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NAAR INCLUSIEVE BEDRIJVEN
Zich outen als holebi of transgender is in de maatschappij nog 
altijd niet vanzelfsprekend, ook niet op de werkvloer. Met onze 
deelname aan de Antwerp Pride willen we een duidelijk signaal 
geven aan onze bedrijven. We roepen hen op om het LGBT-thema 
een plaats te geven in het diversiteitsbeleid en die boodschap ook 
trots uit te dragen. Zo maken we van onze bedrijven plekken waar 
iedereen zich goed voelt. 

BIJ 77 PROCENT VAN DE BEDRIJVEN IS 
IEDEREEN WELKOM
Hoe inclusief zijn onze technologiebedrijven nu al? Daar polste 
sectorfederatie Agoria recent naar in een enquête bij bedrijfs-

leiders en personeelsmanagers. 77 procent van hen geeft aan 
dat holebi’s zich kunnen outen zonder negatieve reacties te krijgen 
van collega’s. Een heel goede score, maar toch gaan wij resoluut 
voor de 100 procent. Herwig Jorissen: “Holebi’s en transgenders 
horen welkom te zijn in alle organisaties. Daarom hoop ik dat ook 
andere sectoren zich bij dit initiatief aansluiten.”

GROOTSTE ANTWERP PRIDE OOIT
Antwerp Pride 2017 was de grootste editie ooit, met 62 delegaties 
en 100.000 deelnemers – ondanks de regen. Daarnaast waren er 
culturele activiteiten, een tentoonstelling en véél muziek. Volgend 
jaar zijn we er graag weer bij.

ABVV-METAAL OP DE 
BARRICADEN VOOR MEER 

DIVERSITEIT
Van 9 tot 13 augustus vond in Antwerpen de tiende editie van de Antwerp Pride plaats, hét 
feest van de diversiteit. Onder het motto ‘Samen = Sterker’ namen ABVV-Metaal en Agoria 
deel aan de parade met een gemeenschappelijke feestwagen. Voorzitter Herwig Jorissen: 

“Op de werkvloer moet elke vorm van discriminatie worden weggewerkt, 
ook homodiscriminatie.”

De Antwerp Pride is een jaarlijks festival ter ere van de holebi- en 
transgendergemeenschap. 
Antwerpen wil zich op die manier internationaal op de kaart 
zetten als tolerante, gastvrije en bruisende stad. Ook heeft het 
regenboogfeest als doel om seksuele oriëntatie en genderdiversi-
teit bespreekbaar te maken. 

WWW.ANTWERPPRIDE.EU

ANTWERP PRIDE? BEKIJK ONZE ACTIE TIJDENS DE PRIDE
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DIVERSITEIT 
OP DE WERKVLOER

38 %
77 %
77 procent van de werkgevers zegt 
dat outing gebeurt zonder negatieve 
reacties van collega’s.

38 procent van de bedrijven heeft een 
actief diversiteitsbeleid, 8 procent 

specifiek rond holebi’s.

68 %
68 procent zegt dat diversiteit 

zorgt voor een betere sfeer op de 
werkvloer.

56 %
56 procent van de bedrijven schenkt aandacht aan 
diversiteit bij het in dienst nemen van nieuw personeel.

Enquête van Agoria bij werkgevers in de technologiesector
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Zijn de cijfers van Agoria 
 herkenbaar? 
Thomas: “We zien inderdaad soort   gelijke 
cijfers op Europees niveau. Bijna 
80 procent van de werknemers voelt zich 
comfortabel met een holebi als collega. 
Voor transgenders ligt dat percentage 
wel een stuk lager: 67 procent. Gemid-
deld aanvaarden vrouwen, jongeren en 
hoogopgeleiden makkelijker het anders 
zijn. Er duiken wél meer twijfels op als je 
doorvraagt of als er sprake is van gender-
overschrijdend gedrag. Daarmee bedoel ik 
dat een man of vrouw er niet 100 procent 
stereotiep mannelijk of vrouwelijk uitziet. 
Of wanneer een transgender in een tran-
sitie zit. Daarop reageren 
collega’s vaak wél anders.”

Met welke problemen kampen 
holebi’s en transgenders op de 
werkvloer? 
Thomas: “Het grootste probleem is dat 
ze niet weten of ze helemaal zichzelf 
kunnen zijn. Want als je nieuw bent in 
een bedrijf weet je nog niet of je zomaar 
aanvaard zult worden. Amper de helft 
van de holebi’s komt in het begin uit voor 
zijn geaardheid, bij transgenders is zelfs 

maar 16 procent volledig open. Dat heeft 
grote gevolgen. Denk maar aan de schijn-
baar simpele vraag op maandag: wat heb 
je dit weekend gedaan? Als je nog niet 
open kunt of wilt vertellen over je partner, 
dan moet jij je al in bochten wringen om 
die vraag te beantwoorden. Velen vrezen 
ook voor hun job of zijn bang dat ze een 
promotie zullen missen. Gevolg: de kans 
bestaat dat holebi’s en transgenders 
zulke gesprekken mijden, zich verstoppen 
en verzwijgen wie ze écht zijn. Daardoor 
voelen ze zich minder goed in hun vel, 
gaan ze zich conformeren aan stereotiepe 
verwachtingen en ontwikkelen ze hun 
talenten veel minder.”

Wat als ze wel uit de kast komen?
Thomas: “Onderzoek toont aan dat het 
welzijn van werknemers verbetert als 
ze uit de kast komen. Toch willen we bij 
KliQ niemand daartoe dwingen. Onze 
prioriteit is dat iedereen zich goed voelt 
op de werkvloer en dat het bedrijf een 
veilige omgeving is voor een outing. Want 
zo’n coming-out houdt ook risico’s in. 
10 procent van de holebi’s maakt melding 
van expliciet pesten en 25 procent geeft 
impliciet pestgedrag aan. Bij de trans-

NAAR EEN WARME WERKPLEK VOOR M, V ÉN X 
UIT DE KAST OP HET WERK

In de enquête van Agoria bij technologiebedrijven antwoordt 77 procent van de werknemers dat 
ze geen problemen hebben met een holebi als collega. Topscore, toch? Tot Jan als Jana naar het 
werk komt of de secretaresse aan bodybuilding gaat doen. Dat is meestal andere koek. Nog altijd 

worden veel holebi’s en transgenders niet 100 procent aanvaard op de werkvloer. Hoe maken we van 
bedrijven een aangename plek voor iedereen? M@gMetal vroeg het aan Thomas Jans van KliQ vzw. 

Quote | 

KliQ vzw: expertise verhogen rond 
seksuele en genderdiversiteit

Doel van KliQ vzw? De organisatiecul-
tuur van bedrijven, overheidsinstellin-
gen en organisaties inclusief maken 
voor seksuele en genderdiversiteit. 
Zodat iedereen zichzelf kan zijn: 
hetero’s en holebi’s, en mannen, vrou-
wen en transgenders. 

KliQ vzw is het Vlaamse vormings- 
en expertisecentrum over seksuele 
oriëntatie en genderdiversiteit. KliQ 
geeft vorming en begeleiding binnen 
verschillende maatschappelijke sec-
toren en gaat daarbij steeds uit van 
een aanbod op maat. Via cocreatie 
wordt samen met de klant een aanbod 
uitgewerkt. KliQ vzw is een initiatief van 
çavaria, de Vlaamse belangenverdediger 
voor holebi’s en transgenders.

WWW.KLIQVZW.BE
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genders liggen die cijfers een stuk hoger. 
En pesten is natuurlijk maar een deeltje van 
het probleem. Soms gaat het over redelijk 
onschuldige grapjes. Toch beïnvloeden ze 
de manier waarop holebi’s en transgenders 
zich gedragen op de werkvloer.”

Hoe maken ondernemers hun bedrijf 
holebi- en transgendervriendelijk?
Thomas: “Dat kan heel concreet door bij-
voorbeeld een antidiscriminatieclausule op 
de website te zetten die zegt dat je bedrijf 
voor iedereen openstaat. Of in personeels-
dossiers of e-mails niet alleen over mannen 
en vrouwen te spreken. Dat er nu bij veel 
vacatures m, v én x staat, vind ik een goeie 
zaak. Zo zeg je uitdrukkelijk dat iedereen 
welkom is. Je kunt ook vertrouwensperso-
nen aanduiden op de werkvloer, je HR-per-
soneel opleiden rond genderidentiteit of 
diversiteitsnetwerken stimuleren. Commu-
nicatie is de rode draad.”

Daarbij helpen jullie? 
Thomas: “Klopt. Zo geven we basisoplei-
dingen voor werkgevers om holebi’s en 
transgenders beter te integreren op de 
werkvloer. Ook organiseren we samen met 
Accenture en BNP Paribas Fortis Open@
Work, een tweemaandelijkse event voor 
LGBT-werknemers (lesbian, gay, bi, trans-
gender). Onze collega-vereniging in het 
Verenigd Koninkrijk organiseert soortgelijke 
events en daar zijn al 700 bedrijven aange-
sloten. In Vlaanderen is er nog werk aan de 
winkel.”

Jullie werken ook aan een inclusivi-
teitsaudit? 
Thomas: “Onze inclusiviteitsaudit is een 
online-enquête om na te gaan hoe open 
je bedrijf staat voor diversiteit en hoe je 
nog kunt verbeteren. Is er een antidiscri-
minatiebeleid en klachtenbeleid? Krijgen 
managers trainingen rond diversiteit? Zijn 
er vertrouwenspersonen en rolmodellen 
in het bedrijf? Op basis van de resultaten 
van de audit bieden we de bedrijven een 
traject aan waarin we samenwerken om de 
organisatiecultuur meer inclusief te maken, 
bijvoorbeeld door workshops. Naast de onli-
ne-enquête die de werkgever invult, stappen 
we ook naar de holebi’s en transgenders 
zelf. We geven hun trainingen om sterker te 
staan, bijvoorbeeld in sollicitatiegesprekken. 
Op dit moment testen we de enquête nog 
bij enkele proefbedrijven en ontwikkelen we 
instrumenten om de inclusiviteit te verbete-
ren met concrete acties. Vanaf eind 2018 is 
de audit voor iedereen beschikbaar.”

Wat is de winst voor een bedrijf? 
Thomas: “Wie werk maakt van inclusiviteit 
bouwt niet alleen aan een positief imago. 
Ook voelen werknemers zich gelukkiger, 
zijn ze meer betrokken en presteren ze 
beter op het werk. En werkgevers hebben 
meer toegang tot talent. Bedrijven hebben 
er dus alle belang bij om daar actief op in 
te zetten. We moeten af van het idee dat 
iedereen in één hokje past. Niet iedereen 
voelt zich 100% man of vrouw. Organisaties, 
overheden en bedrijven moeten omgevingen 
creëren waar iedereen zichzelf kan zijn en 
gelukkig is.”

Onderzoek 
toont aan dat 

het welzijn van 
werknemers 
verbetert als 
ze uit de kast 

komen.

Organisaties, 
overheden en 

bedrijven moeten 
omgevingen 
creëren waar 

iedereen zichzelf 
kan zijn en 
gelukkig is.

HOE INCLUSIEF 
IS JOUW BEDRIJF? 

MELD JE AAN VOOR DE 
INCLUSIVITEITSAUDIT.

KliQ vzw wil bedrijven nog gerichter 
ondersteunen in hun diversiteitsbe-
leid – met de juiste instrumenten. 
Daarom werken ze samen met de 
Vlerick Business School aan een 
inclusiviteitsaudit. Die: 
• vertelt hoe goed je bedrijf nu al 

scoort 

• zegt wat je kunt doen om alle 
werknemers zich thuis te laten 
voelen op de werkvloer

• een gepersonaliseerd traject én 
de juiste tools biedt om je bedrijf 
inclusiever te maken

Momenteel loopt er een proefperio-
de in heel uiteenlopende bedrijven. 
Eind 2018 lanceert KliQ vzw de audit 
voor alle bedrijven. Zo lang hoef je 
niet te wachten. Meld je nú al aan 
om deel te nemen aan de inclusi-
viteitsaudit. En maak van je bedrijf 
een nog warmere, ruimdenkende-
re en productievere plek om in te 
werken. 

Meedoen? Meld je aan via 
09 223 69 29 of bij Thomas via 
thomas.jans@kliqvzw.be

7 | oktober 2017



TE VERKRIJGEN BIJ 
JE ABVV-METAAL-
AFGEVAARDIGDE

NU
beschikbaar

Agenda + 

planner 

2018



Er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan. Zo gaat dat in het leven. Op 1 juli 2017 
ging Jean Van De Maele, ABVV-Metaal 
hoofdafgevaardigde bij Wallenius 
Wilhelmsen Logistics (WWL), op wel-
verdiend pensioen. “Ik ga het missen” 
zegt Jean. “Ik ga de collega’s missen, het 
vakbondswerk … Mijn tijd bij het ABVV was 
een zeer leerrijke en warme periode. Ik heb 
enorm veel gekregen van de vakbond: ken-
nis, empathie, kameraadschap en nog zoveel 
meer.” Binnenkort breekt voor Jean een 
nieuw hoofdstuk aan: hij verhuist definitief 
naar Cuba, het land van zijn dromen. 

Jean’s verhaal is een heel bijzonder 
verhaal. Hij begon pas op late leeftijd te 
werken als arbeider bij WWL. Daarvoor was 
hij altijd fotograaf geweest. Alles bij elkaar 

heeft zijn syndicale carrière nog geen tien 
jaar geduurd. Kort dus, maar wel krachtig. 
En meer dan de moeite om er een interview 
van vier pagina’s aan te wijden. En alhoe-
wel Jean vertrekt, blijft de toekomst van 
ABVV-Metaal op WWL verzekerd. Jonge wolf 
Werner Schmitt – 36 jaar –  staat namelijk 
klaar om de fakkel over te nemen en het 
syndicale werk verder te zetten.

Het is vrijdag 1 september. Terwijl alle 
kinderen terug op de schoolbanken zitten, 
heb ik een afspraak met Jean en Werner in 
Brugge. We ontmoeten elkaar in restaurant 
Phare De Vie. Als we een tafeltje krijgen 
toegewezen, blijkt Jean de uitbater goed te 
kennen. Ze begroeten elkaar hartelijk en 
ze spreken over van alles en nog wat. Het 
typeert Jean: een vriendelijke en sociale 

man, die met twee benen midden in het 
leven staat. Ik ken hem goed, want we heb-
ben vele malen samen vorming gegeven. 
Ook Werner ken ik, als deelnemer aan onze 
ABVV-Metaal vorming. Toen al viel hij op 
door zijn intelligente en gevatte tussenkom-
sten. Hij is zeker de juiste persoon om het 
van Jean over te nemen. 

Omdat we hier zijn voor een interview, 
krijgen we een rustig tafeltje op de eerste 
verdieping. Ver weg van de gezellige drukte 
op het gelijkvloers. We bestellen iets om te 
eten en gaan meteen van start. Het wordt 
een mooi gesprek: over loslaten en afscheid 
nemen. Maar ook over vooruitblikken en 
de toekomst tegemoet zien. De mentor en 
de leerling: openhartig over hun dromen, 
ambities en de syndicale strijd op WWL. 

Het grote afscheidsinterview: in gesprek met Jean Van De Maele 
en Werner Schmitt, voormalig en toekomstig hoofddelegee bij 

Wallenius Wilhelmsen Logistics.

DOOR WIM CAREEL

“MIJN GROOTSTE OVERWINNING 

IS DAT ER VANDAAG EEN GROEP 

STAAT DIE HET WERK KAN 

VERDERZETTEN!”

JEAN VAN DE MAELE WERNER SCHMITT
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Beste Werner, ik weet ondertussen 
dat je 36 jaar bent en dat je twee 
jonge zoontjes hebt. Maar kan je 
iets meer vertellen over je werk 
op WWL? En ook over je syndicale 
activiteiten. Welke mandaten heb je 
precies? 
Werner: ‘Ik ben arbeider bij WWL in 
Zeebrugge. Ik werk op de afdeling ‘High 
en Heavy’ als assistent-teamleader. Op die 
afdeling wordt – zoals de naam het zegt 
– de logistieke afhandeling van zware en 
grote machines gedaan. Vooral landbouw-
machines, vorkliften en dergelijke. 
Ik werk daar sinds 2011, bijna 6 jaar dus. 
Ik heb een effectief mandaat in de on-
dernemingsraad en sinds kort ook een 
syndicaal mandaat, in de plaats van Jean. 
Vandaag is Johan Peire onze hoofddelegee. 
Maar volgend jaar gaat Johan ook op pen-
sioen en dan ga ik hem opvolgen. Vandaag 
doe ik vooral heel veel administratief werk 
en ondersteuning. Ik leer elke dag bij.’ 

Jean, jij ben nu officieel gepensio-
neerd. Proficiat! Waar ben je van-
daag zoal mee bezig? 
Jean: ‘Ja ik ben op pensioen maar ik zit 
niet stil hoor. Ik wil nog veel leren. Ik lees 
momenteel zeer veel. En ook mijn vertrek 
naar Cuba zit er aan te komen. In de tijd 
dat ik nog in België ben, wil ik zeker geen 
schoenmoeder spelen voor de ABVV‘ers op 
WWL. Maar omdat we met een jonge groep 
zitten probeer ik hen nog altijd te coachen. 
Ze moeten op eigen kracht vooruit, maar ik 
wil ze ook niet aan hun lot overlaten. Want 
WWL is geen gemakkelijk bedrijf.’ 

Laten we beginnen bij het begin: 
beschrijf eens jouw syndicale 
loopbaan, Jean. Hoe is het allemaal 
begonnen?
Jean: ‘Eerst en vooral wil ik iets zeggen 
over mijn ideologie. Ik ben altijd links 
geweest. Weet je, ik heb mijn beide 
grootvaders nooit gekend. Alle twee zijn ze 
slachtoffer geworden van het fascisme en 
nazisme tijdens de tweede wereldoorlog. 
Ik heb dus heel bewust ondervonden tot 
welke zaken extreemrechts in staat is. Als 
fotograaf heb ik ook veel gereisd. Op heel 
veel plaatsen stel je vast dat de gewone 
man nog altijd onderdrukt wordt. Dat heeft 
mij geraakt. Als je ook maar een beetje 
empathie hebt, dan blijf je ver weg van dat 
rechtse, kapitalistische gedachtegoed.’

Hoe ben je dan bij de vakbond te-
recht gekomen? 
Jean: ‘Dat was in 2008, toen ik begon te 
werken bij WWL. Ik kwam uit een echt-
scheiding, was getrouwd zonder contract … 
Enfin je kent dat wel. Ik werd min of meer 
verplicht om te stoppen als zelfstandig 
fotograaf en om werk te zoeken. Eerst was 
dat als uitzendkracht, wat mij eigenlijk 
goed uitkwam want ik reisde nog veel. 
Maar na twee maanden bood WWL mij een 
vast contract aan. Ik heb lang getwijfeld 
maar uiteindelijk heb ik de sprong toch 
gewaagd. Ik was blij dat ik vast werk had. 
Maar toch, al van in het begin viel me op 
dat er veel mistoestanden waren. Op vlak 
van veiligheid was er bijna niets in orde, 
uitzendkrachten werden niet goed behan-
deld en ook bij de arbeiders waren er veel 
problemen.’ 

En op het hele bedrijf was er ner-
gens een vakbond te bespeuren? 
Jean: ‘Inderdaad, er was geen vakbond. 
De emmer liep over in de winter van 2008. 
Alle bedienden kregen toen een mooie 
jas van WWL. De arbeiders, die moesten 
werken in de vrieskou, kregen niets. We 
gingen naar de directie en vroegen ook een 
jas. Maar dat bleek niet mogelijk te zijn. 
Toen hebben we gezegd: is hier eigenlijk 
een vakbond waar we ons beklag kunnen 
doen? Toen bleek dat er niets was, beslo-
ten we om er zelf één op te richten. Ik ben 
dan naar het ABVV-Metaal secretariaat in 
Brugge gegaan. Ik zei: ik wil lid worden van 
het ABVV én ik wil delegee worden.’

Ging dat zomaar? 
Jean: [lacht] ‘Nee, dat ging niet zomaar. 
De secretaris was toen Freddy Ramon. 
En die wou eerst weten welk vlees hij in 
de kuip had. Ik heb lange gesprekken 
moeten voeren met Freddy. Waarom wilde 
ik delegee worden? Vanwaar mijn ideolo-

Vaak duurt het 
lang om iets te 
realiseren. Maar 
als je rustig en 
vastberaden 

doorwerkt, kan je 
veel bereiken. 

Ik heb ook 
geleerd dat 
een goede 

voorbereiding 
essentieel is.
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gie? Ik beschouw Freddy nog altijd als mijn 
mentor. Hoe die mij begeleid heeft, onge-
looflijk. Uiteindelijk kreeg ik een syndicaal 
mandaat. Op WWL kwam dat aan als een 
donderslag bij heldere hemel. Ik heb dan 
een gesprek gehad met de personeelsma-
nager van het hoofdkantoor in Oslo en dat 
verliep eigenlijk heel constructief. Hij wilde 
weten wat mijn plannen waren en waar ik 
naartoe wilde.’

Ja, waar wilde je naartoe?  
Jean: ‘Ik had op het bedrijf regelmatig 
gevaarlijke toestanden gefotografeerd. Zo 
was er een gasleiding die dwars door het 
atelier liep. Daar passeerden elke dag kra-
nen, waarvan de armen rakelings langs die 
gasleiding scheerden. Kan je je dat voor-
stellen? Voor hetzelfde geld was de boel al 
lang de lucht in gevlogen. Ik toonde dat aan 
die manager. Ik zei: dat zijn de omstandig-
heden waarin wij werken. Die problemen 
oplossen, daar wil ik naartoe. Uiteindelijk 
heeft het bedrijf dan een externe dienst 
voor preventie aangesteld, om te kijken wat 
er allemaal niet in orde was. We hebben 
samen vier maanden gewerkt om in orde 
te zijn met de wettelijke voorschriften!’ 

Werner, we hebben nu Jean zijn ver-
haal gehoord. Nu is het jouw beurt! 
Vertel eens: hoe heb jij Jean eigen-
lijk leren kennen? 
Werner: ‘Jean en ik werkten in een an-
dere afdeling, we waren dus geen dichte 
collega’s. We zagen elkaar niet veel. In 
het begin was ik ook niet betrokken bij de 

vakbond. Ik was meer gefocust op mijn 
vriendin, die ik op het bedrijf had leren 
kennen. Maar Jean was wel alom gekend 
als de man van de vakbond. En we wisten: 
als er problemen zijn, dan moest je bij hem 
zijn. In 2015 waren er heel wat moeilijk-
heden omwille van een enorm streng sanc-
tiebeleid. Mensen kregen aangetekende 
brieven voor pietluttigheden. Ook mijn 
vriendin kreeg problemen. Jean probeerde 
daar iets aan te doen, maar er kwam geen 
verbetering. Er waren constant strubbelin-
gen. Welnu, mijn vriendin Elly was de enige 
vrouw op haar afdeling, maar ze was niet 
op haar mond gevallen. Ze begon Jean te 
helpen met zijn syndicaal werk en verde-
digde zijn standpunten als hij er niet was.’ 

En zo ben jij er ook ingerold? 
Werner: ‘Ja, toen Jean begon te sukkelen 
met zijn gezondheid nam Elly veel zaken 
over. Maar omdat ze anderstalig is (ze is 
van Roemeense afkomst) begon ik haar te 
helpen met het vertalen van mails, 
brieven … Zo leerde ik Jean beter kennen 
en in 2016 vroeg hij me om op de lijst te 
gaan staan. Ik moest daar wel over naden-
ken. Ik was juist vader geworden en als ik 
zag welke bergen werk Jean verzette … Dat 
schrok wel een beetje af. Maar uiteindelijk 
heb ik het toch gedaan en werk ik verkozen 
als lid van de ondernemingsraad.’ 

Je hebt ook vorming gevolgd bij 
ABVV-Metaal?
Werner: ‘Ja, nog voor de verkiezingen. Dat 
was een goede voorbereiding. Alle twijfels 

die ik toen had werden op de vorming 
weggenomen. Ik heb daar een heel goed 
gevoel aan overgehouden en dat heeft mij 
gemotiveerd.’

Hoe ging dat? Je eerste stappen bij 
de vakbond … 
Werner: ‘In het begin was alles nieuw. 
Gelukkig was Jean erbij op de eerste 
vergaderingen. We hielden steeds voor-
bereidende vergaderingen en we kregen 
alle nodige informatie. Jean organiseerde 
alles en zo ben ik daar makkelijker kunnen 
instappen. Toen Jean vaker afwezig was 
omwille van gezondheidsproblemen, moest 
ik steeds meer alleen het woord voeren op 
vergaderingen. Ook dat was wennen. Je 
zit aan tafel met mensen die je niet kent 
en je moet je weg nog zoeken. Soms is dat 
intimiderend maar het is natuurlijk wel de 
beste leerschool.’

Wat is het belangrijkste dat je van 

Jean hebt meegekregen? 
Werner: ‘Geduld! Je moet vooral veel 
geduld hebben. Niet te veel tegelijkertijd 
willen maar stap voor stap werken. Vaak 
duurt het lang om iets te realiseren. Maar 
als je rustig en vastberaden doorwerkt, 
kan je veel bereiken. Ik heb ook geleerd dat 
een goede voorbereiding essentieel is. Je 
moet weten waarover het gaat. Enkel als 
de werkgever merkt dat je met kennis van 
zaken spreekt, krijg je respect.’ 

Jean, wat was het precies dat je 
aansprak in Werner? Waarom is hij 
volgens jou de geknipte opvolger?   
Jean: ‘Voor de verkiezingen van 2016 was 
ik op zoek naar nieuwe kandidaten. Ik wist 
dat Werner zijn vriendin veel hielp, met 

Conflicten 
moet je zoveel 

mogelijk 
proberen te 
vermijden. 

 | oktober 2017
M@GMETAL
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vertaalwerk en zo. Toen al vond ik dat hij 
het in zich had om mij op te volgen als 
hoofddelegee. Maar ik heb lang gewacht 
om hem dat te zeggen. Werner is iemand 
die een groep kan leiden en samenhouden. 
Hij is ook standvastig, wat van pas komt 
tijdens onderhandelingen. Hij kiest ook 
altijd voor dialoog en niet voor conflict. 
Conflicten moet je zoveel mogelijk probe-
ren te vermijden. Bovendien is Werner ook 
intelligent. Om al die redenen is hij voor 
mij de perfecte kandidaat.’
  
Zoals ik het hoor, is er al heel veel 
en goed werk geleverd op WWL. 
Maar ongetwijfeld zijn er vandaag 
nog problemen op WWL. Wat zijn 
volgens jou de grote uitdagingen, 
Werner? Waarop wil je je stempel 
drukken? 
Werner: ‘We werken nog altijd te veel met 
interimmers. Het is al beter dan vroeger 
maar wij ijveren uiteraard voor zoveel 
mogelijk vaste contracten. Daar heef ieder-
een baat bij: niet alleen de uitzendkracht 
zelf maar ook de vaste werknemers én de 
werkgever. Er is een gebrek aan eenduidig-
heid. Sommige uitzendkrachten krijgen na 
twee maanden al een tijdelijk contract, an-
deren pas na twee jaar. Waar zit de logica? 
Er is te veel willekeur. We mogen ook niet 
vergeten dat je voor sommige jobs een jaar 
nodig hebt om ze deftig aan te leren. Als er 
dan voortdurend nieuwe uitzendkrachten 
in de plaats komen, dan blijf je sukkelen. 
De collega’s moeten dan telkens opnieuw 
veel tijd steken in opleiding.’

Zijn er nog andere zaken?
Werner: ‘De loonclassificatie. Ook dat 
sleept al lang aan. Er zijn plannen om het 
te moderniseren maar het gaat niet voor-
uit. Vandaag is de classificatie te veel voor 
interpretatie vatbaar. De mensen blijven 
vaak onterecht op het minimumloon. De 
werkgever past dat systeem steeds toe in 
haar voordeel. Een correcte verloning is 
dus ook een belangrijke bekommernis. 
Ook inzake veiligheid zijn er nog werkpun-
ten. Ik geef een voorbeeld: Er wordt veel 
gewerkt met spuitbussen, onder andere 
om onderdelen van tractoren te verven. In 
die spuitbussen zitten solventen (vernevel-
de verf). Dat gebeurt allemaal in een grote 
hal die niet geventileerd is. De mensen die 
spuiten dragen weliswaar mondmaskers, 
maar de persoon die er vlak naast staat 
niet. Ook tijdens het schuren komt er veel 

stof vrij. Dat is allemaal ongezond, de 
mensen lopen daar ganse dag in rond.’

En wordt daar dan niets aan gedaan? 
Werner: ‘Op het CPBW vragen we elk jaar 
om een meting te doen van de luchtkwa-
liteit. De werkgever zegt dat de wetgeving 
gerespecteerd wordt. En als je alles afzon-
derlijk bekijkt, dan is het inderdaad binnen 
de wettelijke normen. Maar we krijgen 
nooit een antwoord op de vraag wat het 
effect is van die combinatie aan chemische 
stoffen.’ 
Jean: ‘Als ik daar rondliep, dan prikkelden 
mijn ogen en voelde ik het aan mijn lucht-
wegen. Ik moest vaak naar adem snakken. 
Maar toch is alles zogezegd gezond, want 

er is geen wettelijke overschrijding. We 
willen een betere ventilatie en schonere 
lucht. Vandaag staan er al spuitwanden, 
maar dat is slechts een gedeeltelijke op-
lossing voor het probleem.’  

Nog een slotvraagje voor Jean: 
 welke herinneringen als ABVV’er 
draag je een warm hart toe? 
Jean: ‘Tijdens mijn opleiding als vormings-
begeleider kreeg ik de opdracht om een 
schets te maken van mijn levensweg. Ik 
heb toen een trein getekend, waarbij elke 
wagon een periode in mijn leven illustreer-
de. Het station, waar de trein stopte, was 
het (voorlopige) einddoel. En dat was het 
ABVV. Daarvan deel uitmaken was schit-
terend. Daarnaast moet ik ook nog eens 
Freddy Ramon vermelden. Welke kracht er 
van die man uitgaat, zeer inspirerend. Ach, 
ik heb zoveel mooie herinneringen: 
de vorming, de militanten, de secretaris-
sen … Je leert veel mensen kennen. En dat 
zijn als het ware de vitaminen die je nodig 
hebt als syndicalist. Ze zorgen ervoor dat 
je steeds opnieuw de moed vindt om ervoor 
te blijven gaan.’

En specifiek naar het bedrijf toe?
Jean: ‘Elke dag was een kleine overwin-
ning. Stap voor stap hebben we veel goede 
dingen gerealiseerd: op vlak van veiligheid, 
gezondheid, uitzendarbeid … Maar de 
grootste overwinning is dat er een vandaag 
een groep staat die het werk kan verder-
zetten. Ik kan met een gerust gemoed ver-
trekken. Ik heb trouwens ook nooit alleen 
gewerkt. Zonder de vakbond, de collega’s, 
de preventie-adviseur, de milieucoördina-
tor … zou er niet veel gebeurd zijn. Ik wil 
iedereen daarvoor bedanken.’

Bedankt voor dit gesprek, heren! 
Jean, namens ABVV-Metaal willen 
we je heel erg bedanken voor al 
je inzet. We wensen je een deugd-
doend pensioen en nog veel leuke 
momenten in Cuba. Werner, voor jou 
is het nog maar net begonnen. Heel 
veel succes in je verdere syndicale 
loopbaan!

Je leert veel 
mensen kennen. 
En dat zijn als 
het ware de 

vitaminen die je 
nodig hebt als 
syndicalist. Ze 
zorgen ervoor 
dat je steeds 
opnieuw de 

moed vindt om 
ervoor te blijven 

gaan.
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Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. 
Iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de 

boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen 
in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheids-

problemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid. Gezondheid 
is zeer bepalend voor het welzijn van iemand. Net op dat punt 

gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep.  Op 17 oktober  
voerde het Netwerk tegen Armoede campagne met een aantal 
heel concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten.    

Je kan hun campagne bekijken via deze link: 
 www.netwerktegenarmoede.be/17oktober. 

1 OP 8 MENSEN 
MET EEN LAAG 

INKOMEN STELT 
GEZONDHEIDS-

ZORG UIT OM 
FINANCIËLE 

 REDENEN. 

NEEM NU DEEL, 
KLIK HIER.

Om meer inzicht te krijgen in onze  
congresthema’s hebben wij evenwel jouw 
inbreng en ervaringen van op de vloer  
nodig. Daarom de 2 enquêtes. Met telkens 
vijf meerkeuzevragen en één open vraag. 
Het kost je hoogstens een kwartiertje om 
onze vragen te beantwoorden.

HARTELIJK DANK

HOE ZIT HET OP JOUW WERK MET 
OPLEIDING, WERKBAAR WERK, 

PRIVACY . . .?

DOE JE MEE AAN  
ONZE ENQUETES?
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In  mei lanceerde ABVV-Metaal zijn langverwachte Burn-Out Tool. En met succes. Tijdens 
tientallen vormingen en speciale momenten werd dit handig instrument geïntroduceerd, 

toegepast en geëvalueerd. Ook in de pers kende het thema heel veel bijval. Het is iets dat ons 
en onze collega’s allemaal aanbelangt. Heb je hem al gedownload? Niet aarzelen, doen!

BURN-OUT TOOL 
GROOT SUCCES
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BURN-OUT 
RAPPORT

ABVV-METAAL

www.abvvmetaal.be

FOLLOW-UP VAN DE 
BURN-OUT-TOOL VAN 
ABVV-METAAL

juli 2017

BURN-OUT 
RAPPORT

ABVV-METAAL

FOLLOW-UP VAN DE 
BURN-OUT-TOOL VAN 
ABVV-METAAL

juli 2017

DOWNLOAD 
HIER DE TOOL

DOWNLOAD 
HIER HET

BIJHORENDE 
E-BOOK

STRESSOREN

ENERGIEBRONNEN

ARBEIDS-
INHOUD

ARBEIDS-
ORGANISATIE

ARBEIDS-
OMSTANDIGHEDEN

ARBEIDS-
VOORWAARDEN

VANUIT DE

ONDERNEMING

VANUIT DE

LEIDING- 
GEVENDE ONDER

COLLEGA’S

ARBEIDS-
VERHOUDINGEN

1

1

2

3

3 5

2 4

Klik op één 

van de opties 

en lees meer over 

mogelijke stressoren 

die kunnen leiden 

tot burn-out.

ONDERNEMING

Lees meer over 

energiebronnen 

die ondersteuning 

kunnen bieden

BURN-OUT 
TOOL

ABVV-METAAL

D
R

A
A

G
LA

ST
D

R
A

A
G

K
R

A
C

H
T

WERKNEMER

TERUG NAAR MENU

Lees meer over 

de stress-grens van 

werknemers.

ARBEIDSINHOUD

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. 

CHECKLIST VOOR  
DE DELEGEE

VOORBEELDEN  
UIT DE PRAKTIJK

UITDAGINGEN

TERUG NAAR SCHEMA

TERUG NAAR MENU

CHECKLIST VOOR DE DELEGEE

 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?

ARBEIDSINHOUD

Druk deze 

pagina af om 

te gebruiken 

als checklist

TERUG NAAR SCHEMA

TERUG NAAR MENU

DE BURN-OUT-TOOL NOG
NIET GERAADPLEEGD?

 In juli bracht  ABVV-Metaal 
ook een e-book  uit  met 
een eerste evaluatie van 
dit instrument. Wat zeggen 
de voorlopige resultaten? 
Hoe zit het met werkstress 
en vakantie? Hoe bekijkt 
een preventie-adviseur de 
problematiek? Wat gebeurt er 
rond burn-out op het niveau 
van het ABVV?
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YOUTH SEMINAR 4.0: 
JONGE VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN 

DENKEN NA OVER HUN DIGITALE 

TOEKOMST“

Van 15 tot 17 mei vond in Bratislava (Slowakije) het zogenaamde 
‘Youth Seminar 4.0’ plaats. Tijdens dit event, georganiseerd 
door de Europese vakbondsfederatie IndustriALL, kwamen jonge 
vakbondsafgevaardigden en militanten vanuit gans Europa samen 
om na te denken over één van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen van onze tijd: de digitalisering van de industrie en de 
gevolgen daarvan voor haar werknemers.

“DE DIGITALISERING MOET ONS WERK 
WERKBAARDER MAKEN!”
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Dat digitalisering een hot topic is, is evident. 
De voortschrijdende automatisering/ro-
botisering van productieprocessen heeft 
verregaande consequenties voor de manier 
waarop vandaag gewerkt wordt. Ook de 
producten zelf worden steeds meer digitaal 
en connected (verbonden met het internet). 
De wagens die vandaag gemaakt worden 
zijn steeds meer ‘laptops op wielen’ en 
binnenkort zal u van uw koelkast een 
sms’je ontvangen om te zeggen dat de 
eieren op zijn. De werknemers zelf zijn 
ook constant online, en dus dag en nacht 
bereikbaar. 

Dit proces zal de komende jaren alleen 
nog maar versnellen, waardoor wij als 
vakbond verplicht zijn om hierover na te 
denken. Enkel door de veranderingen 
die op ons afkomen zo goed mogelijk te 
begrijpen, kunnen wij als vakbond onze 
rol spelen. 
De digitale revolutie biedt immense mo-
gelijkheden. Maar ook bedreigingen. Als 
ABVV-Metaal willen wij er voor zorgen 
dat onze mensen klaar zijn voor deze toe-
komst, dat niemand achter blijft en dat 
de levens- en arbeidskwaliteit erop voor-
uitgaat. Dat is dan ook de reden waarom 
wij ons Congres, dat doorgaat in februari 
2018 te Ieper, aan dit thema wijden: de 
industrie van de toekomst zal sociaal zijn, 

of zal niet zijn!
Maar goed, terug naar het ‘Youth Semi-
nar 4.0’ nu. Een vijfentwintigtal jonge 
afgevaardigden werkten er rond diverse 
thema’s, gelieerd aan de digitale omwen-
teling. ABVV-Metaal stuurde twee jeugdige 
delegees naar Bratislava, Nick De Jonghe 
(29 jaar en afgevaardigde bij Atlas Copco) en 
Anke Goormans (24 jaar en afgevaardigde 
bij Van Hool). Ook – de iets minder jeugdige 
– Ortwin Magnus, Algemeen Secretaris en 
verantwoordelijke voor de jongerenwerking 
binnen ABVV-Metaal, was aanwezig. 
Volgens Ortwin zijn dergelijke initiatie-
ven zeer nuttig: “Het is belangrijk om 
jongeren nauw te betrekken bij dossiers 
zoals digitalisering, industrie 4.0, duur-
zaamheid, enzovoort. De toekomst wordt 
immers vandaag al gemaakt en het zijn 
de jongeren die binnen enkele jaren het 
beleid zullen bepalen. Het is dus nodig 
om te luisteren naar hoe zij  deze heden-
daagse ontwikkelingen ervaren.”  

Voor Anke en Nick was het alleszins een 
boeiende belevenis. “We hebben twee 
dagen lang gebrainstormd over allerlei 
aspecten van digitalisering en over de 
gevolgen daarvan voor werknemers” legt 
Anke uit. “In verschillende werkgroe-
pen konden we met andere Europese 
jongeren ervaringen uitwisselen. Dat was 
zeer leerrijk. Er werd gesproken over het 
belang van onderwijs, over de werk-privé-
balans, over flexibiliteit, enzovoort.” Nick 
bevestigt: “Wat ik vooral onthouden heb, is 

dat opleiding essentieel is. Er moet sterker 
ingezet worden op levenslang leren. Enkel 
op die manier kunnen werknemers voort-
durend de nodige competenties verwerven 
die nodig zijn om mee te kunnen op de 
werkvloer. Bij ons op Atlas Copco merken 
we heel goed dat er regelmatig opleiding 
nodig is om deftig te kunnen werken met de 
nieuwste machines. Ook op vlak van veilig-
heid is dit trouwens heel belangrijk.” Het is 
duidelijk dat vakbonden hier een grote rol  
te spelen hebben, onder meer via het secto-

rale opleidingsbeleid en de paritair beheer-
de opleidingsfondsen. Het promoten van 
levenslange competentieontwikkeling staat 
hierin centraal. Net zoals het stimuleren van 
werknemers en werkgevers om opleiding 
te volgen inzake innovatieve, duurzame en 
toekomstgerichte technologieën.  

Naast de noodzaak aan voortdurende oplei-
ding werd er ook veel over de vervaging van 
de grens tussen werk en privé gesproken. 
Zoals Nick het omschrijft: “Veel jonge men-
sen krijgen een computer of GSM via hun 
werk. De werkgever verwacht dan vaak dat 
die mensen ook constant bereikbaar zijn, 
maar dat kan niet de bedoeling zijn. Het is 
geen toeval dat er vandaag zoveel burn-outs 
zijn. Het is de taak van de vakbonden om 
goede cao’s af te sluiten waarin dergelijke 
zaken geregeld worden.” Bij wijze van 
besluit stelt Anke: “de digitalisering moet 
ons werk gemakkelijker én veiliger maken. 
Het moet zorgen voor werkbaar werk, niet 
voor meer werkdruk of meer flexibiliteit. Als 
vakbond kunnen we daar voor zorgen.” 

De toekomst wordt 
immers vandaag 
al gemaakt en het 
zijn de jongeren 
die binnen enkele 
jaren het beleid 
zullen bepalen. Het 
is dus nodig om te 
luisteren naar hoe zij  
deze hedendaagse 
ontwikkelingen 
ervaren.

Veel jonge mensen 
krijgen een computer 

of GSM via hun 
werk. De werkgever 
verwacht dan vaak 
dat die mensen ook 
constant bereikbaar 

zijn, maar dat kan niet 
de bedoeling zijn.

Digitalisering 
moet zorgen voor 

werkbaar werk, niet 
voor meer werkdruk 

of meer flexibiliteit. 
Als vakbond kunnen 

we daar voor zorgen.

Wil je nog meer lezen? Check ons dossier.
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Hoe rolde jij in de vakbond? 
In 1995 viel de sociale inspectie binnen 
in het bedrijf waar ik werkte. Een 
vakbond hadden wij niet. Daarop kreeg 
ik een telefoontje van het ABVV, om 
te polsen wat er gaande was op de 
werkvloer én met de vraag of ik wilde 
opkomen bij de sociale verkiezingen. 
De rest is geschiedenis. In 22 jaar is er 
veel veranderd, maar de behoefte aan de 
vakbond is gebleven. 

Wat maakt jouw vakbondswerk 
moeilijk? 
Nog niet zo lang geleden stonden bij ons 
de werkgever en de vakbond lijnrecht 
tegenover elkaar. De baas was ons 
liever kwijt dan rijk en lag dwars voor 
elk verzoek. Lonen werden uitbetaald 
volgens de diepte van je decolleté. En ik 
heb 10 jaar moeten knokken voor gratis 
drinkwater tijdens de werkuren, zelfs al 
is dat wettelijk verplicht. Ook om oor-
dopjes te krijgen, is er veel gepalaverd. 
Toen het de spuigaten uitliep, hebben 
we als vakbond officieel een verzoening 
aangevraagd.

Hoe is de situatie nu? 
Het is beter. De werkgever doet in-
spanningen om ons op de hoogte te 
houden en ons te betrekken. Er is meer 

wederzijds respect. Maar alles wat 
impact heeft op zijn portemonnee, blijft 
gevoelig. Ook werken we nog altijd voor 
een minimumloon en als je even afwezig 
bent door ziekte, dan word je op het 
matje geroepen. We hebben dus nog een 
lange weg te gaan.

Wat is je stokpaardje? 
Veiligheid, veiligheid en veiligheid. Zie 
ik gevaarlijke situaties, dan wijs ik mijn 
collega’s daarop. Toen de temperaturen 
deze zomer zo hoog opliepen, kwamen 
sommige werknemers in korte broek 
naar het werk. Toch is werkkledij altijd 
verplicht, mét een lange broek en lange 
mouwen. Een ongeluk aan een machine 
is snel gebeurd. 

Waar lig je nog van wakker? 
Van mijn opvolging. Die is niet evident, 
want veel collega’s zijn al blij dat ze 
werk hebben en durven hun nek niet uit 
te steken uit vrees voor ontslag. Ik ben 
56 jaar, dus heb nog wel even te gaan. 
Maar daarna moet iemand de fakkel 
overnemen. Anders vrees ik dat de klok 
opnieuw wordt teruggedraaid.

Bedankt, Ingrid!

EEN VROUW 
MET PUNCH

INGRID 
BOOGAERTS

Er is meer 
wederzijds 

respect. 
Maar alles 

wat impact 
heeft op zijn 

portemonnee, 
blijft gevoelig.
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EEN VROUW 
MET PUNCH

INGRID 
BOOGAERTS

VAN DE WIELE 
AUTOMATISEREN OM COMPETITIEF TE BLIJVEN

Is de industrie dood in Vlaanderen? Neen! 
Dat bewijst machinebouwer Van de Wiele 
uit Marke. Het West-Vlaamse bedrijf is 
gespecialiseerd in hoogtechnologische 
tapijt- en fluweelweefmachines. 
De machinebouwer heeft 16 fabrieken 
wereldwijd en de grootste multinationals 
ter wereld gebruiken hun vernieuwende 
technologieën. Kracht van het bedrijf? 
Automatisering. CEO Charles Beauduin: 
“We willen tapijt en textiel betaalbaar maken 
voor iedereen.”

Charles Beauduin geeft zelden interviews. 
“Wij maken investeringsgoederen en 
werken dus achter de schermen. Vooral 
onze klanten moeten in de schijnwerpers 
staan.” Toch maakt hij voor M@gMetal 
graag een uitzondering. Om te vertellen 
hoe de maakindustrie in Vlaanderen wél 
kan overleven – door te evolueren van een 
klassiek naar een geconnecteerd bedrijf. 
En om gerust te stellen dat daarvoor geen 
jobs hoeven te verdwijnen.

Met onze 
machines wil ik 

tapijten en textiel 
betaalbaar maken 
voor iedereen in 

de wereld.
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Wat is een geconnecteerd bedrijf?
“Dat leg ik het best uit met een vergelijking. Herinner jij je het 
tijdperk vóór de gsm’s? God, wat heb ik vaak moeten wachten. 
Had mijn moeder beloofd om mij op te halen, maar was ze er niet 
– door vertraging of vergetelheid? Dan kon ik niets anders doen 
dan wachten, en dat was kostbare tijd die verloren ging. Zo werkt 
ook de klassieke fabriek. Machines moeten er op elkaar wachten. 
En tussen de machines staan er voorraden als buffer, die ingezet 
kunnen worden mocht er een kink in de kabel zijn. Dat zijn nutte-
loze reserves die plaats en geld kosten.”

“Als ik vandaag beloof om mijn kinderen op te halen, dan bellen 
ze mij meteen als ik te laat ben. Ze weten op elk moment waar ik 
ben. En dat werkt ook zo in de geconnecteerde fabriek. Machines 
zijn er met elkaar verbonden via het internet. Op die manier kun-
nen ze onderling communiceren, waardoor de nodige onderdelen 
just-in-time klaarstaan en de machines niet op elkaar hoeven te 
wachten. En is er een probleem bij een machine, dan starten de 
andere al aan een volgend project.”

Hoe past u technologie concreet toe in de fabriek? 
“Robots en kranen nemen het klassieke band- en handwerk en het 
zware werk over. Onze machines selecteren zelf de juiste onderde-
len en assembleren alles. Is een onderdeel van een machine aan 
vernieuwing toe? Dan signaleert hij dat aan een robot die het stuk 
automatisch vervangt. De kwaliteitscontrole gebeurt door came-
ra’s. De stockpicking en verzending gebeurt automatisch. En ik 
kan zo nog wel even doorgaan. Alles wat automatisch kán, gebeurt 
door machines. Zo werken we sneller én correcter – een men-
selijke fout is snel gebeurd. Bovendien maken we steeds betere 
producten. In een klassieke fabriek maken productielijnen massa’s 
dezelfde artikelen en moeten die lijnen worden aangepast als je 
iets anders wilt. Niet bij ons. Onze machines maken nooit twee 
keer hetzelfde. Alles is maatwerk voor onze klanten. Automatise-
ring en maatwerk gaan dus perfect samen.”

Onze machines 
maken nooit 

twee keer 
hetzelfde. 

Automa tisering 
en maatwerk 

gaan dus 
perfect samen.
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Wat drijft u om zo sterk in te zetten op technologie en 
automatisering? 
“Ik wil degelijke tapijten en textiel betaalbaar maken voor iedereen 
in de wereld, dat is het ultieme doel. Zónder dat we daarvoor naar 
lageloonlanden hoeven te trekken. Met industrie 4.0 zitten we op 
de goeie weg. Enerzijds omdat we door automatisering veel snel-
ler, efficiënter en dus goedkoper machines produceren voor onze 
klanten. En onze klanten op hun beurt veel goedkoper textiel en 
tapijten maken. Anderzijds omdat we met onze technologieën ver 
vooruit zijn, dankzij de permanente investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling. Zo slagen we erin om te concurreren met bedrijven 
uit China en India, waar lonen tot 20 keer 
lager liggen.”

Jullie machines zijn niet alleen 
terug te vinden bij textiel- en 
tapijtproducenten? 
“Klopt. De machinebouw voor textiel blijft 
uiteraard onze kernactiviteit. Om daarin 
de beste te zijn, moeten we natuurlijk 
uitblinken in alle deelaspecten: machine-
aandrijving, tuft-, verf- en weefmachines, 
kwaliteitscontrole … Dat gebeurt in onze 
verschillende dochterbedrijven of com-
petentiecentra. De technologieën die zij 
ontwikkelen kunnen ook toegepast worden 
in andere bedrijven. Je vindt ze terug in 
onder andere geldautomaten, duikhorloges 
en vrachtwagens.”

Hoe evolueert arbeid met de automatisering? 
“Taken veranderen. Arbeiders doen geen band- en assemblage-
werk meer. Ze beheren en controleren nu een aantal machines 
met als doel om de productie nóg beter, efficiënter en sneller te 
maken. Er zijn niet minder arbeiders dan vroeger. Integendeel, 
het personeelsaantal groeit. Ook is er geen grote verschui-
ving merkbaar van mensen op de werkvloer naar mensen in de 
R&D-afdeling, of van laag- naar hooggeschoolden. Er staan nog 
evenveel werknemers in de fabriek, alleen doen ze andere dingen. 
Kijk, innovatie is zoals een tafel. Om een fabriek van de toekomst 
– of met toekomst – te bouwen, heb je 4 poten nodig: producten, 

productie, organisatie én mensen. En het 
zijn onze mensen die de innovatie stuwen 
en er samen voor zorgen dat ons bedrijf in 
de goeie richting groeit.”

Met Van de Wiele bewijst u dat de 
maakindustrie wel degelijk toekomst 
heeft in Vlaanderen. Maar welke 
obstakels houden de industriële 
revolutie hier mogelijk tegen? 
“Er zijn drie belangrijke uitdagingen om 
aan te pakken. Ten eerste is de samen-
werking met andere bedrijven nog niet 
evident. Want wij zijn maar een klein 
radertje in het productieproces bij onze 
klanten. Iedere leverancier optimaliseert 
zijn eigen systeem. Maar we zouden nog 
veel verder komen als we al onze machi-

De taken van 
onze arbeiders 

veranderen. 
In plaats van 

band- of 
handwerk 
beheren ze 

nu een reeks 
machines.
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nes en producten op elkaar afstemmen. 
Daar heb je een mentaliteitswijziging voor 
nodig. De tweede uitdaging heeft te maken 
met productietijden. In onze fabriek zie 
je overal het cijfer 8760 terugkomen, op 
stickers, stoelen en deuren. Zoveel uren 
zitten er in een jaar. Het is een streefdoel 
om de fabriek permanent te laten draaien. 
Want om competitief te blijven moeten 
onze machines zo vaak mogelijk, zo lang 
mogelijk werken. Uiteraard kan ik niet 
verwachten dat mijn werknemers het hele 
jaar door – dag en nacht, en op werkdagen, 
weekends én feestdagen – aanwezig zijn. 
Maar stel je voor dat onze machines ook 
tijdelijk onbemand verder kunnen werken. 
Dan komen we al aardig in de buurt.”

En het 3de obstakel?
“Capabele mensen vinden. Ons onderzoeks- 
team zit verspreid over verschillende Euro-
pese landen: hier in Marke, in het  Verenigd 
Koninkrijk, in Zweden, in Duitsland ... 
Jammer genoeg omdat de  talentenpool in 
eigen land te klein is. Daarin zit een uitda-
ging voor ons onderwijs, dat tegelijkertijd 
subliem en wat verouderd is. Onze scholen 
zijn namelijk gericht op competentie, 
maar met de razendsnelle evolutie van de 
technologie is die kennis in een vingerknip 
voorbijgestreefd. In een industrie 4.0 heb je 
als werknemer twee belangrijke eigen-
schappen nodig: teamspirit en creativiteit. 
Groepsgevoel omdat de systemen maar 
draaien en beter worden door de nauwe 
samenwerking tussen mensen. Creativiteit 
of probleemoplossend denken om vérder 
te denken dan wat er nu is. In ons bedrijf 
hangt er een quote van Steve Jobs: “It 
doesn’t make sense to hire smart people 
and then tell them what to do. We hire 
smart people so they can tell us what to 
do.” We moeten stoppen om dingen voor te 
kauwen. Laten we jongeren uitdagen om 
zélf te denken en zo mee te bouwen aan 
evoluties. Precies daarom werkt het bedrijf 
zo graag mee aan alternerend leren. Zo la-
ten we onderwijs en industrie naar elkaar 
toe groeien.”

“En wat de hoge lonen in onze contreien 
betreft: dat neem ik erbij. Ik wil niet weg 
uit Marke. De loonkosten zijn voor mij een 
extra drijfveer om nog veel verder te gaan 
in die automatisering. Zodat op termijn 
textiel en tapijten voor iedereen toeganke-
lijk worden.”

“Werken bij Van de Wiele brengt een zekere trots met zich 
mee. Met onze hoogtechnologische machines veroveren we 

vanuit het kleine West-Vlaamse Marke de wereld. Bovendien 
is het goed werken hier. En we zien dat onze CEO,  

Charles Beauduin, gebeten is om nog verder te investeren 
en te groeien. Hij werkt als een typische West-Vlaming: 

hard, met een duidelijke visie en zonder naast zijn schoenen 
te lopen. Zo hoort het. Toch lig ik als vakbondsvertegen-

woordiger nog van enkele dingen wakker.”
 

Aandacht voor ouderen én jongeren
“Ten eerste maak ik mij zorgen over de rol van oudere 

werknemers bij Van de Wiele als hoogtechnologisch bedrijf. 
De taken van onze arbeiders veranderen. Maar niet iedereen 
maakt even snel de switch. Vooral de ouderen zullen daar-
onder lijden. We stellen ons de vraag of er in de toekomst 

nog genoeg alternatieve jobs beschikbaar zullen zijn. Daar-
om vragen we extra aandacht voor die groep werknemers. 

Extra begeleiding en bijscholing zijn voor hen noodzakelijk.”
 

“En nu we het over opleidingen hebben: het ABVV pleit er al 
een aantal jaar voor dat Van de Wiele en andere grote be-

drijven in de buurt investeren in de technische scholen van 
de streek. Dat is een win-winsituatie: de bedrijven profiteren 

van de goedkopere stagiairs en een instroom van nieuwe 
medewerkers, en de scholen profiteren van de technische 

en financiële ondersteuning. Bovendien ben ik er zeker van 
dat het technische onderwijs aantrekkelijker kan gemaakt 
worden met de steun van de bedrijven. Dat is nodig hier in 
het zuiden van West-Vlaanderen, waar er een groot tekort 
heerst aan goede, technisch geschoolde arbeidskrachten.”

PATRICK BAEKELANDT, 
HOOFDAFGEVAARDIGDE  

ABVV-METAAL BIJ VAN DE WIELE  
EN FERROMATRIX:

VOLGEN DE 
OUDERE  

WERKNEMERS 
WEL?

Wil je nog meer lezen? Check ons dossier.
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8760
“Dat onze CEO op termijn naar een 24-uurseconomie wil, 

juichen we zeker toe. Dat betekent dat hij in het bedrijf 
wil blijven investeren. Natuurlijk mogen die plannen niet 

ten koste gaan van de arbeiders. Robots en machines 
werken nu al beperkt onbemand, maar die automatisering 

verloopt zeker niet altijd van een leien dakje. Zo laat de 
werking van de automatische stockers te wensen over. 

Die bevoorraden de werkposten met stukken uit het ma-
gazijn, maar door een overvloed aan orders kunnen die de 
productie vaak niet volgen. Met frustraties bij de arbeiders 
tot gevolg, want ze moeten uren wachten op hun stukken, 
waardoor er storingen zijn in de assemblage. Die fouten 

moeten er dus uit.”
 

Orde op zaken in Ferromatrix
“Een derde bezorgdheid gaat over Ferromatrix, een 

dochterbedrijf op dezelfde site als Van de Wiele en gieterij 
van weefgetouwonderdelen. De strategie van het moeder-

bedrijf sluit niet aan op de werking van Ferromatrix. 

Industrie 4.0 is daar nog veraf en het bedrijf draagt de 
gevolgen van foute beslissingen in het recente verleden. 
De arbeiders in Ferromatrix werken met het zwaard van 
Damocles boven het hoofd en in lastige omstandigheden. 
Er zijn zware logistieke problemen, er is een tekort aan 

stockageruimte dat resulteert in productieverlies en het te 
onervaren kwaliteitsteam slaagt er niet in om de klok rond 

alert te zijn. Daarom roepen we de bedrijfsleiding van 
Van de Wiele op om ook daar orde op zaken te stellen.”

Ik ben er zeker van 
dat het technische 

onderwijs 
aantrekkelijker kan 
gemaakt worden 
met de steun van 

de bedrijven.
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VOORZITTER FEDERALE PRIVACY COMMISSIE

WILLEM DEBEUCKELAERE: 
“HET VERZAMELEN VAN BIG DATA STAAT 
HAAKS OP ONZE PRIVACYWETGEVING”

Zowel op het werk als op het internet zien we 
onze privacy steeds verder afbrokkelen. De 
Federale Privacy Commissie werkt de klok 
rond om die evolutie af te remmen. Voorzitter 
Willem Debeuckelaere gelooft in de Belgische 
privacywetgeving, maar tegen internetreuzen 
als Google en Facebook kunnen we volgens 
hem weinig beginnen. We ontmoeten Willem 
Debeuckelaere op zijn kantoor in Brussel, 
in een goed beveiligd gebouw. Voor we op 

de juiste verdieping zijn, hebben we al een 
paar beveiligingscamera’s op ons gericht 
gehad. Het lijkt erop dat veiligheid steeds 
meer wint van privacy, zelfs in het gebouw 
van de commissie die over onze privacy moet 
waken. Hoeveel camera’s het precies zijn, kan 
Debeuckelaere niet zeggen. ‘Maar je wordt 
hier inderdaad vanuit verschillende hoeken 
gefilmd.’
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Dus werknemers filmen is op zich geen probleem?
Willem Debeuckelaere: Neem nu de Diamantbeurs in Antwerpen. 
Daar wordt elke werknemer vanuit drie à vier verschillende 
gezichtspunten gefilmd. Omdat daar met erg dure producten 
gewerkt wordt, is in die specifieke situatie het filmen van werk-
nemers en bezoekers gerechtvaardigd. Daar maken mensen dus 
meestal geen probleem van.
Maar op andere plaatsen kan dat een heel ander verhaal zijn. 
Ooit was er een staking over het gebruik van camera’s in een 
 Waregems bedrijf. Er hingen hier en daar al camera’s, maar toen 
er in 2006 een nieuwe CEO kwam, werd je opeens overal ge-
filmd. Zelfs boven de wasbak op het toilet. De vakbonden gingen 
in staking. Er is een nieuwe cao opgesteld en de camera’s zijn 
opnieuw verwijderd. In een gewoon bedrijf heeft het totaal geen 
zin om mensen constant te filmen. Het is een rare gedachte dat 
er constant iemand over je schouders zit mee te kijken. Het is 
belangrijk om te kijken waar het noodzakelijk is om camera-
bewaking te hebben. 

Is daarover een duidelijk wettelijk kader?
Willem Debeuckelaere: Sinds 2007 is er een wet die regelt wat 
bewakingscamera’s allemaal mogen en moeten doen. Verder is er 
de cao die bepaalt wat er op de private arbeidsvloer mag gebeuren 
in dat opzicht, en dat werkt. Regelgeving daarover komt bijna altijd 
op drie principes neer: je moet als werkgever grondige redenen 
hebben, je moet er zeer transparant over zijn en het moet propor-
tioneel zijn. Dat betekent dat je nooit constant filmt, maar enkel in 
die mate dat het noodzakelijk is en in verhouding tot het eventuele 
risico. Het spreekt voor zich dat er ook niet gefilmd wordt waar 
werknemers zich in een mogelijk gênante positie bevinden, bijvoor-
beeld waar van kledij gewisseld wordt of waar de douches zijn.

De regels zijn gebaseerd op drie principes. Kunnen we 
stellen dat privacy nog een beetje een grijze zone is in 
het wetboek?
Willem Debeuckelaere: Eigenlijk niet. Dat zou in ieder geval niet zo 
mogen zijn. In de cao beslaat de privacywetgeving over camera’s op 
de werkvloer alleen al 2,5 pagina’s. Die legt gedetailleerd vast voor 
welke doeleinden er op de werkvloer gefilmd mag worden. 

Krijgen jullie veel klachten binnen over schending van de 
privacy op de werkvloer?
Willem Debeuckelaere: Niet zozeer veel klachten, wel veel vra-
gen. Maar vaak maskeert een vraag ook een klacht. Vragen over 
privacy staan zeker in de top drie. Die komen van werknemers, 
vakbonden, mensen die werknemers begeleiden.  Ze vragen zich 
af: ‘Mag wel wat hier gebeurt?’ Dikwijls kan je daaruit afleiden dat 
er niet helemaal volgens de regels is gehandeld. Maar het is niet 
altijd duidelijk wat daar verder mee gebeurt.

Zijn er bepaalde onderwerpen die vaak terugkeren in die 
vragen?
Willem Debeuckelaere: Een vraag die heel regelmatig gesteld 
wordt: ‘Er is iemand ziek, mogen collega’s of de werkgever naar 
bestanden op zijn pc zoeken?’ In zo’n geval ga je kijken wat er in 
het arbeidsreglement staat. Soms komt de vakbondsverantwoor-
delijke daar bij kijken. Het is niet de bedoeling om die persoon 
kwaad te doen, maar je wil wel de gegevens die je nodig hebt om 
verder te functioneren. 

Er is een volledige cao die zulke situaties over online privacy op 
het werk behandelt. Maar nu wordt gezegd dat die verouderd is 
en dat de nationale arbeidsraad hem zou moeten herzien. Die cao 
dateert van 2002, voordat sociale netwerken alomtegenwoordig 
waren. Er gaan veel vragen over Facebook, maar dat werd pas in 
2007 opgericht.

Dat betekent dat je nooit 
constant filmt, maar 
enkel in die mate dat 
het noodzakelijk is en 
in verhouding tot het 

eventuele risico. 

 INTERVIEW DOOR  JONGERENJOURNALIST 
PHILIPPE MERTENS (22) 

Masterstudent Journalistiek aan de KU Leuven. Wat hij 
daar leerde bracht hij al in de praktijk bij Knack.be en 

Stampmedia. Geïnteresseerd in de menselijke verhalen 
achter politieke en sociaal-maatschappelijke thema’s.

25 | oktober 2017



Ook trajectcontrole bij wagens die ter 
beschikking worden gesteld is een topic 
die regelmatig terugkeert. Mag zoiets? 
Ja, als dat gerechtvaardigd is. Maar niet 
tijdens het weekend. Bovendien moet het 
volledig transparant gebeuren. Opnieuw 
zijn de drie zelfde principes van toepas-
sing.

Wordt er ook iets gedaan om 
misbruik tegen te gaan?
Willem Debeuckelaere: Sommige soft-
ware is zo gemaakt dat het zelfs niet mo-
gelijk is om hem uit te zetten. Die mag, 
volgens nieuwe Europese wetgeving, 
niet meer gebruikt worden vanaf 25 mei 
volgend jaar. Die wet rust op de principes 
privacy by design en privacy by default. 
Het product dat wordt aangeleverd moet 
altijd standaard voldoen aan de basis-
regels van de privacy. 

Wat moeten we nog onthouden van 
die nieuwe wetgeving?
Willem Debeuckelaere: Er worden onder 
andere een aantal nieuwe rechten van 
de burger in vastgelegd. Ook the right to 
be forgotten of het recht om vergeten te 
worden, wordt expliciet in de wet inge-
schreven. Dat recht hadden we eigenlijk 

al, maar nu staat het ook uitdrukkelijk in 
de wet. 
Beperkt dat recht om vergeten 
te worden zich tot zoekmachines 
zoals Google?
Willem Debeuckelaere: Bij Google is 
dat onderwerp heel pertinent aanwezig, 
omdat zo’n zoekmachine alles onderste-
boven haalt. Hoe lang iets ook geleden is, 
je kan heel ver teruggaan in de tijd. Maar 
het gaat niet alleen om zoekmachines. 
Als ik op de website van een krant in het 
archief neus, kan het zijn dat ik dingen 
tegenkom waarvan ik denk: ‘Moet dat 
hier nu nog beschikbaar zijn?’ Het gaat 
ook verder. Het principe in de privacywet-
geving is altijd: wanneer het niet meer 
nodig is dat bepaalde gegevens beschik-
baar zijn, moet je ze vernietigen of op een 
deftige manier archiveren. Een archief 
betekent dat gegevens voor minstens 
dertig jaar de koelkast in gaan, en pas 
daarna beperkt opengesteld kunnen wor-
den. Bijvoorbeeld voor wetenschappelijk 
onderzoek.

Zijn er ook nieuwe Europese regels 
voor de werkvloer?
Willem Debeuckelaere: Ja, maar dat 
wordt voor een groot deel overgelaten 
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aan de nationale wetgever van elke lidstaat. Tegen 25 mei volgend 
jaar moeten alle lidstaten met de nieuwe Europese verordening 
aan de slag gaan en hun eigen arbeidsrecht in overeenstemming 
brengen met de grondbeginselen daarvan. Ze moeten dan ook 
aan de Europese Commissie tonen wat ze precies gerealiseerd 
hebben. Ik denk dat er in België niet veel zal veranderen op dat 
vlak, aangezien de regels hier al vrij stevig in elkaar zitten. Enkel 
de cao over online privacybescherming van 2002 moet grondig 
herbekeken worden. 

Kunnen werknemers er niet beter gewoon van uitgaan 
dat ze zich op het werk in de openbare sfeer bevinden 
en dus best zelf over hun privacy waken?
Willem Debeuckelaere: Misschien wel, maar op hetzelfde mo-
ment is het onrechtvaardig om dat van je werknemers te verwach-
ten. Er is rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens die heel uitdrukkelijk stelt dat je privacy niet wegvalt van-
af het moment dat je de poort van je werkplaats binnenwandelt. Zo 
is er bijvoorbeeld niks verkeerds aan een privételefoontje. Er moet 
op het werk ook ruimte zijn voor een eigen leven. Er zijn natuurlijk 
ook uitzonderingen. Je moet alles in z’n context zien. 

Zijn er ook zaken waarvan u denkt: daar zouden werk-
nemers zich beter meer zorgen over maken? 
Willem Debeuckelaere: Waar we voorlopig niet veel vragen over 
krijgen, is wat er allemaal gebeurt met de gegevens die op sociale 
netwerken verzameld worden. Nu worden die vooral gebruikt om 
heel gericht te adverteren. Maar ik ben ervan overtuigd dat het 
niet lang meer zal duren voordat die ook gebruikt worden bij aan-
werving van personeel. Je hoort nu al dat sollicitanten gegoogeld 

worden. Vaak worden die resultaten tijdens een sollicitatiegesprek 
openlijk besproken. Ik denk dat het niet lang meer zal duren 
voordat de internetreuzen tegen betaling een volledig klaarge-
maakt dossier over sollicitanten aanbieden. Dat is natuurlijk wel 
beangstigend.

En de informatie die bedrijven als Facebook en Google 
over ons verzamelen, beperkt zich niet tot wat we zelf 
op ons profiel zetten.
Willem Debeuckelaere: Natuurlijk. Zij hebben enorm veel ge-
gevens die je zelf genereert en die anderen over ons genereren. 
Daarbovenop hebben zij een olifantengeheugen. Je doet oneindig 
veel opzoekingen, vaak zonder daar echt lang bij stil te staan. Over 
pakweg twee jaar weet je dat zelf niet meer, maar Google vergeet 
niks. Ik weet niet of we daar paniekerig over moeten doen. Maar ik 
ben er wel van overtuigd dat die informatie gebruikt zal worden. Is 
dat rechtvaardig? Is dat correct? Ik heb er mijn twijfels bij. Ik vind 
dat het recht om vergeten te worden ook betekent dat als je eens 
onnozel hebt gedaan op een fuif, je daar niet rest van je leven mee 
geconfronteerd moet worden. 

Maar als je mensen wil beschermen, moeten de wetten 
daarrond toch veel concreter worden?
Willem Debeuckelaere: Die wetgeving bestaat wel. Wij hebben op dit 
moment ook een procedure lopen tegen Facebook. Die wordt begin 
oktober door de Rechtbank van eerste aanleg hier in Brussel behan-
deld. Maar een van de grote problemen daarbij is dat die bedrijven in 
Amerika en Ierland gevestigd zijn. Dus is hun antwoord: procedeer 
daar maar. Dat is ondoenbaar, alleen al door de enorme kost. Daar-
naast heb je in die landen een andere rechtscultuur, waarbinnen het 
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blijkbaar geen probleem is om gegevens ad eternum op te slaan. 
Ook al heeft dat nefaste gevolgen voor de personen in kwestie. 
Zijn er in België duidelijke regels over wat er met die big 
data mag gebeuren nadat ze verzameld zijn?
Willem Debeuckelaere: In principe is er in België voldoende wet-
geving die onze privacy moet beschermen. Maar heel die manier 
van denken in termen van big data staat haaks op het denken in 
termen van privacy. De klassieke regelgeving rond privacy zegt dat 
je enkel gegevens over personen mag verzamelen wanneer je op 
voorhand hebt vastgelegd welk doel je daarmee wil bereiken. Je 
moet een duidelijke bedoeling hebben, het verzamelen moet pro-
portioneel zijn, je mag alleen die gegevens verwerken die je echt 
nodig hebt. Big data verzamelen is het omgekeerde: we verzame-
len zoveel mogelijk data en zullen achteraf wel zien wat we ermee 
doen. Op dat vraagstuk een duidelijk antwoord bieden is een grote 
gemiste kans geweest bij het opstellen van de nieuwe Europese 
regelgeving rond online privacy.

Is het een realistische voorstelling dat er over elk van 
ons een persoonlijk profiel aangelegd wordt met zaken 
als overtuigingen en zelfs seksuele voorkeur?
Willem Debeuckelaere: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze zo 
ver gaan. Op dit moment houdt men gewoon alles bij en laat men 
allerlei algoritmen los om bepaalde voorkeuren bij groepen 
mensen te achterhalen om betere reclame te maken.

Dus op dit moment verdwijnen we als individu nog 
steeds in de massa.
Willem Debeuckelaere: Ik denk dat dat nu nog grotendeels het 
geval is. Maar de mogelijkheden van artificial intelligence verfijnen 
van dag tot dag. En die slagen erin om uit gigantische bergen 
informatie toch bepaalde gegevens te halen. Dus als men dat zou 
willen, kunnen ook individuen geviseerd worden. Het is trouwens 
niet ondenkbaar dat in de nabije toekomst niet alleen recruterende 
bedrijven zullen betalen voor info over ons, maar ook journalisten. 
Stel: je wil premier worden binnen 10 à 20 jaar. Dan zullen mensen 
graag weten wat je allemaal al gedaan hebt in je leven, wat je 
voorkeuren zijn – ook op religieus of zelfs seksueel vlak. 

Wat is op vlak van privacy de komende jaren de grote 
uitdaging voor België?
Willem Debeuckelaere: De invoering van die nieuwe Europese 
privacywetgeving. Die maakt het moeilijk om als een Europees 
front op te treden tegen grote dataverwerkers. Voorlopig moet een 
bedrijf als Facebook nog rekening houden met ons als commissie. 
Binnenkort zal dat niet meer het geval zijn. Dan zullen ze enkel 
nog moeten luisteren naar de Ierse privacycommissie, met wie ze 
goede vrienden zijn. Samen met andere lidstaten een procedure 
opstarten tegen zo’n internetreuzen wordt onder die nieuwe wet-
geving een enorme opgave.

Hartelijk dank voor dit interview.
Philippe Mertens

De klassieke regelgeving 
rond privacy zegt dat 
je enkel gegevens over 

personen mag verzamelen 
wanneer je op voorhand 

hebt vastgelegd welk doel 
je daarmee wil bereiken.

Wil je nog meer lezen? Check ons dossier.
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Vroeger werden economische migranten 
als goedkope arbeidskrachten geïmpor-
teerd, vandaag doet men er alles aan om 
ze weg te houden. Net zo ontstaat een 
illegaal arbeidscircuit.

Waarom?
Waar er werk is, vind je migranten. Daar 
spelen bedrijven op in. Multinationals 
verhuizen naar landen waar de arbeids-
voorwaarden laag zijn, liefst in combinatie 
met een gunstig fiscaal systeem. 
Intussen worden miljoenen mensen 
gedwongen om hun thuisland, stad of 
dorp te verlaten op zoek naar inkomsten. 
Zij worden het slachtoffer van lage lonen, 
uitbuiting en discriminatie. Hun afhanke-
lijkheid van werk maakt hen kwetsbaar. 
Asielzoekers en arbeidsmigranten nemen 
elke job aan die ze vinden, want ze hebben 
geen netwerk of sociale bescherming om 
op terug te vallen.

Overheden
Economieën hebben altijd vacatures die 
niet ingevuld geraken. De nood aan extra 
werkwilligen trekt arbeiders aan, ook in 
België. Onder de noemer van ‘sociale 
dumping’ werken hier heel wat Poolse 
vrachtwagenchauffeurs tegen een lager 
loon dan hun Belgische collega’s. Dat 
is oneerlijke concurrentie. De migratie-
arbeider wordt zo uitgespeeld tegen de 
Belgische arbeider. “Als zij dat goedkoop 
kunnen, waarom jij niet?”

Er bestaat een systeem gebaseerd op  de 
uitbuiting van migranten. De vele uit-
zonderingen en inkrimpingen van hun 
rechten garanderen dat een goedkoop en 
niet-aangegeven bestand van werkkrach-
ten regelmatig vernieuwd kan worden. 
Migranten zijn immers bereid om flexibel  
en in precaire omstandigheden te werken. 
Respect voor de rechten van buitenlandse 
arbeiders is dan ook een uitdaging. Alle 
arbeiders verdienen eenzelfde behandeling 
en hebben recht op dezelfde arbeidsom-
standigheden.

Als overheden zowel nationaal als interna-
tionaal niets ondernemen, kan je migratie 
niet beperken. Toch kan het een hefboom 
zijn voor ontwikkeling en om de sociale 

zekerheid te versterken. Migratie kan 
helpen om de vergrijzing op te vangen en 
biedt culturele verrijking en innovatie. Door 
iedereen volwaardige burgers te maken, 
worden we allemaal sterker.

Europa voelt dagelijks de gevolgen van de economische crisis. 
Door de zware besparingen lijkt er geen ruimte voor de erkenning 
van economische migranten. Maar de besparingen, in combinatie 
met politieke crisissen, zorgen wereldwijd voor een gebrek 
aan waardig werk. Laat dat net een van de oorzaken zijn van 
migratiebewegingen.

VERHUIZEN 
OM TE WERKEN

Miljoenen 
mensen worden 
gedwongen om 
hun thuisland, 
stad of dorp te 

verlaten op zoek 
naar inkomsten.

Woonde je buurman ooit elders? 
Studeerde je zoon of dochter in het 

buitenland? Spendeer je het grootste 
deel van je dag in de stad waar je 

werkt? Het is allemaal niet abnor-
maal. Iedereen is op pad: we zijn 

allemaal mensen op weg naar beter. 
Daarom voert 11.11.11 dit jaar, samen 

met solidariteitsorganisatie FOS en 
andere organisaties, campagne onder 

de noemer #AllemaalMensen. 

Maak mee het verschil en draag de 
pin! Surf naar allemaalmensen.11.be
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Woonde je buurman ooit elders? Studeer-
de je zoon of dochter in het buitenland? 
Spendeer je het grootste deel van je dag 
in de stad waar je werkt? Het is allemaal 
niet abnormaal. Iedereen is op pad: we zijn 
allemaal mensen op weg naar beter.
Dit jaar stelt 11.11.11, samen met FOS, 
migratie en vluchtelingen centraal. Niet 
toevallig, de cijfers spreken voor zich. 
65  miljoen mensen zijn op de vlucht voor 
oorlog en vervolging. Miljoenen anderen 
ontvluchten armoede, ongelijkheid, 
klimaatverandering … Complexe proble-
men waar organisaties als FOS en 11.11.11 
een antwoord op proberen te vinden.

RECHTVAARDIG
Ze eisen een rechtvaardig migratiebeleid, 
dat de oorzaken van migratie aanpakt. Een 
beleid dat veilige en legale migratieroutes 

aanbiedt. Dat verbindt en met juiste cijfers 
over vluchtelingen en migratie communi-
ceert. Met de slogan #allemaalmensen en 
de feiten in de hand, trekken ze de straat 
op en naar politici.

Dat is nodig want iedereen komt in contact 
met migratie. Migratie is van alle tijden 
en valt niet te ontkennen. Iedereen heeft 
wel familie, collega’s of kennissen die ooit 
ergens anders woonden. De Vlaming is 
daarom ook solidair met mensen op de 
vlucht. Uit een onderzoek van 11.11.11 
blijkt dat 3 op 4 vindt dat het beleid meer 
moet doen en er veilige toegangswegen 
moeten zijn.

Ook de organisaties die samen met solida-
riteitsorganisatie FOS wereldwijd strijden 
voor waardig werk, komen in contact met 

migratie. Van de Andes tot Zimbabwe 
verhuizen mensen om een job te vinden of 
moeten ze wel elders heen om de juiste 
medische zorgen te kunnen krijgen. Het is 
zo algemeen verspreid, dat het duidelijk is: 
migratie is menselijk!

Aïcha
 verdrinkt op zee.
 speelt in de rivier.

Jij beslist mee.

Help de grondoorzaken van 
gedwongen migratie aanpakken 
in het Zuiden. Steun 11.11.11.

BE30 0000 0000 1111 | 11.be/AllemaalMensen
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ALLEMAAL MENSEN, 
OP WEG NAAR BETER

WAT KAN JIJ 

DOEN?

Maak een statement: laat de pin 

zien en steun de campagne! Ga naar 

allemaalmensen.11.be en zet de migra-

tie-pin op jouw sociale mediaprofiel. 

Of speld een pin op tijdens een van de 

talloze acties!

Meer informatie over de campagne 

vind je op allemaalmensen.11.be

Aïcha
 verdrinkt op zee.
 speelt in de rivier.

Jij beslist mee.

Help de grondoorzaken van 
gedwongen migratie aanpakken 
in het Zuiden. Steun 11.11.11.
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Een van de hoofdthema's van ons 
statutair congres gaat over de circulaire 
economie. Met dit gloednieuwe e-book 
geven we jullie graag nog meer extra 

achtergrondinformatie rond dit boeiende 
thema. Veel leesplezier!

Een van de hoofdthema's van ons 
statutair congres gaat over de circulaire 
economie. Met dit gloednieuwe e-book 
geven we jullie graag nog meer extra 

achtergrondinformatie rond dit boeiende 

DE METAALSECTOR 
IN BELGIË EN 
VLAANDEREN: 
DE ACTUELE 

SITUATIE
Professor BERNARD MAZIJN zorgde 
voor een update van zijn dossier rond 

de metaalsector. 

Update
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