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DE AARD VAN HET BEESTJE,
VERANDERENDE TIJDEN EN
HET VROUWONVRIENDELIJKE
ZOMERAKKOORD ...
ABVV-Metaal in gesprek met ...
Caroline Copers & Miranda Ulens
Op 12 september is het bij het ABVV de Dag van de Vrouwelijke Verkozenen. We willen
daarmee een boost geven aan de strijd voor gendergelijkheid op de werkvloer, het syndicale werk van onze militantes in de spotlights zetten en meer vrouwen warm maken
voor vakbondswerk. Waarom dat laatste zo moeilijk lukt? We vroegen het aan Caroline
Copers en Miranda Ulens.

Waarom deze Dag van de Vrouwelijke
Verkozenen?
Miranda Ulens: “De themadag draait om
empowerment. We willen enerzijds onze
vakbondsvrouwen versterken, anderzijds
blijven we hameren op de genderongelijkheid. Ook willen we nog meer vrouwen overtuigen om delegee te worden.
We hebben hen nodig om mee op de barricaden te staan, om een stem te geven aan
de vrouwen die nog altijd minder verdienen
dan de mannen en kwetsbaarder zijn op de
arbeidsmarkt. We hebben de vrouwen nodig
om als ABVV écht representatief te zijn,
dus een afspiegeling van de werkvloer.
Helaas is dat nu niet het geval. Want dan
zou 50 procent van onze gemandateerde afgevaardigden een vrouw zijn. De verhouding
is nu 1/3 vrouwen en 2/3 mannen.”
Caroline Copers: “En we moeten daar eerlijk
over zijn: ook die 1/3-verhouding is een uitdaging. De overheid legt die verhouding op
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Waarom zetten
zo weinig
vrouwen de
stap naar een
mandaat?
Omdat ze te
bescheiden zijn.
en dat is voor onze rol in het sociaal overleg
puzzelen. Want we hebben geen vrouwen
op overschot en je belast altijd dezelfde
mensen. Nochtans gaan bijvoorbeeld de
statuten van het internationale vakverbond
veel verder dan wij: fiftyfifty. Ook wij moeten
daaraan voldoen bij de samenstelling van

onze delegaties binnen het internationale
vakverbond. We hebben er dus alle belang
bij dat het aantal vrouwen in de vakbond
groeit. In 2004 ondertekenden de drie
Belgische interprofessionele vakbonden het
‘Charter Gendermainstreaming’.
Ze engageerden zich om gendergelijkheid hoger op de agenda te zetten en de
syndicale ondervertegenwoordiging van
vrouwen weg te werken. We hebben een
opvolgingscommissie die het debat warm
houdt. Toch is de achterstand nog lang niet
weggewerkt.”
Waarom zetten zo weinig vrouwen de
stap naar een mandaat?
Caroline Copers: “Vrouwen zijn te bescheiden. Het is de aard van het beestje. Ik ben
algemeen secretaris geworden omdat
anderen mij bekwaam vonden voor de
functie, niet omdat ik carrière wilde maken.
Ook mijn eerste idee was: ik zal dat niet
kunnen.”

Miranda Ulens: “Dat is zo herkenbaar. Ik
stelde vroeger de sociale rechters mee aan
voor de arbeidsrechtbank. Belde ik naar de
mannen, dan zeiden ze binnen enkele seconden: yes, ik doe het. Vroeg ik een vrouw,
dan volgde er eerst een spervuur aan
vragen: wat is mijn taak als rechter precies?
Hoeveel tijd neemt het in beslag? Wat wordt
er van mij verwacht? En op het einde zeiden
ze: dat moet ik eerst met mijn echtgenoot
bespreken. Soms missen vrouwen zelfvertrouwen. Maar áls ze zich engageren en ze
voelen dat ze dingen kunnen veranderen,
dan smijten ze zich met elke vezel in hun
lijf. Zulke trekkers hebben we nodig.”
Caroline Copers: “Er zijn ook andere
drempels. Zoals de avondvergaderingen,
de activiteiten in het weekend en het extra
werk in je vrije tijd. Dat is niet altijd evident
als je een gezin met jonge kinderen hebt.
Je partner moet je engagement dan mee
ondersteunen, en ermee kunnen leven dat

engagementen. Kortom: willen we de functie van delegee aantrekkelijker maken, ook
voor mannen trouwens, dan moet er wat
veranderen.”

We hebben meer
vrouwen nodig in
het middenkader,
daar waar de
beslissingen
worden
genomen.
je vaker weg of aan het werk bent. Ook hebben jongeren vandaag veel meer aan hun
hoofd dan vroeger. Ze maken dus sneller
keuzes en vakbondswerk is daar meestal
niet bij. Tenslotte gaat het over vrijwillige

“Daarbij moeten we de hand in eigen boezem steken. Want als vakbond pleiten wij
voor werkbaar werk en een goed evenwicht
tussen werk en privé. Maar daarin zijn we
zelf geen kampioenen. Ik sta heel vroeg
op om voor de files hier te zijn, draai lange
dagen, ben ook buiten de werkuren vaak
bereikbaar. Als ik mijn job wil volhouden tot
mijn 67 jaar, dan lukt dat niet in hetzelfde
tempo. Maar dat ter sprake brengen is
ook bij ons niet vanzelfsprekend, ik vind
dat jammer. Want ook wij moeten durven
vernieuwen, vooruitdenken en daar nú mee
beginnen.”
Zien jullie dingen veranderen?
Caroline Copers: “We zien dat de mentaliteit stilaan verandert. Ik zat vroeger als
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De federale
regering
is niet van
deze tijd.

enige vrouw in het paritair comité van de
tabakssector. Hadden we vergadering? Dan
konden die mannen úren leuteren, met een
sigaartje in de hand. Vergaderingen waren
een sociaal gebeuren en zij hoefden niet op
tijd thuis te zijn. Ze vonden wel een bordje in
de koelkast. Ik ergerde mij daar dood aan.
Gelukkig is die tijd stilaan voorbij.”
Miranda Ulens: “Nachtelijke vergaderingen
waren vroeger stoer, nu vinden mensen ze
vooral onnozel. Want iedereen weet: er is
niets efficiënts aan nachtelijk vergaderen.
The times they are a-changin. Veel vrouwen
ontsnappen vandaag aan het klassieke
rolmodel, gaan vaker voltijds werken en nemen meer professionele verantwoordelijkheden op. Tegenwoordig moeten dus ook de
partners op tijd aan de schoolpoort staan.
Dat kan ervoor zorgen dat steeds meer
vrouwen hun plaats opeisen aan de top en
in het middenkader. Want vooral dáár hebben we ze nodig, daar waar de beslissingen
worden genomen. Ik geloof er dus in dat het
evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke
delegees zich langzaamaan zal herstellen.
Maar we mogen het lot wel een duwtje in de
rug geven. Zéker nu.”
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Want als het aan de federale regering
ligt, wordt de klok genadeloos teruggedraaid?
Miranda Ulens: “Ja, met het zomerakkoord
treft de federale regering de vrouwen opnieuw het hardst, door weer te snoeien aan
de inkomstenzijde van de sociale zekerheid.
De regering vindt dat je alleen rechten kunt
opbouwen als je werkt, en niet als je ziek
valt, net bevallen bent of onvrijwillig deeltijds werkt. Terwijl de sociale zekerheid juist
bedoeld is om mensen boven de armoededrempel te houden als je even niet werkt.
Waarom zijn de vrouwen de dupe?
Zij krijgen kinderen, werken vaker deeltijds
om werk en gezin te kunnen combineren
en zijn meer actief in de schoonmaak en
de retail. In die sectoren bestaan er amper
voltijdse jobs.”
Caroline Copers: “Ook heb je pas recht op
een volwaardig pensioen na een volledige
loopbaan van 45 jaar. De regering houdt geen
rekening met werknemers die een zwaar
beroep uitoefenen noch met vrouwen die zelden aan een volledige loopbaan komen. Als
vrouw mag je alleen nog zwanger zijn. Dan
is je reserve opgebruikt. Zo duwt de federale
regering vrouwen de armoede in.”

Miranda Ulens: “Tegelijk beknibbelt de
regering op de openbare dienstverlening.
Op termijn betekent dat minder openbaar vervoer, minder investeringen in het
onderwijs, minder kinderopvang en minder
gezondheidszorg. Alleen wie geld heeft, kan
nog dienstverlening krijgen. Deze regering
is een mannenregering. Ik heb niets tegen
mannen en ik scheer ze zeker niet allemaal
over dezelfde kam. Maar deze rechts-conservatieve ministers voeren een beleid waar
het ieder voor zich is. Waar de sterkste wint
en de minder sterken kopje-onder gaan.
Waar solidariteit wordt afgeschaft en de
vrouw weer aan de haard moet. De regering
is niet van deze tijd.”
Hoe maken we meer vrouwen warm
voor vakbondswerk?
Caroline Copers: “Dat zomerakkoord kan
een trigger zijn om vrouwen in actie te laten
komen. Want dat zijn nog maar voorstellen.
Nu is het moment om in te grijpen.”
Miranda Ulens: “Vaak begint een syndicale
carrière met een persoonlijke bezorgdheid.
Zo ken ik een vrouwelijke buschauffeur die
tijdens haar ritten nergens naar het toilet
kon. Zij heeft daar een zaak van gemaakt
en tegelijk het woord genomen voor haar
vrouwelijke collega’s. In alle organisaties en
bedrijven heb je mensen die de flair en het
gezag hebben om iets in beweging te zetten. Je herkent ze aan hun interesse en de
kritische vragen tijdens personeelsvergaderingen. Onze delegees moeten nog meer
oog hebben voor zulke leidersfiguren. Want
zij zijn meestal bereid om ‘the extra mile’
te gaan voor betere arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden. Ook onze secretarissen

hebben daar een verantwoordelijkheid in.
Tenslotte zijn ze zelf doorgestroomd van de
werkvloer naar het middenkader.”
De Dag van de Vrouwelijke Verkozenen
laat ook buitenlandse vakbondsvrouwen aan het woord. Wat is de link met
het ABVV?
Miranda Ulens: “Wij zijn heel actief op internationaal niveau. Zo zal de vrouwenconferentie van het internationale vakverbond
in oktober drie thema’s behandelen die wij
naar voren schoven: sociale bescherming,
gendergebaseerd geweld op het werk
en flexwerk. Ook lopen er verschillende
empowermentprojecten in het buitenland,
onder andere in Rwanda. We organiseren
kinderopvang voor de vrouwen die werken
op de plantages. Zo concentreren ze zich
beter op hun werk en kunnen ze hun inkomen verhogen.”
Caroline Copers: “Het Vlaams ABVV had een
project voor de arbeidsters in de bloemensector van Colombia. Zij werken in heel precaire omstandigheden, met giftige stoffen
en zonder bescherming, zonder werkzekerheid en zonder vakbonden. Ons project was
gericht op capaciteitsopbouw, om syndicaal
werk op te zetten en te ondersteunen.”
Miranda: “Ook onze arbeidsrechten komen
niet uit de lucht gevallen. Vandaag hebben
we in België een gezondheidszorg om u tegen te zeggen en een pensioen op het einde
van de rit – wat op internationaal vlak verre
van het geval is. Dat is het resultaat van
jarenlange vakbondsacties. Die privileges
laten we ons nu niet zomaar afpakken door
een rechtse regering.”
“Om onze strijd voort te zetten, hebben we
meer vrouwen nodig die mee aan de kar
trekken, die zorgen voor een grotere gendergevoeligheid in alles wat er wordt beslist
en die het woord nemen voor wie dat niet
kan. Dus dames – en uiteraard ook heren,
geloof in jezelf en laat je horen. Samen
maken we van gelijkheid een realiteit.”

Vrouwen
mogen best wat
trotser zijn!

Caroline Copers,
algemeen secretaris van het Vlaams ABVV
Miranda Ulens,
federaal secretaris van het ABVV
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EQUAL PAY DAY

Bekijk hier de Equal Pay Day campagnes
van de afgelopen jaren.
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Werk maken van
de uitvoering van de
loonkloofwet
Al in 2005, bij de allereerste Equal Pay
Day, vroegen zij-kant en het ABVV om
concrete maatregelen om de loonkloof
structureel aan te pakken. Wetten zijn
immers belangrijke instrumenten om
de loonverschillen tussen vrouwen en
mannen weg te werken, bijvoorbeeld
door werkgevers te verplichten intern een
transparant loonbeleid te voeren of een
jaarlijks loonkloofrapport over het bedrijf
op te stellen.
Na acht jaar Equal Pay Day-campagnevoeren en de eis voor een wettelijke
regeling om de loonkloof te verkleinen,
haalden zij-kant en het ABVV in 2012 een
belangrijke slag thuis in de strijd tegen
de loonkloof. Op initiatief van onder meer
volksvertegenwoordiger Maya Detiège
werd op 8 maart 2012 de ‘wet ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en
mannen’ gestemd in de Kamer. Ze biedt

werknemersvertegenwoordigers een
aantal instrumenten om komaf te maken
met de loonkloof op sectoraal en ondernemingsniveau.
De wet introduceerde vier nieuwigheden:
• de weergave van de loongegevens
van vrouwen en mannen in de sociale
balans van het bedrijf;
• de analyse van zijn bezoldigingsstructuur en een eventueel actieplan;
• het gebruik van genderneutrale
functiewaarderingen en -classificaties;
• de aanstelling van een bemiddelaar
binnen de bedrijven.
zij-kant en ABVV roepen de beleidsmakers op om verder werk te maken van de
uitvoering van de loonkloofwet.

Beleidsinitiatieven dankzij Equal Pay Day
Equal Pay Day groeit stilaan uit tot een
begrip. Onze eerste doelstelling, namelijk
een bewustmakingseffect realiseren bij
het grote publiek, is gegroeid dankzij de
jaarlijkse inzet van talloze vrijwilligers,
militanten en beleidsmensen. Equal Pay
Day© was dit jaar aan zijn 9e editie toe en
krijgt steeds meer navolging, niet alleen
in België. Verschillende politici dienden
wetsvoorstellen en resoluties in, en ook
op regeringsniveau werden initiatieven genomen om discriminatie inzake
verloning bespreekbaar, bewijsbaar en
verbeterbaar te maken. We pleiten ervoor
dat deze initiatieven vertaald worden in
maatregelen die zowel op korte als lange
termijn de loonkloof verkleinen en oplossen.
bron: equalpayday.be

Voor meer info: zij-kant.be
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P

unch Powertrain ligt op een bedrijventerrein in Sint-Truiden
en straalt veel dynamiek uit. Alles oogt modern en fris,
overal is er bedrijvigheid. Tientallen werknemers zitten buiten in het zonnetje te lunchen. Een beetje verder wordt een
spiksplinternieuwe productiehal opgetrokken. Dit is duidelijk
een bedrijf in volle bloei en ontwikkeling. Uiteraard is het
niet allemaal peis en vree. Wanneer we hoofddelegee Johan
Verdeyen ontmoeten, excuseert hij zich voor het feit dat hij
tien minuten te laat is. “Er is zonet een ernstig arbeidsongeval gebeurd. Een collega heeft een stuk van zijn vinger
verloren …” Dergelijke zaken zijn spijtig genoeg nog steeds
realiteit. Punch produceert de belangrijkste componenten
van versnellingsbakken. Die onderdelen worden in China tot
een volwaardige versnellingsbak gemonteerd. Het is typisch
voor onze tijd: de innovatieve en hoogtechnologische stukken worden hier geproduceerd, terwijl het laaggeschoolde,
arbeidsintensieve werk in lageloonlanden gebeurt.

SYLVIE BAMBS
Hier krijg ik
de kansen
die ik op mijn
vorig werk
nooit kreeg.

Vrouwen met

PUNCH

H

(DEEL 1)

Het gebeurt niet zo vaak, maar af en toe krijgen wij van onze baas een
leuke opdracht. Voor de speciale verkiezingseditie van de M@gMetal
mochten wij een interview doen met de vrouwen van het ABVV-Metaalteam op Punch Powertrain. In de mannenwereld die ABVV-Metaal nog (te)
vaak is, brengen zij de female touch in het vakbondswerk.
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CA RL A SOUSA
Ik heb voor
ABVV-Metaal
gekozen omdat
ik altijd op hen
kon rekenen
als ik zelf hulp
nodig had.

et is donderdag 12 mei en dat is verkiezingsdag bij
Punch. Johan neemt ons mee op een korte rondleiding en
geeft uitleg over het werk dat de collega’s op hun posten aan
het doen zijn. We passeren ook even langs het stemlokaal,
waar ze al bezig zijn met het tellen van de stemmen. In het
vakbondslokaal stelt Johan ons dan eindelijk voor aan de
vrouwen waarvoor wij speciaal vanuit Brussel naar Limburg
zijn gekomen.

W

e maken kennis met Sylvie Bambs (42 jaar), Josiane
Loisen (54 jaar) en Carla Sousa (32 jaar), de drie sterke
ABVV-Metaal-vrouwen van Punch. “Sylvie is de recentste
nieuwkomer. Ze werkt hier pas sinds vorig jaar”, aldus Johan.
“En het is ook de eerste keer dat ik meedoe aan de sociale
verkiezingen,” vult Sylvie aan, “dus het is best wel spannend!” Ze vertelt dat ze al lang met het idee speelde om op
te komen voor ABVV-Metaal, maar dat ze daar op haar vorig
werk nooit de kans toe kreeg. “Ik ben heel tevreden dat ik
hier wel kansen krijg. Ik sta op de vierde plaats op de lijst
ondernemingsraad.” Voor Josiane is het dan weer de vijfde
keer dat ze opkomt voor ABVV-Metaal bij Punch. Telkens
werd ze verkozen als plaatsvervanger. “Ik werk hier al 25 jaar
zeer graag”, zegt ze, “en ik was indertijd trouwens de eerste
vrouw die op de lijst stond.”
Ook Carla heeft een plaatsvervangend mandaat. Zij werkt
hier al vijf jaar en dit zijn haar tweede sociale verkiezingen.
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W

anneer we vragen naar hun drijfveren hoeven ze niet
lang te twijfelen. “Ik heb voor ABVV-Metaal gekozen
omdat ik altijd op hen kon rekenen als ik zelf hulp nodig had,
en ik wil nu dat mensen ook op mij kunnen rekenen als er problemen zijn“, vertelt Carla. Sylvie knikt: “Ook ik wil een luisterend oor zijn voor de mensen en mee helpen zoeken naar
constructieve oplossingen waar iedereen beter van wordt.“
Josiane is dan weer vooral bezig met werkbaar werk voor
oudere werknemers: “Hoe we kunnen zorgen voor aangepast
werk, zodat vijftigplussers op een aangename manier aan de
slag kunnen blijven, is een belangrijke bekommernis.“ Dat het
werk soms behoorlijk zwaar kan zijn, daar zijn ze het alle drie
over eens: “We werken in ploegen, wat het sowieso al lastig
maakt. Er is ook de voortdurende druk om de targets te halen.
Neem daarbij dat we allemaal langer zullen moeten werken
en je weet dat het er allemaal niet eenvoudiger op wordt.“

D

at de metaalindustrie een mannenbastion is, dat weten
onze dames wel. Maar dat wil niet zeggen dat ze last
hebben van vooroordelen of andere moeilijkheden. “Het klopt
dat hier vooral mannen werken, maar dat wil niet zeggen dat
we ons laten doen“, zo legt Carla uit. “Er wordt wel degelijk
rekening gehouden met onze mening hoor.“ “Inderdaad,“ stelt
Josiane, “iedereen wordt hier op dezelfde correcte manier
behandeld. Dat is trouwens de reden dat wij hier veel geregeld
krijgen, zonder geschreeuw en geroep.“ Sylvie moet lachen:
“Wij kunnen ons mannetje wel staan hoor. Maak je maar geen
zorgen!“

JOSIA NE LOISEN
Aangepast
werk voor
vijftigplussers
is een
belangrijke
bekommernis.

B

estaat er dan zoiets als een female touch
in het vakbondswerk, zo willen we graag
weten. Volgens Carla wel: “Wij hebben toch
vaak een andere aanpak, een andere manier van communiceren dan de mannen,
een beetje zachter. Onze mannelijke
collega’s doen het vaak wat agressiever.
Soms is dat nodig, maar soms kan het
ook afstoten.“ Sylvie merkt op: “Ik denk
dat we ook beter kunnen luisteren. Maar
over het algemeen zijn de vrouwen en de
mannen bij ons op het bedrijf toch hetzelfde
hoor. Af en toe springt er iemand tussenuit,
maar we hebben dat goed in hand.“

O

nze ABVV-Metaal-vrouwen hadden hoge verwachtingen
voor deze sociale verkiezingen. Spijtig genoeg werden
ze niet helemaal ingelost. Nog dezelfde avond bracht Johan
ons op de hoogte van de resultaten. Er werden weliswaar
meer stemmen binnengehaald (Johan haalde de meeste
naamstemmen van alle vakbondskandidaten!), maar dat heeft
niet tot bijkomende mandaten geleid. De zetelverdeling in de
ondernemingsraad en het comité blijft dezelfde als in 2012
(OR: 2 mandaten ACV en 1 mandaat ABVV-Metaal, CPBW:
1 mandaat ACV en 1 mandaat ABVV-Metaal). Nadien stuurde
Carla nog een mailtje waarin ze schreef dat de uitslag niet helemaal was wat ze verwacht had, maar dat dit haar er niet van
weerhoudt om er de komende vier jaar opnieuw in te vliegen.
Ook Sylvie en Josiane hadden iets meer verwacht. Maar ook zij
zijn vastberaden: “Vanaf morgen staan wij opnieuw klaar om
het beste van onszelf te geven!“
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H

et is waar: ABVV-Metaal is nog steeds een mannenbastion.
Amper 10 % van de werknemers in de metaalindustrie zijn
vrouwen. Het is logisch dat dit zich doortrekt in de kandidaten
van onze vakbond. Maar als er één ding is dat wij uit het gesprek met Sylvie, Josiane en Carla hebben geleerd, dan is het
dat onze ABVV-Metaal-vrouwen stevig in hun schoenen staan.
Ze weten heel goed waarover ze spreken en ze weten waar ze
naartoe willen: “De komende vier jaar gaan we er weer met
veel punch tegenaan!“

Het resultaat?
Een knappe uitslag voor de militanten
van Punch: er waren minder mandaten
te begeven, maar wij behouden onze twee
mandaten. In stemmen gaan we 10%
procent vooruit en zijn we bijna even groot
als het ACV. Jammer genoeg vertaalt de
goede uitslag van de stemmen zich niet in
mandaten.

In gesprek met ...

VER A CLAES
Op 13 maart 2016 organiseerden zij-kant en ABVV voor de twaalfde keer Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon v/m.
Vrouwen verdienen immers nog altijd een vijfde minder dan mannen – net als vorig jaar -, als we de gemiddelde
brutomaandlonen in de privésector bekijken. Triestig? Absoluut. Toch heeft twaalf jaar actievoeren al vooruitgang geboekt.
Tijdens onze eerste campagne in 2005 bedroeg de loonkloof nog 28 %, dus acht procentpunten meer dan nu.
En er is nog goed nieuws. Vrouwen verdienen ondertussen méér dan mannen. Als ze single zijn tenminste, en kinderloos.

Neem nu Mieke en Jan, allebei single
en werknemer in de privésector. Mieke
verdient 1 % meer dan Jan. Heeft Mieke
bovendien geen kinderen, dan is haar loon
zelfs 4 % hoger dan dat van Jan. Ik zou
dan ook stoutweg kunnen adviseren aan
vrouwen: ‘neem geen partner en kinderen,
en je zal meer verdienen’.
Kostwinner
Zodra er partners op de proppen komen, is
het gedaan met de loongelijkheid. Trouwt
Jan, dan ziet hij zijn salaris stevig stijgen.
Huwt Mieke, dan gaat haar loon slechts
lichtjes omhoog. Mieke houdt gemiddeld
18,99 euro per uur over, terwijl Jan naar
21,14 euro per uur gaat. Hierdoor ontstaat
er een loonkloof van 10 %. Natuurlijk
hangt Jans loonstijging voor een deel
samen met zijn leeftijd: hij heeft ondertussen al wat anciënniteit opgebouwd en een
promotie gekregen. Vreemd genoeg gaat
die regel voor Mieke veel minder op, ook

al tikt haar anciënniteit even goed verder.
Bovendien zal Jan, als hij ooit scheidt,
opnieuw minder verdienen, ondanks zijn
oudere leeftijd. Dat doet ons vermoeden
dat het traditionele denkpatroon van de
echtgenoot als kostwinner nog steeds
stevig verankerd zit in de geesten.

Jan en Mieke allebei een razend druk
leven, met die voltijdse job en die kinderen
thuis. Alles wordt moeilijk te combineren.
Onvermijdelijk wordt dan eens gedacht
aan een 4/5-job of een halftijds werkritme.
En waarschijnlijk zal Mieke die stap zetten,
en Jan niet.

Kinderen kosten geld
Nog sterker dan een partner, wegen de
kinderen door op het loon. Begint Jan aan
een nageslacht, dan voelt hij dat ook in zijn
portemonnee: zijn gemiddeld bruto-uurloon stijgt met bijna twee euro. Kinderen
kosten geld, nietwaar? Mieke moet maar
creatiever zijn, want haar salaris duikelt
naar beneden. De loonkloof is dan definitief een feit.

Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen is inderdaad de grootste reden voor
de loonkloof. Op vijf deeltijdwerkers zijn
er vier een vrouw. Nu, zeggen dat vrouwen
hier zelf voor kiezen is te kort door de
bocht. Slechts 8,5 % van de deeltijds
werkende vrouwen wil liever geen voltijdse
job. Als reden voor hun deeltijds werk,
verwijst de helft van de vrouwen naar de
moeilijke combinatie tussen werk en privé.

Deeltijds werk
Zijn werkgevers dan echt allemaal harteloze seksisten? Nee, natuurlijk niet. Er
spelen veel meer factoren mee. Zo hebben

Lees verder op de
volgende pagina
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Zorg voor kinderen en/of andere afhankelijke
personen blijkt daarbij een serieus struikelblok voor vrouwen om voltijds aan de slag
te blijven, bij mannen speelt dit veel minder.
Anno 2016 blijken stereotypen dus hardnekkige beestjes.
Vrije keuze?
Voltijds werken zou een recht moeten zijn,
voor zowel vrouwen als mannen. Als Mieke
naast moeder zijn ook een carrière wil
uitbouwen, moet zij die keuze hebben. Sommige werkgevers gaan er nog steeds van uit
dat vrouwen op een bepaald moment gas
terugnemen, waardoor ze wel eens geneigd
zijn om een promotie aan een man te geven.
En als een vrouw minder verdient dan haar
partner, lijkt het logisch dat zij diegene is
die minder gaat werken om zorgtaken op te
nemen. Maar ook die partners moeten hun
steentje bijdragen. Ook zij zijn verantwoordelijk voor de was, de plas en de kinderen.
Uiteraard werkt die vrije keuze in twee
richtingen: als Jan graag wat meer thuis bij
zijn kinderen zou zijn, moet dat ook kunnen,
zonder te botsen op taboes of scheve blikken.
Minder werken is ook zijn recht, maar dan
wel gelijk verdeeld.
Je ziet: de weg naar equal pay heeft veel voeten in de aarde. Gelijk loon voor gelijk werk
zal enkel een feit zijn als ook de traditionele
genderrollen weggewerkt zijn, en Mieke en
Jan vrij zijn in hun keuzes.

Vera Claes
Nationaal secretaris zij-kant,
de progressieve vrouwenbeweging
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PUNCH

(DEEL 2)

K A RLIEN COPPENS

Hoera!
V ROU WEN VERDIENEN
MEER DA N MA NNEN!
(ALS ZE GEEN PA RTNER
EN KINDEREN HEBBEN)

Karlien, jij bent al sinds 1985 lid bij onze vakbond! Vanwaar die keuze destijds?
Ik kom uit een rood nest. Dat maakte de keuze evident!

Wat is jouw syndicale stijl?
Ik luister voor ik handel. Kalm blijven, afwegen en dan
pas in actie komen!

Hoe heb je de sprong gewaagd naar de vakbond?
In het vorige bedrijf waar ik werkte, kreeg ik op een
bepaald moment in de gaten dat de afdeling waar ik
werkte duidelijk in de etalage stond. Ik was toen nog
niet syndicaal actief, maar maakte me zorgen en nam
contact op met de secretaris. We hebben er toen voor
kunnen zorgen dat de mensen van de afdeling die
wegviel, konden genieten van een mooie premie. Dat
was het begin van mijn vakbondsmicrobe. Toen ik dan in
1999 bij Samsonite begon, overtuigde Florent Schepens,
nu sociaal werker bij ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen en
toen hoofddelegee, mij ervan om me verkiesbaar te stellen bij de daaropvolgende sociale verkiezingen. Zo kreeg
ik een mandaat voor het Comité voor bescherming en
preventie op het werk te pakken.

Jij zat 12 jaar in de Gendercommissie van
ABVV-Metaal. Vertel.
Klopt! Een zeer boeiende tijd! De Gendercommissie, dat
is géén koffiekransje hé. We kregen daar veel handige
en relevante informatie mee en er werden interessante
sprekers uitgenodigd. De thema’s die werden besproken
waren ook maatschappelijk relevant, zoals gelijkheid op
de vloer en het hoofddoekendebat.

Wat is jouw syndicaal stokpaardje bij uitstek?
Rechtvaardigheid! Ik gruwel van onrecht en wil dat
mensen correct en eerlijk worden behandeld. Verder is
veiligheid altijd mijn topprioriteit geweest op de vloer.

Ben je sociaal geëngageerd?
Ja hoor. In de nasleep van mijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen voor sp.a, ben ik betrokken
geraakt bij de werking van het Vermeylenfonds, een
socialistische culturele organisatie. Verder zit ik in de
trekkersgroep van Fair Trade. Ik blijf ook politiek actief
bij sp.a, omdat ik het belangrijk vind dat er ook gewone
werkmensen aan politiek doen.

Bedankt, Karlien!
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14,1%

EN NU IN CIJFERS ...

v/d arbeiders heeft
een deeltijds contract

Vlaanderen 2015:
tewerkstelling van metaalarbeiders
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VROUWENPENSIOEN,
da’s geen kloof meer, da’s een ravijn!
De vrouwenpensioenen blijven onder vuur liggen. Minder verdienen en langer werken voor een lager pensioen
blijft helaas de richting die vrouwen uitgaan. sp.a organiseerde een studievoormiddag rond dit topic,
waarmee ze blijvende aandacht vraagt voor een juiste harmonisering.
Bekijk zeker onze reportage om eens te horen wat er nu allemaal kan en moet gebeuren.
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Bekijk zeker de website van zij-kant voor
meer verontwaardiging:
www.zij-kant.be/equal-pension-day-2/
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PUNCH

(DEEL 3)

LESLEY VERGOTE
In onze metaalbedrijven en bijgevolg in ABVV-Metaal vormen de vrouwen
een minderheid. Dat neemt niet weg dat onze metaalvrouwen – misschien net omdat ze
erin slagen hun stempel te drukken in dergelijke mannenbastions – kanjers zijn.
Of vrouwen met punch, zoals wij ze graag noemen.
Wij spraken met Lesley Vergote. Zij is
syndicaal afgevaardigde voor ABVVMetaal in de ondernemingsraad van
Vandewiele in Kortrijk. Daar is ze testerelektricien van het bovenstel van de
weefgetouwen. Dat is het deel waarmee
tekeningen worden gemaakt in de
tapijten. Ze doet dit nu zo’n vier jaar en
kreeg training on-the-job, na elf jaar in
een andere afdeling binnen Vandewiele te
hebben gewerkt. Vijftien jaar geleden was
ze nog zelfstandig uitbaatster van een
voedingswinkel, maar het leven van een
zelfstandige zei ze na drie jaar vaarwel.
“Mijn vader stelde voor dat ik de winkel
overnam, samen met mijn moeder. Ik was
toen 17-18 jaar, achteraf bekeken veel te
jong om zo’n beslissing te nemen.”
Ze kwam voor het eerst op tijdens de
voorbije sociale verkiezingen. Ze werd
gevraagd om een afgevaardigde op haar
afdeling te vervangen. Die ging met

pensioen. Waarom nu pas in de vakbondswereld stappen, na vijftien jaar bij
Vandewiele? “Mijn jongste dochter is nu
al wat ouder en zelfstandiger. Het moest
combineerbaar blijven met mijn rol als
vrouw en moeder. Zo zijn er militantenvergaderingen op zondag. In deze periode
van mijn leven heb ik de mogelijkheid om
me volledig te engageren.”
En laat de combinatie arbeid-gezin nu
net haar syndicaal stokpaardje zijn. “Ik
maak nu nog gebruik van tijdskrediet
met motief in een 4/5-stelsel. Straks
is dat opgesoupeerd en dan wordt het
weer goochelen met mijn tijd om mijn
professioneel en gezinsleven gecombineerd te krijgen. Bij Vandewiele kunnen
we rekenen op redelijk wat flexibiliteit,
maar toch… Ik vind het belangrijk dat die
combinatie leefbaar blijft. Hetzelfde geldt
trouwens voor oudere werknemers.”
Het syndicaal werk op zichzelf geeft haar

voldoening. De ABVV-Metaal-groep is
hecht, bekwaam en vooral: er is ruimte
voor overleg. Een onderscheid tussen mannen en vrouwen wordt er niet
gemaakt. Het doet haar deugd dat de
groep vertrouwen in haar heeft. Ze staat
er graag voor de mensen. Dat deed ze
trouwens al voor ze syndicaal actief werd.
“Ik wil alles op alles zetten om het de
mensen gemakkelijker te maken.”
Haar female touch in het vakbondswerk?
“Ik luister graag heel goed vooraleer ik
overga tot actie. Ik leg delicate topics ook
liever subtiel aan de dag, niet te recht
door zee. En waar mogelijk probeer ik op
zoek te gaan naar de gulden middenweg,
naar het compromis.”
“Ach, ik moet ook nog veel leren, ik ben
nog maar enkele maanden actief als
delegee.” Een bescheiden dame die ongetwijfeld veel in haar mars heeft!
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MAGDA
DE MEYER
Op zoek naar
moederschapsvriendelijke
bedrijven!
Vandaag de dag lijkt het voor velen vanzelfsprekend dat vrouwen uit werken gaan en
de zorg voor het gezin met een bevredigende
carrière combineren. Toch hebben heel wat
vrouwen het niet makkelijk met de combinatie gezin en arbeid, vermits een pak bedrijven
verre van vrouwvriendelijk zijn.

7 OP 10

MELDINGEN OVER
WERK KOMEN VAN
VROUWEN! EN
VOORAL ROND
ZWANGERSCHAP
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Een erg flagrante manier waarop dit zichtbaar wordt, is de discriminatie die veel werkneemsters ervaren omwille van zwangerschap. Uit onderzoek van Lieve Lembrechts,
Elke Valgaeren, en Patrizia Zanoni blijkt dat
ruim 20 % van de klachtendossiers die het
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen in 2008 behandelde, te maken had
met zwangerschap, bevalling of moederschap (een stijging van meer dan 40 % tegenover het jaar daarvoor).
In het Jaarverslag 2014 van het Instituut blijkt
de trend nog steeds dezelfde: de meeste
klachten in 2014 hielden verband met het
domein ‘werk’.

Meer dan 7 op 10 van de meldingen
met betrekking tot werk waren
afkomstig van vrouwen en nog steeds
blijken er discriminaties tegen
zwangere vrouwen te bestaan.
De vaakst voorkomende houden
verband met de aanwerving (13 %),
de arbeidsvoorwaarden (26 %) en het
einde van de arbeidsrelatie (48 %).

Dit soort discriminatie gebeurt dus doorheen
heel de loopbaan: zowel op het moment van
de sollicitatie als op het moment van aanwerving of wanneer een werkneemster naar een
andere positie overgeplaatst wil worden. Lees
er de site SASSY (Sharing Academic Sexism
Stories with You) maar eens op na met talloze
getuigenissen van onderzoeksters die niet
voor een project aangenomen werden, omdat
ze “te veel oogde[n] als iemand die klaar was
voor kinderen” (sic!).
Bovendien kan zo’n achterhaalde visie op
zwangerschap en/of moederschap er ook
voor zorgen dat een werkneemster tegen
haar wil overgeplaatst wordt, dat ze gedurende een beperkter aantal uren tewerkgesteld
wordt, of dat ze een uurrooster toebedeeld
krijgt dat moeilijk te combineren valt met de
zorg voor het gezin.
Heel wat werkgevers (en soms ook de mannelijke collega’s) bekijken een zwangere
werkneemster als een verre van ‘ideale
werknemer’. Een compleet foute perceptie
van zwangere werkneemsters is blijkbaar
wijd verspreid: ze worden gezien als minder bekwaam, minder toegewijd, minder
gemotiveerd, en soms zelfs als onbetrouwbaar. Daarbij heerst er ook het idee dat ze
emotioneler, irrationeel, ongehoorzaam en te
afhankelijk zouden zijn. Kortom, het regent
genderstereotiepen die in dit geval nog eens
extra uitvergroot worden.

Niet alleen ontmoedigt dit soort discriminatie
jonge en aanstaande moeders om een professionele loopbaan uit te bouwen, het blijkt
daarbij ook dat heel wat werkneemsters
onvoldoende geïnformeerd zijn over hun
rechten en mogelijkheden tijdens zwangeren/of moederschap.
Bijzonder kwetsbare groepen hierin zijn
allochtone werkneemsters, werkneemsters
met een beperking, jonge en ongehuwde
moeders, werkneemsters uit de lagere
loonklasse, en vrouwen die voor meerdere
kinderen zorgen. Zij hebben te kampen met
verschillende vormen van discriminatie, die
variëren van problemen met zwanger- en
moederschapsverlof tot financiële discriminatie en spanningen met hun overste. Weinig
vrouwen kennen hun rechten, of durven
klacht indienen uit schrik om hun werk te
verliezen.
Met de Vrouwenraad kijken we met belangstelling uit naar bedrijven die dit soort van
stereotiepe redeneringen achter zich hebben
gelaten en een écht vrouwvriendelijk beleid
voeren waar mannen én vrouwen beter van
worden. Hebt u ook zo’n werkgever? Laat het
ons weten !

Magda De Meyer
Voorzitter Vrouwenraad
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