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¬ uw job, ons werk

Loonsverhoging voor werknemers in non-profit
Na twee jaar onderhandelen hebben de vakbonden in de non-profit
een nieuw intersectoraal akkoord
kunnen sluiten met de werkgevers
en de Vlaamse overheid. Er komen
maar liefst 8 000 jobs bij en het merendeel van de werknemers krijgt
een loonsverhoging van 1,1 procent.

ACV Voeding en Diensten en ACVBIE,
die respectievelijk voor de gezinszorg en
de sociale en beschutte werkplaatsen onderhandelden, reageren tevreden: ‘Ondanks de moeilijke omstandigheden
waarin de onderhandelingen verliepen,
zijn we er toch in geslaagd om een groot
deel van onze eisen te realiseren. Voor
sommige maatregelen heeft de Vlaamse
regering spijtig genoeg pas in 2020 een
budget vrijgemaakt, maar wij konden
enkele zaken realiseren waar wij al jaren strijd voor voeren.’

Wat betekent het VIA-akkoord voor de werknemers in …
… de gezinszorg?
verbetering van het aanvullend pensioen vanaf 2018
volledige dertiende maand vanaf
2019
verhoging terugbetaling vervoerkosten:
- met fiets en bromfiets naar 0,23
euro per km vanaf 2018
- met de wagen naar 0,346 euro per
km vanaf 1 juli 2019
verbetering barema van verzorgenden vanaf 2020, met nadruk op starters
op vraag van werkgevers en regering:
uitbreiding van onregelmatige prestaties (weekend, feestdagen, nacht),

maar ook hogere vergoedingen voor
flexibel werken (o.a. toeslag op feestdagen naar 100 procent).

… de beschutte en sociale
werkplaatsen?
volledige eindejaarspremie
gelijkstelling van alle dagen van tijdelijke werkloosheid met gewerkte
dagen vanaf 2019
verhoging van de mobiliteitsvergoeding voor fiets en wagen
een ecocheque van 50 euro per jaar
vanaf 2019
syndicale premie van 90 euro
500 extra plaatsen voor doelgroepwerknemers vanaf dit jaar.

Leen Grevendonck

Thomas Legréve

Het personeelstekort en het gebrek aan
middelen in de non-profit zijn een oud
zeer. Het nieuwe Vlaamse intersectorale
akkoord (VIA) voor de non-profit komt
daarom als geroepen. Een budget van
537 miljoen euro wordt voorzien, waardoor er onder meer 8 000 jobs zullen bijkomen. Maar ook het personeelsstatuut
gaat erop vooruit. Ruim 174 000 werknemers krijgen een loonsverhoging van

1,1 procent. Meestal komt die er onder
de vorm van een volwaardige dertiende
maand. De aanval op de rimpeldagen
(extra vakantiedagen voor oudere werknemers in de non-profit) hebben de vakbonden kunnen afslaan.

Gunter trekt een zuurpak met zuurstofmasker aan met de hulp van collega’s Eric en Johan.

Oefenen met de ‘stofzuiger’ in een container.

Ook (industriële) schoonmakers hopen op erkenning als zwaar beroep

‘Je moet voortdurend alert zijn’
Met een beetje verbeelding lijken ze
op astronauten, klaar om de maanlanding over te doen. Van top tot teen
ingepakt in polyester en met een gasmasker op kruipen ze in ovens, reactoren, tanks en rioleringen om er
schoon schip te maken. Zij, dat zijn
de industriële schoonmakers.

V

oor sommige jobs heb je een
flinke dosis lef nodig. En dat is
zeker het geval als je industriele schoonmaker bent. Een ladder beklimmen van enkele tientallen meters hoog, om vervolgens in een tank af te
dalen via een touwladder, waar ook nog
eens gevaarlijke stoffen of gassen circuleren, en een hogedrukspuit hanteren die als
je niet oppast dwars door de metalen tip

van je veiligheidsschoenen kan boren: it’s
all part of the job. Niet iedereen is daarvoor
in de wieg gelegd.

Kerncentrale Doel
Eric, Gunter, Johan en Joren zijn industriele schoonmakers bij Peeters OIW in Herentals. Speciaal voor Visie geven ze een
demonstratie in het opleidingscentrum
van het bedrijf. Foto’s nemen bij een klant
is uit den boze, want dat is natuurlijk te risicovol. De vier zijn het erover eens dat ze
een bijzonder mooi beroep hebben. ‘De variatie is groot, je komt op plaatsen waar
niet zomaar iedereen mag komen zoals in
de kerncentrale van Doel. Je wordt voor uitdagingen gesteld en de appreciatie van de
klant is groot wanneer je zijn probleem oplost. Ook de band tussen collega’s is erg
sterk. Dat moet wel, want je staat in voor
elkaars veiligheid.’

Toch is het moeilijk voor het bedrijf om extra volk te vinden. ‘Nieuwkomers haken
snel af, en dat komt omdat het een erg intense job is. Je moet voortdurend alert zijn
omwille van de risico’s die je loopt, het
werk is fysiek erg zwaar en je moet heel
flexibel zijn qua werkuren. Het bedrijf levert diensten zeven dagen op zeven, 24 uur
op 24. Soms maken wij erg lange dagen en
zijn we meer bij onze collega’s dan thuis.
Dus zonder partner die je steunt, kun je
deze job niet doen.’

Zwaar beroep
Met argusogen volgen de vier de discussie
over de zware beroepen. ‘Uiteraard hopen
wij dat industriële schoonmaker ook erkend wordt als zwaar beroep. Volgens ons
zijn alle vier criteria van toepassing: fysiek
zwaar werk, onregelmatige uren, risicovol
werk en stress. Zonder erkenning komt het

niet goed. Wij zien nu al hoe collega’s uitvallen met rug- en gewrichtsklachten. En
niet voor elke oudere collega is er aangepast werk mogelijk.’
Leen Grevendonck

20 juni is de Dag van de Schoonmaak,
hét moment om je schoonmaakhulp
thuis of op het werk te bedanken
voor zijn of haar inzet.
ACV Voeding en Diensten pleit
ervoor dat de volledige schoonmaaksector wordt erkend als zwaar
beroep en zal dat die dag extra
onder de aandacht brengen.
facebook.com/ACVdagvdschoonmaak

