3 vragen voor...

Luc Hamelinck

“Het is logisch dat functies
die als zwaar beroep zijn
erkend in de openbare
sector dat ook worden in
de privésector.”

• • • Wat vind jij de belangrijkste
conclusies van de bevraging onder de
deelnemers van de oktoberbetoging?
Deelnemers aan de betoging bleken zeer
goed op de hoogte van de inzet van de actie.
Driekwart van diegenen die wilden deelnemen, hebben dat ook effectief gedaan. Een
erg hoog cijfer. Maar we zagen natuurlijk ook
dat een aanzienlijk percentage van onze leden

niet echt te vinden is voor een betoging. Dat
begrijpen we wel. Een betoging is best een
drastische actie. Die zetten we dan ook pas
in wanneer een onderhandelingssituatie
uitzichtloos is. Betogingen hebben hun nut,
maar het is belangrijk om onze mening aan
politici ook op creatievere manieren over te
brengen.

Reacties: luc.hamelinck@acv-csc.be

• • • Het overleg in de privésector
over de zware beroepen heeft niets
opgeleverd. Heeft dat gevolgen voor het
akkoord in de publieke sector?
De regering heeft beloofd dat ze de zwaardere pensioenvoorwaarden zou corrigeren
via de zware beroepen. Ze moet dat engagement nakomen, zelfs al is er tegenstand van
de werkgevers in de privésector. Voor de
openbare sector is onze boodschap duidelijk: het akkoord is er en moet gerespecteerd
worden. Het is logisch dat functies die als
zwaar beroep zijn erkend in de openbare
sector dat ook worden in de privésector.

• • • Dit magazine won onlangs in
Amsterdam twee awards: voor de fotografie en voor de covers. Hoe belangrijk
is dat?
Ik ben ronduit fier op het feit dat ons ledenblad die internationale prijs gewonnen heeft.
Dat mag wel, zeker? Twee jaar terug hebben
we het ledenblad totaal omgegooid. We
kregen daarover heel wat positieve reacties.
Een prijs winnen van een internationale
vakjury sterkt me in de overtuiging dat we de
goede weg zijn ingeslagen.
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