingen’. Daar moeten wij 
onze focus op leggen. Onze kracht moet 
liggen in innovatieve opleidingen en de 
jobs van de toekomst!”
 

Naast de organisatie van opleiding 
voor arbeiders zijn opleidingsfond-
sen ook nog met andere zaken bezig. 
Kunnen jullie enkele voorbeelden 
geven?  

An: “Wij willen een brug vormen tussen 
de arbeidsmarkt en het onderwijs. Wij 
komen regelmatig samen met scho-
len, bedrijfsleiders, beleidsmakers en 
vakbonden om na te denken over een 
betere samenwerking en afstemming. 
Daar zijn al heel wat concrete acties uit 
voortgekomen. Het beeldwoordenboek 
is een goed voorbeeld. Daarin staan 
afbeeldingen van alle instrumenten, 
gereedschappen, … die een elektricien 
nodig heeft met daarbij een beschrijving 
in zowel het Nederlands, Frans als Duits. 
Op die manier proberen wij oplossingen 
te bedenken voor de vele anderstalige 
jongeren die actief zijn in onze sector. Op 
dit moment hebben wij ook individuele 
samenwerkingsovereenkomsten afgeslo-

KRIS VAN EECKHOUT
Inom

Werknemers 
moeten zelf 

zoek gaan naar 
hun talenten!

CHARLOTTE GILSON
Educam

Levenslang 
leren is 

cruciaal voor 
verdere groei 
werknemer.
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ten met bijna alles secundaire scholen 
die elektriciteit aanbieden. We gaan dan 
bekijken hoe we deze scholen concreet 
kunnen ondersteunen om ervoor te 
zorgen dat ze nog betere elektriciens 
afleveren.  Dat is heel belangrijk, want 
zonder goeie instroom kom je als sector 
in de problemen.” 
Kris: “Ik kan mij daarbij aansluiten. 
Bruggen bouwen is zeer belangrijk. Onze 
provinciale aanwezigheid is in dat opzicht 
een troef. Elke provincie heeft een gigan-
tisch netwerk uitgebouwd en dat biedt 
vele voordelen. De provinciale afdelingen 
kennen alle scholen en alle bedrijven in 
de regio. Als een school bijvoorbeeld op 
zoek is naar stageplaatsen, dan doen wij 
enkele telefoontjes en wordt er vaak een 
oplossing gevonden. Ook met de VDAB is 
er een goede samenwerking. Een mooi 
voorbeeld is de Talentenfabriek in Antwer-
pen, waar werkzoekenden een opleiding 
kunnen volgen voor diverse knelpuntbe-
roepen in onze industrie.”    
Charlotte: “Ook wij zijn heel tevreden over 
onze opleidingsprojecten met de VDAB. 
De werkzoekenden die daar uitstromen 
vinden vrijwel onmiddellijk werk. De 
werkgever is ook overtuigd van de compe-
tenties van die mensen, een gevolg van de 
uitgebreide praktijkervaring die ze hebben 
opgedaan. Dat is trouwens een groot 
verschil met de jongeren die rechtstreeks 
uit het onderwijs komen. Zij hebben die 
praktijkervaring veel minder. Een werkge-
ver weet dan snel wie hij moet kiezen en 
wie niet. Dat is trouwens ook een van de 
redenen waarom wij samenwerken met 
het onderwijs. We willen ervoor zorgen 
dat de competenties die jongeren aanle-

ren zoveel mogelijk beantwoorden aan de 
noden van de sector.” 
An: “Daarom zetten we trouwens zo sterk 
in op duaal leren (een onderwijssysteem 
waarbij praktijkopleiding in een onder-
neming wordt gecombineerd met een 
theoretische opleiding in een school). Je 
kan elektriciteit nooit volledig leren in een 
klaslokaal, heel veel competenties kan je 
pas aanleren op de werf zelf. Nogmaals, 
bruggen bouwen is zeer belangrijk. Je 
moet ervoor zorgen dat de school op het 
bedrijf komt, en het bedrijf op de school. 
De schotten moeten wegvallen.” 

EDUCAM heeft ook rond werkbaar werk 
één en ander gedaan. Zo hebben ze in 
2014 een grootschalige studie uitgevoerd 
over de werkbaarheid in de garagesec-
tor. Is dat ook een belangrijke taak van 
een opleidingsfonds? 

Charlotte: “Ik vind van wel. Werkbaar 
werk gaat onder meer over de manier 
waarop je stress kan beperken en hoe 
je kan meegaan met de technologische 
evoluties in de sector. En over hoe je 
iedereen, ongeacht de leeftijd, kunt 
meetrekken in het opleidingsverhaal 
van de onderneming. Dat zijn allemaal 
elementen die bijdragen tot een werkbare 
loopbaan. Spijtig genoeg stellen we soms 
vast dat het moeilijk is om bedrijven mee 
te krijgen in dit verhaal. 
An: “Ook wij hebben in 2014 een onder-
zoek uitgevoerd rond werkbaar werk in de 
elektrotechnische sector. Op basis daarvan 
hebben wij een aantal actiepunten opge-

steld die we graag willen uitwerken. Maar 
we zijn vooral aan het wachten op het 
resultaat van de sectorale onderhandelin-
gen. Daaruit zal blijken wat we wel of niet 
kunnen doen op vlak van werkbaar werk.”
Kris: “Momenteel zijn wij bij INOM bezig 
met het uitwerken van een – door alle 
sociale partners gedragen  – visie op 
loopbaanfondsen. De taken van een 
loopbaanfonds zijn breder dan die van een 
opleidingsfonds. Ze kaderen binnen, zoals 
eerder al vertelde, het perspectief dat 
we meer moeten inzetten op loopbaan-
zekerheid in plaats van jobzekerheid. Ik 
ben ervan overtuigd dat werkbaar werk in 
de toekomst een belangrijke taak zal zijn 
voor ons loopbaanfonds.”
Dat zullen we onthouden. Hartelijk be-
dankt voor dit gesprek!  
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In het MIAT (Museum over Industrie, Arbeid en Textiel in Gent) loopt de expo ‘Made by children. 
Kinderarbeid vroeger en nu’. Deze bijzondere tentoonstelling moet je zeker bezoeken, het geeft een 
historisch overzicht over kinderarbeid, maar gaat ook dieper in op de huidige stand van zaken in de 

wereld. Aan de hand van een 12-tal levensverhalen ontdek je de harde realiteit, want kinderarbeid is 
lang de wereld nog niet uit. We moeten blijven strijden tegen dit onrecht. 

MADE BY CHILDREN. 
Kinderarbeid vroeger en nu
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MAAR ER IS  
NOG MEER!

In het museum hangt ook het iconische 
schilderij over kinderarbeid: ‘De klok slaat 
5 ure! Half slapend gaan zij naar ’t fabriek’.  

In februari en maart restaureerde 
 kunstschilder-restaurator Lucas De Vuyst 

het schilderij in de tentoonstelling.  
En dit tijdens de openingsuren. Het publiek  

kreeg zo een exclusieve kijk op de 
 restauratie van het doek. Wij gingen met  

de restaurateur/kunstenaar praten  
over het belang van dit werk.

ICONISCH  
SCHILDERIJ

Het museum kreeg het schilderij in 
 bruikleen van het ABVV en de vzw Syndicaal 
Huis Gent. Het werk toont een vader die met 

zijn vermoeide kinderen, in het schijnsel  
van een lantaarn, naar de fabriek trekt.  

Dit iconische schilderij groeide uit  
tot een symbool van de socialistische strijd 

tegen kinderarbeid.

Het werk, olieverf op doek, is 200,5 cm hoog 
en 241,5 cm breed. Achilles De Maertelaere  

schilderde het in 1906, onder zijn 
 pseudoniem Achilles Bentos.  

Oorspronkelijk hing het in het ABVV-gebouw 
‘Ons Huis’, op de Vrijdagmarkt in Gent.  

Na deze tentoonstelling gaat het schilderij 
terug naar het vakantie- en congres centrum 

‘Floreal’ in Blankenberge.

DOE MEE 

AAN ONZE 

WEDSTRIJD EN WIN 

GRATIS TICKETS  

VOOR MIAT.

KIJK SNEL OP 

PAGINA 28

Alle informatie over de tentoonstelling: 
www.miat.gent.be/nl/activiteiten/tijdelijke-expo
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WAT MOET JE DOEN OM DEEL TE NEMEN? HEEL EENVOUDIG: STUUR EEN MAILTJE MET WEDSTRIJD 
M@GMETAL NAAR WEDSTRIJD@ABVVMETAAL.BE EN VERMELD JE VOORNAAM, NAAM, ADRES EN 

VOOR WELKE PRIJS JE GRAAG WIL DEELNEMEN.

WIN HET 
BOEK VAN 

HIND 
FRAIHI!
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VOOR HET 
MIAT!
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