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NIEUWE METHODOLOGIE
Het zal je misschien al zijn opgevallen: 
Equal Pay Day valt in 2020 later dan vorig 
jaar. Wil dat dan zeggen dat de loonkloof 
is vergroot? Vera Claes, nationaal secre-
taris van zij-kant:  “Equal Pay Day valt 
dit jaar inderdaad later. Dat komt door 
een herberekening die is doorgevoerd.” 
Tot vorig jaar baseerde zij-kant zich voor 
de loonkloofcijfers op de meest recen-
te loongegevens van Statbel. Voortaan 
wordt de loonkloof volledig berekend op 
basis van de zeer betrouwbare en snel 
beschikbare gegevens van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid (RSZ). 

Een tweede aanpassing betreft de bere-
keningswijze: de correctie naar arbeids-
duur gebeurde tot nu toe via een verge-
lijking van gemiddelde uurlonen. Vanaf 
dit jaar wordt er gewerkt met voltijdse 
equivalenten, wat een meer precieze 
berekening toelaat. “Uit deze herbereke-
ning blijkt dat de loonkloof groter is dan 
gedacht. Van 2014 tot 2017 is het verschil 
in loon slechts gedaald van 25 naar 24 %.  
Er is dus nog maar weinig veranderd. 
Op deze manier zullen we nog 72 jaar 
campagne moeten voeren voor loonge-
lijkheid”, aldus Vera Claes. 

DEELTIJDS WERK DE 
BOOSDOENER
zij-kant houdt voor de Equal Pay Day 
bewust rekening met de jaarlonen van 
voltijds en deeltijds werkenden samen. 
Enkel dit geeft een correct beeld van de 
financiële situatie van Belgische werk-
nemers. Vrouwen werken dan ook veel 
vaker deeltijds dan mannen.  Vera Claes: 
“Dat blijft het grootste struikelblok: 44 % 
van alle werkende vrouwen werkt deel-
tijds, tegenover 11 % van de mannen.”

De loonkloof is bovendien het grootst bij 
arbeiders: daar verdienen vrouwen bijna 
de helft (42 %) minder dan mannen, 
tegenover 32 % bij bedienden en 12 % bij 
statutaire ambtenaren. Dit heeft veel te 
maken met het grote aandeel deeltijdse 
contracten bij vrouwelijke arbeiders. 
Er zijn 468.525 arbeidsters en 890.325 
arbeiders. 

DE ZORGKLOOF: VERHAAL 
VAN ONBETAALDE ARBEID EN 
STEREOTYPEN
Waarom hebben zo veel vrouwen een 
deeltijds contract? Een bevraging van 
de FOD bij de deeltijdwerkers leert ons 
dat weinig vrouwen hier echt zelf voor 

Als vrouw pas aan kinderen beginnen wanneer je met pensioen 

bent? Dat lijkt veruit de beste optie als je carrière wil maken en 

evenveel wil verdienen als je mannelijke collega. Met het beeld 

van een zwangere zeventiger en een weeral spraakmakende 

spot organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant 

op 27 maart 2020 haar jaarlijkse Equal Pay Day, de campagne 

voor gelijk loon v/m. Vrouwen moeten door de loonkloof van  

24 % tot deze dag in 2020 werken om hetzelfde te verdienen als 

het bedrag waarmee mannen vorig jaar afsloten. Al zestien jaar 

voert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant daarom actie 

voor gelijk loon met haar Equal Pay Day. E
Equal Pay Day  

op 27 maart 2020:  
de loonkloof gaapt  

op 24 %

WANNEER VROUWEN 

DE PRIJS BETALEN VAN 

HET MOEDERSCHAP

kiezen. Slechts 8 % van de vrouwen 
wenst geen voltijdse job. Een kwart 
verwijst naar de zorg voor eigen kinde-
ren of andere afhankelijke personen als 
reden om deeltijds te werken. Slechts 6 
% van de mannen geeft deze zorgtaken 
als reden op.  

Het zijn nog altijd vooral de vrouwen die 
zich bezighouden met de organisatie van 
het huishouden en de opvoeding van de 
kinderen. Dat wreekt zich als ze terugke-
ren op de arbeidsmarkt. Uit het Global 
Gender Gap Report 2018 van het Wereld 
Economisch Forum blijkt dat van al het 
werk dat Belgische vrouwen leveren, 56 
% onbetaald is. Bij de mannen is 36 % 
van de werktijd onbetaald.

DE PRIJS VAN HET 
MOEDERSCHAP
Een van de belangrijkste redenen voor 
de loonkloof v/m is de prijs die vrouwen 
betalen voor het moederschap. Terwijl 
vrouwelijke starters evenveel of zelfs iets 
meer verdienen dan hun mannelijke col-
lega’s, schiet de loonkloof omhoog zodra 
ze kinderen krijgen. Het probleem is dat 
de loopbanen van vrouwen en mannen 
verschillen, met de leeftijd tussen 30 en 
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"Deeltijds 
werkende 
vrouwen 
verdienen 
minder dan 
deeltijds 
werkende 
mannen."

VERA CLAES

40 jaar als kantelmoment. De (loon)kloof 
die dan geslagen is doordat mannen 
hebben kunnen doorgroeien, wordt 
alleen maar groter. Vera Claes: “Beval-
len mag geen straf zijn: dat was het 
uitgangspunt van de nieuwe spraakma-
kende spot voor Equal Pay Day dit jaar. 
Daarin maken we duidelijk dat vrouwen 
hun kinderwens best even bewaren  tot 
na hun pensioenfeestje.”

Ook veel voltijds werkende vrouwen 
schroeven op een bepaald moment hun 
carrière terug. Zij maken – veel vaker dan 
mannen - gebruik van de thematische 
verloven zoals ouderschapsverlof, of ne-
men loopbaanonderbreking/tijdskrediet. 
Hoewel deze systemen voor alle werkne-
mers toegankelijk zijn, maakten vrouwen 
in 2019 65 % uit van alle gebruikers en 
mannen 35 %. 

WAT ALS … MANNEN 
EN VROUWEN ZOUDEN 
SWITCHEN?
Hoe zit het dan met de loonkloof v/m 
wanneer gecorrigeerd wordt naar 
arbeidsduur? Als alle vrouwen voltijds 
zouden werken, verdienen ze nog steeds 
10 % minder dan mannen (13 % in de pri-
vésector en 6 % in de publieke sector). 
Deeltijds werkende vrouwen verdienen 
bovendien zelfs minder dan mannen die 
ook deeltijds werken (9 %). 

Onderzoek aan de Universiteit van Har-
vard bevestigt de scheefgroei. De daling 
in het loon van vrouwen die minder gaan 
werken, staat niet in verhouding tot het 
aantal uren dat ze werken. Werkgevers 
betalen hun mannelijke werknemers bui-
tenproportioneel meer om meer uren te 
kloppen en hun werkneemsters dispro-
portioneel minder voor de uren die zij 
presteren. Vera concludeert: “We kunnen 
dus nog lang niet spreken van gelijk loon 
voor gelijk werk.”

HARDE/ZACHTE SECTOREN, 
GLAZEN PLAFONDS EN 
KLEVERIGE VLOEREN
Deeltijds werk is duidelijk een belang-
rijke verklaring van de loonkloof v/m, 
maar niet de enige, aangezien mannen 
die deeltijds werken beter verdienen. Dit 
heeft te maken met het feit dat deeltijds 
werkende vrouwen doorgaans werkzaam 
zijn in jobs en sectoren die minder goed 
betalen. 

De zogenaamde vrouwelijke sectoren be-
horen duidelijk tot de slechter betalende 
sectoren, de mannelijke tot de beter of 
zelfs best betalende sectoren. 

Naast de genderstereotiepe verdeling 
van vrouwen en mannen volgens zachte 
en harde sectoren, is er nog een reden 
waarom ook voltijds werkende vrouwen 
minder verdienen dan voltijds werken-
de mannen: de hoogste functies gaan 
nog steeds naar mannen. Volgens een 
genderanalyse van de arbeidsmarkt van 
Statbel maken vrouwen de meerderheid 
uit bij het dienstverlenend personeel en 
verkopers (68 %), administratief perso-
neel (62 %), elementaire beroepen (62 
%) maar slechts 34 % van de managers. 
Vrouwen verdienen dus nog steeds 
minder dan mannen, omdat zij over-
vertegenwoordigd blijven onderaan de 
carrière- en loonladder. Aan de basis van 
deze verticale segregatie liggen stereo-
tiepe en discriminerende denkbeelden. 

Volgens onderzoek van de UGent, 
de KU Leuven en de IÉSEG School of 
Management heeft een deel van het 
probleem van deze sticky floor te 
maken met de schrik van werkgevers 
voor uitval door moederschap. De 
campagne van zij-kant komt dus als 
geroepen: de prijs die vrouwen beta-
len om kinderen te krijgen, is hoog.

Vera blikt verder vooruit: “Deze achter-
stand wordt niet meer ingehaald. De 
verloren loopbaanjaren kun je carrière-
matig niet inhalen. Bovendien vertaalt 
de loonkloof zich één-op-één in de 
pensioenkloof. We kunnen als vrouwen-
beweging, als vakbond en als partij niet 
genoeg hameren op de onrechtvaardig-
heid die daarin schuil gaat.”  

HET MOET ANDERS.  
HET KAN ANDERS.
Hoe de gendergelijkheid aan het begin 
van een loopbaan doortrekken tot aan 
het pensioen? zij-kant formuleert enkele 
concrete en pasklare oplossingen. Zo be-
veelt de vrouwenbeweging aan om meer 
in te zetten op werkbaar werk, onder 
meer door een geleidelijke arbeidsduur-
vermindering naar de 30 urenwerkweek 
met behoud van loon. Die maatregel 
geeft zowel vrouwen als mannen de kans 
om een carrière uit te bouwen én tijd te 
maken voor vrije tijd en zorgtaken. 

Een belangrijk pijnpunt volgens zij-kant 
is de gebrekkige toepassing van de loon-
kloofwet van 22 april 2012. Onderzoek 
toont aan dat hier vooral op het niveau 
van de ondernemingen onvoldoende uit-
voering aan wordt gegeven. Zo worden de 
verplichte tweejaarlijkse analyserappor-
ten van de loonstructuur niet of onvolle-
dig ingevuld, ontbreekt het aan controle 
op deze verslagen en is het hieraan 
gekoppelde actieplan niet verplicht. 

Om daartoe te komen, introduceert 
zij-kant het Equal Pay Day-label om be-
drijven aan te sporen om werk te maken 
van loongelijkheid v/m. Dat label kan 
ontwikkeld worden aan de hand van het 
analyseverslag van de bezoldigingsstruc-
tuur, voorzien door de loonkloofwet. In 
dat geval moeten sancties verbonden 
worden aan niet of onvolledig ingedien-
de rapporten.  “De analyserapporten op 
basis waarvan een dergelijke kwaliteits-
label zou toegekend worden, zijn niet in 
orde, wat maakt dat het in de meeste ge-
vallen mankeert aan de nodige gegevens 
voor een toekenning. In afwachting van 
de verbeterde toepassing van de loon-
kloofwet, ligt volgens ons de bewijslast 
dan ook bij de bedrijven die het label 
willen behalen”, aldus Vera Claes. 

EQUAL PAY PACT  
EN ACTIES

Wil jij je engagement voor ge-

lijke lonen v/m tonen en Equal 

Pay Day-ambassadeur worden?  

Teken het Equal Pay Pact hier en 
ontvang een ambassadeursbadge 
en –oorkonde. Op 27 maart voert 
zij-kant actie op diverse plaatsen 
in Vlaanderen en Brussel.  
Zie meer info op  
www.equalpayday.be/acties 

BEKIJK HET FILMPJE
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ging. Ze nemen jobs af, maar als ze niet 
werken zijn het profiteurs.” Daarom is 
het des te belangrijk om uitstappen als 
deze te blijven organiseren. We willen 
de delegees op de werkvloer begelei-
den en hun de nodige tips meegeven 
om hiermee om te gaan.

Het is van belang om de delegees in de 
eerste plaats te informeren. Ze moeten 
mee zijn met de materie om zo eventu-
ele angst voor het onbekende te over-
winnen. Alleen zo kunnen ze dichter 
staan bij de betrokken werknemers en 
hen begrijpen en helpen. Heidi Beutels 
(lid gendercommissie) over het bezoek 
aan het Migratiemuseum: “We willen 
weten wat het thema inhoudt zodat we 
dit zelf binnen het bedrijf kunnen toe-
passen, hoe we daar tegenover staan 
en wat we daarvoor moeten doen.”
Een moeilijkheid bij de ondersteuning 
van een werknemer met een migratie-

achtergrond is vaak de taal. “Ze kennen 
de taal niet en de werkgever en de col-
lega’s vinden dat een groot probleem. 
Ook de papierwinkel is een groot pro-
bleem en daarom is de vakbondsverte-
genwoordiging goed geplaatst om die 
mensen te helpen", aldus Anja Dejonck-
heere (lid gendercommissie).

Na de rondleiding keerden de leden van 
de gendercommissie met vele indruk-
ken en ideeën rijker huiswaarts. We ho-
pen dat de uitstap hen inspireerde om 
mee op te staan tegen de polarisering 
en het wij-zij denken (zoals beschreven 
op pagina 16) op de werkvloer. Wij staan 
mee op!

Op 3 december 2019 bracht 

de gendercommissie van 

ABVV-Metaal een bezoek aan 

Molenbeek. In de voormiddag 

werd er vergaderd en in de 

namiddag bezochten de 

leden, na een korte wandeling, 

het op 12 oktober geopende 

Migratie museum in de Werk-

huizenstraat.

De gendercommissie  
staat mee op tegen 
wij-zij denken op de 
werkvloer

Het museum geeft uitdrukking aan 
Brussel als het meest diverse ge-
west van België. Een op de drie 
inwoners van Brussel heeft immers 
een nationaliteit die niet-Belgisch 
is. De herkomstcijfers van de Brus-
selse inwoners vertellen een nog 
meer divers verhaal. Bijna 70 % van 
de geregistreerde inwoners heeft 
wortels in het buitenland. Deze cijfers 
vertalen zich ook steeds vaker op de 
werkvloer. Doordat er weinig reactie 

komt op openstaande vacatures, komt 
het meer en meer voor dat jobs in de 
metaalsector worden ingevuld door 
mensen met een migratieachtergrond 
die minstens even geschikt zijn voor 
de jobs.

Marie-Jeanne Grymonprez (lid gender-
commissie) zegt daarover: “Dat wordt 
niet altijd in dank afgenomen door de 
werknemers die er al enige tijd wer-
ken. Ze zien hen als een soort bedrei-

G
bekijk de video hier
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EUROPESE EQUAL PAY DAY OP 27 FEBRUARI 2020

De loonkloof is geen spel
Gelijk loon voor gelijk werk in Europa? Toch niet. De gemiddelde loonkloof m/v in de Europese Unie bedraagt immers nog 
steeds 16 %, met grote verschillen tussen de lidstaten onderling. Voorzitter van PES Women Zita Gurmai: “Gendergelijkheid 

is geen spel. De loonkloof is geen spel. Europa moet een tandje bijzetten om te komen tot loongelijkheid. We mogen 
niet toestaan dat deze flagrante ongelijkheid over het hoofd wordt gezien.” PES Women dringt erop aan dat de Europese 
Commissie gehoor geeft aan de vele stemmen die opgaan voor loongelijkheid. De Europese socialisten vraagt bindende 

maatregelen om de kloof te dichten tegen 2030. Dat is niet meer dan eerlijk naar vrouwen toe.

Loonkloof v/m  
in de EU

Het vrouwenpensioen is 39 % lager
dan het mannenpensioen in Europa 

Loondiscriminatie 
is illegaal
(MAAR HET GEBEURT NOG STEEDS)

ARMOEDERISICO  
NA HET PENSIOEN

ONBETAALDE ARBEID  
PER WEEK  

ZOALS ZORG EN HUISHOUDEN

GROOTSTE  
PENSIOENKLOOF

KLEINSTE  
PENSIOENKLOOF

ONZE  
LOONKLOOFEISEN

ENKELE OORZAKEN

Vrouwen zijn 
minder vaak aan 

het werk

Vrouwen werken 
minder uren

Vrouwen 
verdienen minder

De loonkloof 2 % 
per jaar verkleinen 

in elk land

Meer audits op 
Europees niveau

Invoering 
sancties en 

afschrikmiddelen
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Vrouwen verdienen 
gemiddeld 16 % 

minder dan mannen 
in Europa
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22 uur

16 %
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INDUSTRIALL EUROPE: WOMEN TOGETHER AT WORK

Een vrouw 
hoort aan de 

onderhandelingstafel

Aangezien vrouwen in de EU 16 % 

minder verdienen dan mannen, werken 

ze vanaf 4 november gratis en voor 

niks tot het eind van het jaar. Vrouwen 

zijn het slachtoffer van structurele 

discriminatie zowel in hun professioneel 

als in hun privéleven, waardoor ze 

minder verdienen, minder kans maken 

op promotie, meer deeltijds werken 

en een kleiner pensioen krijgen. 

Deze genderkloof is sinds jaren een 

belangrijk strijdpunt voor de vakbonden 

in de EU. Een eeuw geleden werd 

de Internationale Vrouwendag op 

8 maart in het leven geroepen als 

syndicale actie. De dag van vandaag 

strijden vakbonden nog steeds voor 

loongelijkheid en gelijke rechten. Door 

akkoorden te sluiten met de werkgevers 

die discriminatie tegengaan, zeker als 

het gaat over zwangerschap en zorg 

voor kinderen, werken de vakbonden 

mee aan echte gendergelijkheid. 

“Zowel de vrouwen als de mannen hebben de keuze om zelf 
onze werkuren te bepalen in functie van ons gezinsleven. Er 
zijn maatregelen genomen om te garanderen dat vrouwen 
evenveel kans maken op promoties.” Ontmoet Nuria en 
ontdek hoe zij en haar collega’s baat hebben bij collectieve 
onderhandelingen. 

V10 11E-DOC GENDER 2020

https://www.youtube.com/watch?v=RfkrK_GtYSQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TbWxq5nl9WQffFz4lXGlYwYKcUh_MdrfwoDazy85jU9HYNNo4E7mX36s 


Grensoverschrijdend gedrag blijft een 
probleem op de werkvloer. In juli 2018 
publiceerde de Stichting Innovatie & 
Arbeid van de SERV een rapport over 
grensoverschrijdend gedrag op het werk 
in Vlaanderen. Uit de meting die in 2016 
bij 12.000 werknemers werd uitgevoerd, 
bleek dat ongeveer één op de vijf (21,6 
%) van de Vlaamse werknemers in de 
loop van het jaar geconfronteerd werd 
met één of meerdere vormen van grens-
overschrijdend gedrag. Het gaat daarbij 
om intimidatie of bedreiging, pestge-
drag, lichamelijk geweld of ongewenst 
seksueel gedrag. De cijfers liggen in de 
lijn van de vorige meting uit 2013. De 
studie geeft ook cijfers voor de metaal. 
In onze sector zou zo’n 14,7 % van de 
werknemers grensoverschrijdend gedrag 
ervaren. Dat is minder dan het Vlaamse 

gemiddelde, maar nog steeds een vrij 
hoog cijfer.
 
Andere onderzoeken geven aan dat het 
aantal slachtoffers van grensoverschrij-
dend geweld op de werkvloer mogelijks 
nog hoger ligt. Volgens cijfers van Men-
sura zou 34 % van de werknemers in 2017 
één of meerdere keren te maken gekre-
gen met pesten, discriminatie, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag of agressie 
op de werkvloer. De externe preven-
tiedienst ondervroeg meer dan 10.000 
personen over psychosociale factoren op 
het werk, waaronder het voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag.
Agressie, fysiek of verbaal, komt het 
meest voor: een kwart van de onder-
vraagden zou hier het voorbije jaar 
mee geconfronteerd zijn. Daarna volgen 

Jongere werknemers
worden wel vaker
geconfronteerd met 
ongewenst seksueel gedrag.

derde vertoont motivatieproblemen. 
Werknemers die worden geconfronteerd 
met grensoverschrijdend gedrag, zijn ook 
vaker ziek en kijken meer uit naar ander 
werk. Ook de slachtoffers van huiselijk 
geweld ervaren ernstige gevolgen. Hun 
gezondheid is minder goed dan die van 
de andere respondenten; ze kampen 
bijvoorbeeld met slaapproblemen, angst 
en stress, of nemen hun toevlucht tot 
medicatie of drugs. Het huiselijk geweld 
beïnvloedt ook de werksituatie, doordat 
de betrokken werknemers vaker afwezig 
zullen zijn of minder productief. Huise-
lijk geweld is dus een probleem dat de 
werkgevers, ook die van onze sectoren, 
aangaat.

Daarom plaatst ABVV-Metaal grens-
overschrijdend gedrag op het werk en 
huiselijk geweld op de agenda van de 
sectorale onderhandelingen. We geven 
daarmee gevolg aan ons congres en de 
voorstellen van onze gendercommissie, 
evenals de oproep gelanceerd door Furia 
op de Nationale Vrouwendag. Het is onze 
bedoeling om te komen tot een sectoraal 
kader voor grensoverschrijdend gedrag 
op het werk dat de werkgevers van onze 
sectoren aanmoedigt om een proactief 
beleid te voeren. Daarbij moet ook aan-
dacht worden gegeven aan maatregelen 
om slachtoffers van huiselijk geweld te 
ondersteunen, zoals de mogelijkheid om 
een beroep te doen op de vertrouwens-
persoon, een wijziging van het uurrooster 
te vragen of enkele dagen afwezig te zijn.

pesten en discriminatie (13 %). Twee pro-
cent kreeg af te rekenen met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag.

Vrouwen worden vaker het slachtoffer 
van ongewenst gedrag dan mannen: 37 
% van de ondervraagde vrouwen kreeg 
daar minstens één keer mee te maken, 
tegenover 32 % van de mannen. Werkne-
mers jonger dan 25 jaar ondervinden het 
minst ongewenst gedrag op hun werk: 27 
% kreeg het voorbije jaar te maken met 
één of meerdere vormen van grensover-
schrijdend gedrag, tegenover 38 % in de 
leeftijdsgroep van 45-54 jaar.

Jongere werknemers worden wel vaker 
geconfronteerd met ongewenst sek-
sueel gedrag, blijkt uit onderzoek van 
HR-dienstverlener Securex bij 1500 werk-

JEUGDBIJSTAND
GEHANDICAPTENZORG
WELZIJNSWERK 43,6 %

RUSTHUIZEN 41,4 %

POLITIE, DEFENSIE 41,2 %

ZIEKENHUIZEN
35,4 %

OVERHEIDSADMINISTRATIE
23,4 %

VLAANDEREN
21,6 %

TRANSPORT
21,3 %

GEZINS- EN BEJAARDENHULP
19,8 %

KLEINHANDEL
18,6 %

POST, TELECOMMUNICATIE
17,1 %

ZAKELIJKE DIENSTEN
16,0 %

GROOTHANDEL
15,8 %

METAAL
14,7 %

FINANCIËLE SECTOR
14,4 %

CHEMIE
13,6 %

BOUW
13,1 %

VOEDING
11,6 %

ONDERWIJS
23,8 %

GRENSOVERSCHRIJDEND 
GEDRAG NAAR SECTOR  

IN 2016  
(% VAN WERKNEMERS)

Bron: Vlaams Werkbaarheidsmonitor Werknemers

ABVV-Metaal zet 
grensoverschrijdend 

gedrag op  
sectorale agenda

Mnemers. Volgens de studie zou 5 % van 
de werknemers worden geconfronteerd 
met ongewenst seksueel gedrag. Vooral 
werknemers jonger dan 25 jaar worden 
slachtoffer van ongewenst seksueel 
gedrag op het werk (14 %). Vrouwen on-
der de 30 worden vaker slachtoffer van 
ongewenst seksueel gedrag (12 %) dan 
mannen (9 %).

Ook in de familiale sfeer kunnen werk-
nemers worden geconfronteerd met ge-
weld. In een studie van het Instituut voor 
de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
bij 2.000 personen gaf 41,5 % van de res-
pondenten aan dat zij slachtoffer waren 
van verbaal geweld, 22 % van intimida-
ties, en 15 % van fysieke agressie. Vooral 
vrouwen zijn slachtoffer van seksueel ge-
weld. Het gaat om 5,6 % van de vrouwen 
tegenover 0,8 % van de mannen. 12,5 % 
van de respondenten verklaarde dat zij 
gedurende de laatste 12 maanden min-
stens één keer het slachtoffer werden 
van een gewelddadige handeling door 
hun (ex-) partner: 14,9 % van de vrouwen 
en 10,5 % van de mannen. In 11 % van de 
gevallen ging het om psychologisch of 
verbaal geweld. 1,3 % ervaart fysiek ge-
weld in de partnerrelatie. De cijfers over 
geweld binnen de familiale sfeer liggen 
in dezelfde lijn. 

Opmerkelijk is dat slechts een minder-
heid van de slachtoffers van grensover-
schrijdend gedrag dit gedrag signaleert. 
Slechts 3,3 % van de slachtoffers van 
huiselijk geweld doet aangifte bij de 
politie. Minder dan een op honderd 
werknemers die zich slachtoffer voelen 
van grensoverschrijdend geweld op het 
werk, dient een verzoek in bij zijn exter-
ne dienst voor preventie en bescherming 
op het werk. Maar 13 % van de verzoeken 
bij een externe dienst is of leidt tot een 
formeel verzoek. In veel gevallen is het 
grensoverschrijdend gedrag of huiselijk 
geweld dus niet zichtbaar.

De negatieve invloed op het welzijn en 
de gezondheid van de werknemers is 
echter wel duidelijk zichtbaar. Meer dan 
de helft van de gepeste werknemers 
kampt met werkstressklachten; een 
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Tijd voor 
 sector specifieke 

#MeToo-cao’s

Merel Terlien & Iris Verschaeve zijn co-voorzitsters van Furia.   

Furia is de feministische en pluralistische overleg- en actiegroep 

die o.a. op 11 november de Nationale Vrouwendag organiseert.

MEREL TERLIEN IRIS VERSCHAEVE

Goede functieclassificaties 

zijn een belangrijk en 

fundamenteel instrument 

in de strijd voor een 

rechtvaardige verloning. 

De voorbije 15 jaar lag de 

focus van het beleid om 

de genderloonkloof aan te 

pakken voornamelijk op het 

genderneutraal maken van 

de functieclassificaties. Het 

kwam erop neer dat deze 

niet langer een verborgen 

benadeling van vrouwen 

zouden bevatten.

#MeToo toont dat structurele ongelijk-
heid tussen vrouwen en mannen nog al-
tijd bestaat. En een structureel probleem 
vraagt structurele maatregelen. Het kan 
niet de bedoeling zijn dat de aanpak zich 
beperkt tot het straffen of shamen van 
de enkele daders van wie de wandaden 
publiek werden, terwijl op tal van andere 
plaatsen daders hun gang blijven gaan. 

Never waste 
a good crisis 

De vele getuigenissen op internet 
zeggen iets over de tekortkomingen van 
bestaande procedures en regelgeving. Al 
te vaak is er angst om een collega, zeker 

een meerdere, aan te klagen. Angst om 
niet geloofd te worden, angst om aan 
het kortste eind te trekken... En terecht, 
recent werd nog duidelijk dat 30% van 
de werknemers die grensoverschrijdend 
gedrag op het werk aanklagen hun job 
verliezen. Willen we hier verandering in 
brengen, dan is er op verschillende ni-
veaus werk aan de winkel. Een greep uit 
de maatregelen die Furia voorstelt.

Ten eerste is er dringend nood aan 
campagnes die een breed publiek 
sensibiliseren. Naar het voorbeeld van 
Sex-collega = ex-collega, een initiatief 
dat staatssecretaris Miet Smet al in 1986 
nam. Zo’n campagnes zijn cruciaal om 
het probleem te duiden en nog meer 
bespreekbaar te maken, om slachtoffers 
het vertrouwen te geven om problemen 

te melden en om hun te vertellen dat ze 
niet alleen zijn en hulp kunnen krijgen.

Ten tweede moet er werk worden ge-
maakt van betere procedures. De huidige 
welzijnswet bepaalt een algemeen 
kader voor de aanpak van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag met onder 
meer preventieadviseurs psychosociaal 
welzijn, vertrouwenspersonen en een 
klachtenprocedure. Furia pleit ervoor om 
dit kader te verfijnen via sectorspecifieke 
#MeToo-cao’s. 

Zo’n cao moet werkgevers ertoe aanzet-
ten om verder te gaan dan het huidige 
wettelijk kader en een pro-actief beleid 
op te zetten. Op maat van hun sector. 
Bijvoorbeeld door werkgevers werk te 
laten maken van herhaalde informa-
tiecampagnes op de werkvloer die ook 
vertellen wat je als getuige kunt doen. 
Een duidelijke gedragscode die inge-
schreven wordt in het arbeidsreglement 
expliciteert basisprincipes zoals non-dis-
criminatie, zero-tolerance ten aanzien 
van seksisme, racisme en trans- en 
homofobie en een positieve omgang met 
diversiteit. Die code moet gelden voor 
iedereen, top incluis. En op niet-nale-
ving moeten sancties staan. Voorts is 
de opleiding van vertrouwenspersonen 
vandaag te beperkt. Werkgevers zou-
den kunnen investeren in een sterkere 
opleiding aangepast aan de sector. Al 
deze maatregelen komen een positief 
werkklimaat alleen maar ten goede.
De kracht van #MeToo schuilt in haar 
collectiviteit, in het samen delen en aan 
de alarmbel hangen. Die ervaringsdes-

kundigheid aanboren kan ook vooraf. 
Waarom geen verkennende wandelingen 
op het werk organiseren waarbij werkne-
mers en werkneemsters risicomomenten 
en omgevingen in kaart brengen? Tegelijk 
kan hun gevraagd worden hoe die risico’s 
weggewerkt kunnen. Op die manier krijgt 
een preventief beleid vanop de werk-
vloer zelf gestalte. 

Externe preventiediensten houden gege-
vens bij over klachten, maar er bestaat 
geen centrale registratie. We hebben 
daardoor geen precies idee over de 
cijfers, noch over welk grensoverschrij-
dend gedrag de klachten gaan en hoe 
ze opgevolgd worden. Nochtans zou dat 
het makkelijker maken om een gericht 
beleid uit te werken. Dat is een rol die 
bij uitstek past bij het Instituut voor de 
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Deze 
instelling coördineert de 5-jaarlijkse 
interfederale actieplannen tegen geweld. 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag op 
het werk moet daar voortaan een vast 
onderdeel van zijn. 

Vandaag kan het Instituut voor de Ge-
lijkheid van Vrouwen en Mannen geen 
stappen zetten in zaken van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag op het werk. 
Nochtans kan dit nodig zijn wanneer bij-
voorbeeld de dader de werkgever of een 
leidinggevende is en/of de werkgever te 
laks optreedt. Een oproep dus aan onze 
parlementsleden om de rechtspositie 
van het Instituut voor de Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen uit te breiden. Maar 
de wetgever kan nog meer doen. Racis-
tische mediamisdrijven komen voor de 

correctionele rechter. Dat geldt niet voor 
seksistische mediamisdrijven. Die komen 
in principe voor Assisen, iets wat in de 
praktijk nooit gebeurt. Bovendien maakt 
de correctionalisering van seksistische 
haatspraak de aanpak van meervoudige 
hate speech mogelijk op basis van racis-
me én seksisme. 

En eigenlijk moeten we nog een pak 
ambitieuzer zijn. #MeToo wortelt in 
de structurele sekseongelijkheid. De 
voedingsbodem voor dit wijdverbreide 
seksueel grensoverschrijdende gedrag is 
sekseongelijkheid, die zich ook ver-
taalt in de norm van heteroseksualiteit. 
Mikpunt van het geweld zijn vrouwen en 
al wie niet aan die (witte) heteronorm 
beantwoordt. Die ongelijkheid wegwer-
ken, betekent ook het versterken van de 
positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, 
inzetten op mediawijsheid, kinderen 
en jongeren een degelijke seksuele 
opvoeding geven, stereotypen bestrijden 
over hoe meisjes en jongens zich horen 
te gedragen.... Het is kostbaar goed dat 
#MeToo seksueel grensoverschrijdend 
gedrag meer bespreekbaar maakte. 
Hoog tijd om een daadkrachtig beleid te 
ontwikkelen.

T
IN GESPREK MET 

#MeToo wortelt 
in de structurele 
sekseongelijkheid.

De kracht van #MeToo 
schuilt in haar collectiviteit, 

in het samen delen en aan 
de alarmbel hangen.
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VAKBOND EN VROUWENBEWEGING 

DELEN STRIJD VOOR EEN STERKERE 

SOCIALE ZEKERHEID

“Moeder worden, 
een van de meest 

natuurlijke dingen, 
mag niet bestraft 

worden”

In België staan de Internationale 

Vrouwendag en de Wereldvrouwenmars 

van 8 maart dit jaar in het teken van een 

sterke sociale zekerheid. Dat is een kolfje 

naar onze syndicale hand. ABVV-Metaal 

trad dan ook in dialoog met Magda De 

Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad 

en secretaris-generaal van de Europese 

Vrouwenraad. Welke oplossingen voor 

de zorgkloof schuilen in een versterking 

van de sociale zekerheid? Wat is een 

‘feministische economie’? En hoe kunnen 

vakbond en de vrouwenbeweging 

de handen in elkaar slaan voor de 

vrouwenzaak?  

MAGDA DE MEYER
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De sociale zekerheid neemt voor 
een stuk de zorgfunctie op zich voor 
beroepsactieve personen waar-
door ze zich tijdelijk of gedeelte-
lijk kunnen terugtrekken uit de 
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld voor 
moederschapsrust, geboorteverlof, 
tijdskrediet, thematische verlo-
ven. Deze onderbrekingen worden 
omgezet in gelijkgestelde periodes 
voor de pensioenen ‒ d.w.z. dat 
men blijft rechten opbouwen ‒ en 
gedeeltelijk vergoed via vervan-
gingsuitkeringen of premies waar 
heel wat verschillen op zitten. 

In het kader van werkverwijdering 
bij zwangerschap, moederschaps-
verlof, werkverwijdering wegens 
borstvoeding, vader schaps verlof/
geboorteverlof, geboorteverlof  
voor mee moeders, vaderschaps- 
rust en meemoederschapsrust  
bij hospitalisatie of overlijden van 
de moeder, adoptieverlof vragen  
we alvast uitkeringen aan 100 %  
van het laatst verdiende 
loon gedurende de ganse 
onderbrekingsperiode.

De overheid en sociale partners 
bouwden in het begin van de jaren 
‘80 – een periode van hoge werk-
loosheid – deeltijds werk sterk uit 
om de jobs te herverdelen. Dit ge-

beurde vooral in sectoren waar veel 
vrouwen werkten, bijvoorbeeld de 
distributiesector, de schoonmaak, 
de horeca, de zorgsector. De ‘ander-
halve job per gezin’ was volgens de 
overheid dé oplossing om gezin en 
werk beter te kunnen combineren 
en tegelijk konden de tewerkstel-
lingscijfers wat opgekrikt worden.
De gevolgen van deze modellen 
zijn tot op vandaag voelbaar. In alle 
domeinen van de samenleving zien 
we hoe de positie van vrouwen een 
andere vorm aanneemt dan die 
van mannen. Van de vrouwen die 
werken, doet 43,9 % dat deeltijds, 
in vergelijking met 9,6 % van de 
werkende mannen. Bij de 25- tot 
44-jarigen is 88,5 % van de deel-
tijds werkende ouders een vrouw. 
Vrouwen zijn oververtegenwoordigd 
in sectoren waar deeltijdse jobs de 
norm zijn en de lonen in verhouding 
laag zijn. De financiële afhankelijk-
heid van vrouwen blijft groot op die 
manier. De loonkloof vertaalt zich 
vervolgens in een pensioenkloof, die 
nog breder wordt omdat de hervor-
mingen van de huidige regering de 
vrouwen proportioneel hard treffen.

1HOE VERHOUDT DE VER-
STERKING VAN ONZE 
SOCIALE ZEKERHEID 
ZICH TOT HET FEMINISME 
DAT DE VROUWENRAAD 
VOORSTAAT? 

MAGDA: Enerzijds probeert de Vrou-
wenraad al decennia de indirecte 
discriminaties en onrechtvaardig-
heden in de sociale zekerheid aan 
de kaak te stellen en binnen het 
bestaande systeem daar dan ook 
aanbevelingen voor te formuleren.

Onze sociale zekerheid heeft zich na 
de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld 
via allerlei maatregelen in verschil-
lende sectoren. Een aantal daarvan 
zijn nog steeds gebaseerd op het 
gezinsmodel met één (mannelij-
ke) kostwinner. Dit zogenaamde 
kostwinnersmodel vierde hoogtij in 
de jaren 1950 tot 1970. Op het einde 
van de 20e eeuw kwam er geleidelijk 
meer aandacht voor tweeverdie-
nersgezinnen en recenter ook voor 
eenoudergezinnen.

Maar de maatregelen in de sociale 
zekerheid zijn niet gestroomlijnd 
en creëren bijgevolg een aantal on-
rechtvaardigheden: vrouwen worden 
indirect benadeeld ten opzichte 
van mannen, zelfs vrouwen onder-
ling worden in bepaalde gevallen 
verschillend behandeld. Het klassiek 
voorbeeld is dat van vrouwen die nu 
een overlevingspensioen ontvangen 
en nooit gewerkt hebben. Zij krijgen 
een hoger maandelijks bedrag dan 
vrouwen uit dezelfde leeftijdsgroep 
die wel  altijd beroepsactief ge-
weest zijn en een lage maandelijks 
pensioenbedrag ontvangen. Dat is 
het gevolg van de loonkloof m/v en 
deeltijds werk. 

In alle domeinen 
van de samenleving zien 
we hoe de positie van 
vrouwen een andere 
vorm aanneemt 
dan die van mannen.

Toen het als moeder 
even te zwaar werd, 
leerde ik je pas echt 
kennen.
Nu weet ik hoe belangrijk je bent.

#AltijdBeschermd
75 jaar Sociale Zekerheid

Toen mijn moeder 
mij nodig had, 
leerde ik je pas  
echt kennen.
Nu weet ik hoe belangrijk je bent.

#AltijdBeschermd
75 jaar Sociale Zekerheid
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Als feministen streven we naar 
een socio-economisch model 
dat zorg voor onszelf, 
voor elkaar en voor de planeet 
centraal plaatst. 

• Publieke dienstverlening met 
zorgdienstverlening, toeganke-
lijk, kwaliteitsvol en betaalbaar, 
o.a. betaalbare of gratis kinder-
opvang, ook voor ouderen.

• Een gelijkere verdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid 
door een arbeidsduurverminde-
ring voor mannen en vrouwen 
met een 30-urenweek als norm. 
Niet enkel om meer te zorgen, 
ook voor vrijwilligerswerk, zelf-
zorg, burgerschap, …

• Een vangnet voor iedereen via 
een minimuminkomen op het 
niveau van de Europese armoe-
derisicodrempel.

DE VROUWENRAAD PLEIT 
VOOR EEN ANDER MAAT-
SCHAPPIJMODEL, VOOR 
EEN FEMINISTISCHE ECO-
NOMIE. HOE MOET DIE ER 
CONCREET UITZIEN? 

MAGDA: Als feministen streven we 
naar een socio-economisch model 
dat zorg voor onszelf, voor elkaar en 
voor de planeet centraal plaatst. We 
staan voor een maatschappij waar 
vrouwen en mannen hun eigen werk 

en leven kunnen bepalen, onge-
hinderd door genderstereotypen, 
waar ongelijkheid en armoede geen 
plaats kennen en waar niemand 
achterblijft. Ieder van ons moet zich 
in alle levensfasen zo evenwichtig 
mogelijk kunnen ontwikkelen op 
persoonlijk, sociaal, materieel en 
financieel vlak. Dit is wat wij een 
feministische economie noemen. 

Bij een feministische economie 
heeft iedereen het vermogen om 
deel te nemen aan de economie en 
valideert men elke bijdrage, elke 
activiteit; dus ook de zorgarbeid 
hoofdzakelijk verricht door vrouwen. 

De onderwaardering van zorgarbeid 
is immers het resultaat van histori-
sche dynamieken.  De balans tussen 
de verschillende dagelijkse activitei-
ten staat centraal in ons model. Om 
een dergelijk  goeie balans tussen 
alle erkende activiteiten te realise-
ren zijn op verschillende domeinen 
specifieke maatregelen nodig. 
Wij willen een zorgsamenleving voor 
mensen en de planeet, gebaseerd 
op vrede en rechtvaardigheid en 
met respect voor elk levend wezen. 
Daarom moeten genderstereotypen 
m/v doorbroken worden. Dit willen 
bereiken via drie niveaus:

GAAT DE BELGISCHE  
UITBREIDING VER GENOEG 
IN VERGELIJKING MET  
DE TENDENSEN IN HET  
BUITENLAND? 

MAGDA: Eind januari werd de uit-
breiding van de genderwet aange-
nomen. De wet bood al bescherming 
tegen discriminatie op grond van 
geslacht, zwangerschap en moe-
derschap. Nu komen daar nog zes 
criteria bij. Het gaat om vaderschap, 
meemoederschap, borstvoeding, 
adoptie, medisch begeleide voort-
planting en seksekenmerken. In 
het buitenland, met onlangs in de 
actualiteit Finland, wordt het vader-
schapsverlof fiks uitgebreid. 

Het feit dat de genderwet is 
uitgebreid met nieuwe criteria 
heeft geen impact voor een even-
tuele uitbreiding van de opname-
duur van moederschapsverlof 
en geboorteverlof waar de Vrou-
wenraad voorstander van is.

WE STELLEN VAST DAT ER 
VEEL OVEREENKOMSTEN 
BESTAAN TUSSEN DE 
FEMINISTISCHE EN SYNDI-
CALE SOCIAALECONOMI-
SCHE EISEN. WAT KAN DE 
VAKBOND DOEN OM MEER 
TE SENSIBILISEREN VOOR 
DE VROUWENZAAK?   

MAGDA: De genderwerkingen van de 
vakbonden hebben een vertegen-
woordiging in de raad van bestuur 
van de Vrouwenraad en ze zitten 
ook in de vaste commissie arbeid 
van de Raad van de Gelijke Kansen 
voor Mannen en Vrouwen (RGKMV). 
In die zin is er geregeld overleg en 
informatieuitwisseling tussen de 
vakbonden en de vrouwenbeweging. 
De vaste commissie arbeid van de 
RGKMV stelt regelmatig adviezen op 
voor het beleid. Wij vragen dat die 
steeds ernstig genomen worden, ook 
in de Nationale Arbeidsraad. 

Met 15 weken moederschapsverlof 
bengelen we in Europa aan de staart 
van de rangschikking. Bovendien ligt 
de vergoeding tijdens die periode te 
laag. Wij vragen een optrekking tot 
20 weken.

Onze eis voor individuele rechten 
houdt ook 100 % vergoed moe-
derschapsverlof in. Nu krijgen 
werkneemsters de eerste dertig 
dagen 82 % van het brutoloon ‒ 
geen maximumbedrag van toepas-
sing ‒ en vanaf de 31e dag 75 % van 
het begrensd brutoloon. Vrouwelijke 
ambtenaren behouden hun loon. De 
werkloze mama ontvangt de eerste 
dertig dagen een werkloosheidsuit-
kering en een supplement van 19,50 
% van het referteloon, vanaf de 31e 
dag zakt dit supplement naar 15 %. 
De compensatiegraad van de moe-
derschapsuitkering ten opzichte van 
het laatste loon ligt voor werkneem-
sters in België op ongeveer 77 %, 
terwijl het EU-gemiddelde 90 % 
bedraagt. Er zijn al dertien lidstaten 

waar men de volle 100 % uitbetaalt. 
Bij ons ligt de compensatiegraad 
voor geboorteverlof (papa en mee-
moeder) zelfs hoger dan die voor 
moederschapsverlof.

Moeder worden, een van de meest 
natuurlijke dingen, mag niet bestraft 
worden. Nochtans is dat in ons 
systeem echt wel het geval: minder 
inkomen tijdens het moederschaps-
verlof, onvoldoende en/of onbetaal-
bare kinderopvang die ervoor zorgt 
dat je als mama moeilijker opnieuw 
aan de slag kan en een kinderbijslag 
die de kosten van een kind onvol-
doende dekt. Als alleenstaande 
ouder trek je helemaal aan het kort-
ste eind: je armoederisico bedraagt 
meer dan 40 %.

De Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad 
van 20 juni 2019 betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven 
voor ouders en mantelzorgers en tot 
intrekking van Richtlijn 2010/18/EU 

van de Raad stelt verplicht vader-
schapsverlof in (verlof voor vaders 
of, mits en zover erkend in het 
nationale recht, voor gelijkwaardi-
ge tweede ouders, ter gelegenheid 
van de geboorte van een kind met 
het oog op zorgverlening) in elke 
lidstaat. De Vrouwenraad vraagt al 
geruime tijd de uitbreiding van het 
geboorteverlof van tien naar twintig 
dagen aan 100 % betaald en volledig 
gelijkgesteld. Dit zien we als een 
eerste stap in de uitbreiding.

Moeder worden 
is een van de 
meest natuurlijke 
dingen, mag niet 
bestraft worden.

In die zin is er 
geregeld overleg 

en informatie-
uitwisseling 

tussen de 
vak bonden 

en de 
vrouwen-

beweging.

De Vrouwenraad vraagt al 

decennia aandacht voor de 

loon- en de pensioenkloof m/v.   

Wij waren dan ook zeer content 

dat de vakbonden deze thema’s 

verder uitgewerkt hebben, o.a. 

met de jaarlijks loonkloofdatum, 

de loonwijzer en recenter ook 

de acties en betogingen over de 

vrouwenpensioenen.
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Kind in  
de opvang?
Nu wordt ook een deel van
de kosten opgevangen!

Het nieuwe akkoord voor de metaalsector is goed nieuws voor jonge ouders. 
Gaat je kind naar de opvang? Dan krijg je vanaf maart een deel van de kosten 
terugbetaald uit het fonds voor bestaanszekerheid.

Meer info op abvvmetaal.be/kinderopvang

     |          |          |     abvvmetaal.be

Een tijd geleden hebben we een staking 
gekend van 2 dagen. Dit naar aanleiding 
van aanhoudende problemen op het 
bedrijf. Voor we overgegaan zijn naar 
een staking hebben we eerst de werk-
nemers geïnformeerd en geconsulteerd, 
via en personeelsvergadering, om te 
weten als fractie hoever de bereidheid 
was bij onze achterban. Tenslotte zijn 
wij het die hen vertegenwoordigen. De 
directie werd verschillende malen ge-
waarschuwd en er werd sociaal dialoog 
gevoerd met zelfs een verzoening tot 
gevolg, maar toch mocht het niet baten 
en de stakingsdagen werden een feit. 

We zijn met 3 vakbonden vertegenwoor-
digd binnen ons bedrijf, maar we ston-
den als ABVV helemaal alleen. We heb-
ben onze verantwoordelijkheid genomen 
en hadden de meerderheid van de werk-
nemers achter ons staan. De dagen voor 
het effectieve piket heeft de directie al-
les uit de kast gehaald om de stakers te 
overtuigen om niet mee te doen aan de 
staking en de sociale media heeft daar 

ook zijn deel in uitgevoerd. Ook had-
den we geen steun van de twee andere 
fracties; Toch hebben we ons niet laten 
afschrikken en zijn de stakingsdagen 
doorgegaan. We hebben ons niet laten 
beïnvloeden en hebben piket gestaan 
aan het bedrijf en respect getoond aan 
de werkwilligen door ze door te laten. 

Op de 2 dagen piket heeft het bedrijf mi-
nimaal kunnen draaien waardoor er toch 
veel stakers waren die zich niet hebben 
laten afschrikken en van de werkwilligen 
hebben we ook veel steun ontvangen. 
Het was niet omdat ze doorwerkten dat 
ze de actie niet ondersteunden. Ieder 
had daarvoor zijn eigen reden. Ook 
waren we tenslotte de enige vakbond die 
stakersvergoeding uitbetaalden. 

Heeft de staking iets opgeleverd? Zeker 
en vast. De directie heeft ondertussen 
al maatregelen versneld uitgevoerd en 
weet men ook dat we waakzaam toezien. 
Er is een stap vooruit gezet en men heeft 
een versnelling hoger geschakeld. Na de 
zomer wordt nog verder onderhandeld 
over andere pijnpunten.

De solidariteit die aan het piket werd 
getoond vanuit de stakers, werkwilligen 
en verschillende organisaties, was een 
hart onder de riem en net daarom sta ik 
mee op. Ook in onze militantenkern is er 
een samenhorigheid gegroeid. Net daar-
om sta ik mee op omdat ik voel dat het 
noodzakelijk blijft om de werknemers te 
vertegenwoordigen en te beschermen. 

Guardian of the Factory!

Caroline Segers, 
Delegee Daikin

Nog meer dan voorheen sta 

ik mee op voor de sociale 

verkiezingen van 2020. Dit 

zou voor mezelf al de vierde 

keer zijn dat ik opkom voor 

de sociale verkiezingen en ik 

heb de evolutie meegemaakt. 

Vandaag is het meer dan 

noodzakelijk om de rechten 

van de medewerkers te 

helpen beschermen. 

De afgelopen jaren zie ik een 
verandering van mentaliteit in egoïsme 
en bitterheid zowel in de maatschappij 
als op de werkvloer. Hoe beter we 
het hebben, hoe beschermender we 
zijn. De angst wordt gevoed en de 
solidariteit verzwakt, terwijl het niet 
nodig is. Ik voel aan dat er toch meer 
mensen zijn die willen strijden. Daarvoor 
sta ik zeker mee op. Ik verduidelijk 
even waarom ik dit gevoel heb. 

"Ik sta mee 
op om de 

rechten van de 
medewerkers 

te helpen 
beschermen."

IN GESPREK MET... 

CAROLINE SEGERS
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De dag van vandaag is het vaak niet 

zo gemakkelijk om in te gaan tegen 

racistische opmerkingen of discriminatie in 

het algemeen. Jammer genoeg is de groep 

die opmerkingen maakt groter dan vroeger. 

Je maakt jezelf er niet populair mee, maar 

als je ertegen ingaat, kun je wat er gezegd 

wordt zo eenvoudig ontkrachten. 

Waarom? Omdat het gemakkelijke, veralgemenende uitspra-
ken zijn die gemaakt worden. Uitspraken die opgepikt worden 
en verder verteld worden zonder zelf eens stil te staan bij 
hetgeen er eigenlijk gezegd wordt. Populistische uitspraken 
die niet op waarheid gebaseerd zijn maar op onwetendheid, 
boosheid of angst ... De waarheid is dat je niet aan de bui-
tenkant van een persoon kunt zien hoe de binnenkant is. Je 
ontdekt alleen hoe iemand is, als je de moeite doet om elkaar 
te leren kennen. Als je in gesprek gaat, merkt je dat het een 
verrijking is om te leren van anderen.

Het is de algemene norm geworden om bijvoorbeeld vluch-
telingen als profiteurs te beschouwen of om een hele groep 
mensen over dezelfde kam te scheren, omdat ze hun religie 
of huidskleur delen. Als het tijdens de lunchpauze gaat 
over de actualiteit, hoor je vaak wel ergens een opmerking 
die niet door de beugel kan, maar die soms door een grote 
groep lachend opgenomen wordt. Het is thans niet grappig 
als het normaal wordt om jezelf als superieur aan een ander 
te beschouwen. Als ik het zie of hoor gebeuren, ga ik het ge-
sprek aan. Als het om discriminatie van een medewerker van 
een bedrijf gaat, zal de vakbond in het bedrijf zeker de no-
dige stappen nemen om dit tegen te houden. Ook maken we 
duidelijk naar iedereen toe dat onze deur altijd open staat 
voor een babbel of advies. Bij ons in het bedrijf wordt alles 
op alles gezet om discriminatie en racisme tegen te gaan.
 
Gelukkig zijn er nog steeds veel mensen bereid om het 
gesprek aan te gaan en de handen in elkaar te slaan. Dat 
is wat nodig is naar de toekomst toe. Ook binnen het ABVV 
vind ik veel gesprekspartners, elk met een eigen mening en 
van alle nationaliteiten en dat maakt alles juist zo leuk en 
interessant.

Marie Buyst
Delegee On Semiconductor

Marie Buyst

“Ik sta  
mee op 
tegen 
racisme!”

Mercedes Debels 

staat mee op

"Ik sta mee 
op voor de 
veiligheid en 
het welzijn 
van mijn 
collega’s."

Ik sta mee op voor het 

vakbondswerk en het 

socialisme, maar wat drijft 

mij telkens weer om mee 

voorop te staan? Ik ben sinds 

2006 actief bij de vakbond. 

Dertien mooie jaren zijn 

gepasseerd, waar ik mij 

met veel enthousiasme 

heb ingezet voor het ABVV. 

En nee, hier stopt het niet, 

integendeel, want wat ik 

eigenlijk nooit verwacht 

had, is dat ik in 2014 de 

fakkel kon overnemen om 

als hoofdafgevaardigde te 

functioneren binnen  

het bedrijf.

Dat het niet altijd evident is, is een feit, 
maar opgeven staat niet in mijn woor-
denboek. Daarvoor zit het ABVV te diep  
in mijn hart. Het ABVV geeft vier basis-
waarden mee: Gelijkheid – Rechtvaardig-
heid – Democratie – Solidariteit.  
Eigenlijk zegt dit al veel en zelfs 
 genoeg, want dit zijn vier kenwaar-
den die voor mij zeer belangrijk zijn. 

Ik streef naar een samenleving met een 
sociale logica in plaats van een maat-
schappij die drijft op de concurrentie-
logica eigen aan het kapitaal.

Tevens vind ik het belangrijk dat er een 
goeie vakbond is die toekijkt of alles 
goed en eerlijk verloopt en die opkomt 
voor de werkende klasse/arbeiders,  
ook als dat is door de organisatie van 
betogingen & stakingen.

Veiligheid is een van mijn prioriteiten, want 
gevaar schuilt soms in een klein hoekje. Ik 
sta mee op om erop toe te zien dat er geen 
onnodige risico's worden genomen. 

Als delegee volg ik de verkoop van het 
bedrijf mee op, want het belang van 
arbeid is : werkzekerheid, inkomensze-
kerheid, en ook zelfontplooiing. Maar niet 
alleen daarvoor sta ik mee op: een luis-
terend oor bieden aan de mensen op de 
werkvloer, naar hun verhalen/misnoegd-
heden luisteren, ook daar staan wij voor. 

Mensen overtuigen om samen ervoor te 
gaan, nee dit is niet altijd even makke-
lijk, maar als je sommigen hebt kunnen 
overtuigen om de metaalvorming te 
volgen om zo ook hun steentje bij te dra-
gen, dat geeft mij de kracht en motivatie.

Mijn team zijn mijn rode scha-
kels, zonder hen sta ik nergens. 

Ik ben klaar voor de SV 2020, ik ga er 
 tegenaan, jullie ook? Bij deze geef ik 
graag 3 gezegden mee:

• Durf denken
• Durf spreken
• Durf handelen

Met een mooi team komen we er wel... 
Daarom sta ik mee voorop: SAMEN STERK!

Mercedes Debels, Hoofddelegee Picanol
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We stellen u voor aan Véronique Rogiers 
(vakbondssecretaris in West-Vlaanderen) 
en Brenda Vanderdonckt (vakbondsse-
cretaris in Oost-Vlaanderen). Ze brachten 
elk een delegee mee: Carine Roelant 
(hoofddelegee op Barco) en Christine 
Ruys (woordvoerster op ACB). Deze vier 
dames hebben samen bijna honderd jaar 
syndicale ervaring op de teller staan, 
wat in eerste instantie toch vooral te 
danken is aan Carine. Op het moment 
van het interview werkte zij immers al 
een fenomenale vijftig jaar bij Barco. 
Inmiddels geniet zij van haar welverdien-
de pensioen. Het ideale moment dus om 
ons eens goed te laven aan al die kennis 
en kunde. Een gesprek over vrouw zijn in 
een mannenwereld, over de evoluties in 
het sociaal overleg en over de voordelen 
van een lekkere elixir d’Anvers. 

Carine en Christine, we starten 

bij jullie. Vertel eens kort hoe jullie 

syndicale loopbaan er tot nu toe 

uitzag. 

CARINE: Ik werk al vijftig jaar op Barco, 
dus ik kan ondertussen wel zeggen dat 
ik het bedrijf van binnen en van buiten 
ken. Ik heb de goede en de slechte tijden 
meegemaakt. In het begin van mijn 
loopbaan was er zelfs nog geen vakbond 

op Barco. Op mijn 21e ben ik opgekomen 
voor de jongeren en raakte ik direct 
verkozen. Dat was het begin van mijn 
syndicale loopbaan. Vervolgens was ik 
zeer lang hoofddelegee samen met Cari-
ne Everaert. Wij waren een tandem en ik 
heb zeer veel van haar geleerd. In 2014 
is zij op SWT gegaan en sindsdien ben ik 
alleen hoofdafgevaardigde. Binnen vijf 
maanden is het trouwens mijn beurt om 
op pensioen te gaan! 
CHRISTINE: Ik ben in 1990 begonnen bij 
ACB, dus heb nog niet zoveel jaren op de 
teller als Carine. In 2000 ben ik syndicaal 
actief geworden. Mijn engagement heb ik 
van thuis uit meegekregen, wij waren een 
echt rood nest. De directie op ons bedrijf 
was de vakbond niet echt genegen en ze 
wou alleen bepaalde mensen in de syn-
dicale delegatie waarvan ze hoopten dat 
die niet te moeilijk zouden doen. Op die 
manier zijn ze bij mij terechtgekomen, 
alhoewel ik denk dat ze daar nu wel spijt 
van hebben [lacht]. 

Carine, ik neem aan dat Barco heel 

veel is veranderd tijdens die halve 

eeuw dat jij er werkt? 

CARINE: Er zijn enorm veel dingen 
veranderd. We zijn geëvolueerd van een 
familiebedrijf naar een grote onderne-

rouwen zijn – althans wat de 

arbeiders betreft – serieus 

in de minderheid in onze 

Vlaamse metaalbedrijven. En 

ook binnen ABVV-Metaal zelf 

lopen de vrouwelijke delegees 

en secretarissen niet al te 

dik gezaaid. Maar dat wil 

natuurlijk niet zeggen dat ze 

er helemaal niet zijn. Om dat 

te illustreren brachten wij 

vier straffe metallo-vrouwen 

samen voor een goed en lang 

gesprek. V
"Je zag die mannen denken: 
wat komen die vrouwen hier 
doen? Die kennen niets van 
vrachtwagens en komen 
hier onze jobs een beetje 
afpakken."

Vrouwen in een 
mannenwereld: 
aan tafel met 
onze vrouwelijke 
metallo’s 
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ming met 3300 werknemers wereldwijd. 
Zoals gezegd was er vroeger ook geen 
vakbond. Er was veel discriminatie en 
willekeur. Niet alleen tussen jong en 
oud maar ook tussen man en vrouw. Zo 
mochten de mannen roken, terwijl dat 
voor vrouwen verboden was. Je mocht 
ook maar één keer naar de wc. Wilde je 
een tweede keer, dan moest je toestem-
ming vragen. En als je shift om acht 
uur begon, dan moest je vóór acht uur 
inchecken. Anders was je zogezegd te 
laat. Pas toen de vakbond er gekomen 
is, zijn veel van die zaken in positieve zin 
veranderd. 

Véronique en Brenda, jullie zijn de 

enige vrouwelijke secretarissen bij 

ABVV-Metaal. Hoe is jullie syndicale 

carrière begonnen? 

VÉRONIQUE: Ook ik ben opgegroeid in 
een rood nest. Dus toen ik tijdens mijn 
studies sociaal werk een stageplaats 
zocht, was het ABVV een evidente keuze. 
Toen ik afgestudeerd was, heb ik eerst 
nog een half jaar op metaalbedrijf Phil-
lips in Roeselare gewerkt. Daarna ben 
ik beginnen werken bij ABVV-Metaal. Ik 
ben er begonnen als dossierbeheerder 
en in 2007 ben ik vakbondssecretaris 
geworden. 
BRENDA: Ondertussen werk ik al meer 
dan 15 jaar bij ABVV-Metaal Oost-Vlaan-
deren. Daarvoor werkte ik op Volvo 
Trucks. Ik weet het nog goed: toen ik 
daar begon, werkten daar alleen maar 
mannen. Maar Miet Smet – die tussen 
1985 en 1992 staatssecretaris voor Soci-
ale Emancipatie was – wilde de intrede 
van vrouwen op de arbeidsmarkt stimu-
leren via allerlei positieve actieplannen. 
Bedrijven werden aangemoedigd om 
vrouwen aan te werven. Wij kwamen 
daar toen binnen met dertig vrouwen 
in één keer. Je moet je dat voorstellen: 
dertig vrouwen op een fabriek met meer 
dan duizend arbeiders. We werden nogal 
scheef bekeken. Maar ik werd er wel syn-
dicaal actief en ben er ook reserve-dele-
gee geworden. 

De metaalfabrieken waren in die tijd 

nog een echte mannenwereld? 

BRENDA: Volvo Trucks was toen echt 
een beetje het hol van de leeuw. Je zag 

die mannen denken: wat komen die 
vrouwen hier doen? Die kennen niets van 
vrachtwagens en komen hier onze jobs 
een beetje afpakken. De idee was toen 
ook wijdverspreid dat vrouwen niet kon-
den doorgroeien, want ze hadden toch 
geen verstand van vrachtwagens. Van-
daag heb je een aantal metaalbedrijven 
waar – door de aard van het werk – veel 
vrouwen werken. Niko in Sint-Niklaas is 
een goed voorbeeld. Maar in de meeste 
metaalbouwbedrijven werken nog steeds 
vooral mannen. Het is een mannen-
wereld, ook al is er veel veranderd ten 
opzichte van vroeger. 
VÉRONIQUE: ABVV-Metaal zelf is ook 
nog altijd zeer mannelijk. Brenda en ik 
zijn als sinds 2008 de enige twee vrouwe-
lijke secretarissen. Veel evolutie is er dus 
niet te zien. In onze bedrijven zien we 
zeer weinig vrouwen in technische func-
ties. Met ons provinciaal opleidingsfonds 
TOFAM hebben we al enkele keren een 
project gelanceerd waarbij vrouwen een 
lasopleiding kunnen volgen. En wat merk 
je? Dat mannen het soms nog zeer moei-
lijk hebben wanneer ze een vrouwelijke 
collega krijgen. We hebben zo’n concreet 
geval gehad. Een vrouw was met zeer 
mooie resultaten geslaagd voor haar op-
leiding en kreeg al snel een job als lasser 
aangeboden. Maar na twee weken is ze 
van miserie moeten vertrekken omdat de 
mannelijke collega’s dat niet verdroegen. 
Ze dachten dat die mevrouw al het lichte 
werk ging mogen doen, terwijl het zware 
en vuile werk voor hen was. Aan die 
mentaliteit is dus nog veel werk. 

Herkennen jullie dat, Carine en 

Christine? Zijn Barco en ACB ook 

typische mannenbastions? 

CARINE: Op Barco hebben altijd veel 
vrouwen gewerkt, vooral in de lich-
te montage. Maar de technische en 
leidinggevende functies werden wel 
door mannen ingevuld. Vandaag is dat 
anders, vrouwen krijgen nu veel meer 
kansen. Iedereen verdient ook hetzelfde 
naargelang de functie die je uitoefent. 
Dat was vroeger niet zo, de loonvorming 
gebeurde toen met de natte vinger. Als je 
schone ogen had kreeg je een frank meer 
opslag dan iemand anders. Als je de 
‘vrouwelijke ziekte’ had, moest je eerst 

een elixir d’Anvers drinken. Dan zou je je 
beter voelen. In de loop der jaren is dat 
gelukkig allemaal veranderd. 
CHRISTINE: Op ACB hebben ook altijd 
veel vrouwen gewerkt, want er moest wel 
wat fijn werk gedaan worden. Maar ook 
bij ons werden de technische functies 
– denk aan frezers en draaiers – enkel 
door mannen gedaan. Vandaag is dat 
onderscheid zo goed als verdwenen. De 
ploegbazen en de ingenieurs zijn wel 
nog uitsluitend mannen. We zien nog 
steeds veel te weinig vrouwen in hogere 
functies. 

Jullie hebben stuk voor stuk al veel 

vakbondservaring. Is het vandaag 

anders dan vroeger om delegee te 

zijn? 

CHRISTINE: Het is vandaag moeilijker 
om delegee te zijn dan twintig jaar gele-
den. Als je nu naar een vergadering gaat, 
moet je echt wel dossierkennis hebben. 
Vroeger was alles veel sneller in kannen 
en kruiken en kon je gewoon met wat 
gezond verstand een probleem oplos-
sen. Er komt nu veel meer wetgeving bij 
kijken, waardoor je soms heel techni-
sche discussies krijgt. Je moet je dus 
gefundeerder voorbereiden. De collega’s 
zijn ook een stuk mondiger geworden. 
Ze gaan eerst zelf online op zoek naar 
antwoorden en dan komen ze aan jou 
vragen of hun antwoord juist en hoe ze 
het concreet moeten toepassen. Ze gaan 
ook veel vaker hun eigen zaak bepleiten 
bij de baas en pas nadien – als er geen 
oplossing uit de bus komt – kloppen ze 
aan bij de vakbond. Mensen willen een 
oplossing voor hun eigen specifieke 
probleem, maar ze denken minder aan 
de gevolgen voor de collega’s. 
CARINE: Voor mij is dat zeer herkenbaar. 
Je hebt nu meer technische bagage no-
dig dan vroeger. Op dat vlak is het er niet 
makkelijker op geworden. Je moet je zeer 
goed voorbereiden en als je iets vraagt, 
moet je ook weten waarom je het vraagt. 
Anders proberen ze je erop te pakken en 
sta je voor blok. De mensen zijn inder-
daad ook veranderd. Als er een probleem 
is, dan zijn het bijna altijd individuele 
problemen en veel minder collectieve 
problemen. Alles is een stuk individua-
listischer geworden. Als delegee wordt 

nu ook meer van je verwacht. Je moet 
bijvoorbeeld veel meer dan vroeger een 
luisterend oor zijn. De mensen willen 
hun problemen kunnen vertellen. Van-
daag heb je dus meer rollen te vervullen 
dan vroeger. 

En geldt dat ook voor de 

secretarissen? 

VÉRONIQUE: Een belangrijke evolutie 
is dat de persoon die tegenover jou aan 
tafel zit veranderd is. Vroeger was dat 
nog echt de werkgever. Onderhandelin-
gen waren in die zin eenvoudiger, omdat 
je rechtstreeks onderhandelde met de 
persoon die ook besliste. Nu zit je aan 
tafel tegenover juristen, die zelf geen 
beslissingen kunnen nemen en voortdu-
rend moeten aftoetsen met hun achter-
ban. Het was vroeger ook gemakkelijker 
om concrete verbeteringen op be-
drijfsniveau af te dwingen. Maar vandaag 
worden er bijna geen bedrijfsakkoorden 
met een pure bruto loonsverhoging meer 
afgesloten. De thema’s worden ook com-
plexer. Een loonsverhoging betekende 
vroeger gewoon een verhoging van het 
brutoloon. Maar vandaag gaat het over 
honderd-en-een zaken zoals cafeta-
riaplannen, cao 90’s, maaltijdcheques, 
enzovoort. En als alles complexer wordt, 
neemt de kans ook toe dat je fouten 
maakt. En die fouten kunnen grote gevol-
gen hebben voor de werknemers. 
BRENDA: Soms zit je vlakaf met advo-
caten aan tafel en zelfs niet meer met 
juristen van Agoria. Bedrijven huren 
advocaten in die alleen maar spreken 
over wetsartikels en punten en komma’s. 
Als je dan geen juridische achtergrond 
hebt, wordt het zeer moeilijk. Het belang 
van opleiding en ondersteuning wordt 
groter. Maar pas op: ik ken veel delegees 
die op wetgevend vlak ook zeer goed we-
ten waarover het gaat. Veel werkgevers, 
vooral dan in kleine bedrijven, zitten ook 
steeds vaker achteroverleunend in hun 
stoel. Ze hebben de wetgeving immers 
toch aan hun kant en ze beseffen dat. De 
krachtverhoudingen zijn gewijzigd. Het 
rechtse beleid zorgt ervoor dat werkge-
vers niet altijd meer bereid zijn om te 
overleggen en niets extra’s willen geven 
aan de mensen. Ze gedragen zich alsof ze 
niets moeten, de bereidheid om com-

"We zien  
nog steeds 
veel te weinig 
vrouwen in 
hogere  
functies." 

"Brenda en ik 
zijn als sinds 
2008 de enige 
twee vrouwelijke 
secretarissen. 
Veel evolutie is er 
dus niet te zien." 

"Vrouwen 
krijgen 
nu wel 

veel meer 
kansen." 

Christine Ruys

Carine Roelant
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promissen te sluiten neemt af. Sociaal 
overleg is in hun ogen minder belangrijk. 
Op welke manier denken jullie 

dat de perceptie over vakbonden 

geëvolueerd is? Zijn jonge mensen 

die vandaag beginnen werken nog 

geïnteresseerd in de vakbond? 

CARINE: Je hebt altijd mensen die niet 
tevreden zijn als je hen niet kan helpen. 
Maar ik heb wel niet de indruk dat wij 
leden verliezen. Ik merk wel vaker dat 
mensen soms de vakbond gewoon niet 
meer kennen. Ze weten niet altijd waar-
voor wij staan. 
CHRISTINE: Jonge mensen kennen de 
vakbond inderdaad veel minder goed 
dan vroeger. En als ze het kennen is het 
vaak in negatieve zin, zoals we worden 
afgeschilderd door bepaalde politieke 
partijen. Pas op: veel mensen zijn wel 
overtuigd van het nut van de vakbond op 
het bedrijf, omdat ze daar de concrete 
realisaties en voordelen van zien. Wij 
krijgen ook nog altijd veel steun als we 
gaan betogen. De mensen zeggen ons 
dan: “Doe dat goed hé en zorg dat je je 
slag binnenhaalt.” Maar jonge uitzend-
krachten, mensen die nog maar net 
beginnen, weten vaak niets meer over 
die zaken. Ze zijn niet gesyndikeerd en 
kennen niets van de sociale zekerheid 

of van het sociaal overleg. Dat is geen 
goede evolutie. 
CARINE: Veel mensen weten zelfs niet 
van welke vakbond ze lid zijn. Dat zegt 
genoeg hé. Barco heeft nooit de traditie 
gehad van veel te staken, maar de laat-
ste acties waren wel een groot succes. 
Maar als je dan over politiek begint, dan 
merk je dat het zeer moeilijk is om colle-
ga’s te overtuigen om links te stemmen. 
Voor velen gaat het over niets anders 
meer dan migratie en ondertussen laten 
ze zich vanalles afpakken. 

De vraag is dan: wat kun je daar aan 

doen? 

VÉRONIQUE: Als vakbond komen wij 
veel te weinig naar buiten met onze ver-
halen. Veel mensen – ook jonge delegees 
– kennen inderdaad de basisprincipes 
van onze sociale zekerheid niet meer. Ze 
hebben daar nooit iets over geleerd op 
school en dat merk je. Als vakbond moe-
ten we daar dus zeer actief over blijven 
communiceren. 
BRENDA: De verrechtsing en de verzu-
ring leggen veel druk op onze mensen. 
Onze delegees moeten heel vaak opbot-
sen tegen een negatieve perceptie. Soms 
vind ik dat vreemd, want uit onderzoek 
blijkt altijd dat veel mensen de vak-

bond noodzakelijk en belangrijk vinden. 
Maar in de media worden we regelmatig 
afgeschilderd als ouderwets en over-
bodig. We kunnen bijna ook niet meer 
politiserend werken. In ons syndicaal 
werk in de bedrijven stellen we vast dat 
steeds meer mensen de vakbond nodig 
hebben om hun individuele problemen 
op te lossen en niet voor iets anders. Van 
zodra je nog maar begint over politiek of 
over de grote maatschappelijke thema’s 
kijken ze je aan met een blik van ‘ ik zal 
zelf wel kiezen op wie ik stem, daar heb 
jij je niet mee te moeien’. In het stem-
hokje stemmen ze dan doodleuk rechts 
en tegen hun eigen portemonnee. Die 
tendens omkeren is een grote uitdaging. 
VÉRONIQUE: Weet je wanneer we onze 
boodschap het best kunnen brengen? 
Als mensen geconfronteerd worden met 
een herstructurering. Ze dreigen zelf 
werkloos te woorden en plots zien ze in 
dat werklozen dan toch geen profiteurs 
zijn, dat het iedereen kan overkomen. 
Dan pas kun je velen overtuigen van het 
belang van solidariteit: wanneer ze er 
zelf van zeer dichtbij mee geconfron-
teerd worden.

"In het stemhokje 
stemmen ze dan 
doodleuk rechts 

en tegen hun eigen 
portemonnee." 

Brenda Vanderdonckt
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