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Sociale Verkiezingen 2020
Door en Voor Kaderleden, met U!

ONZE PRIORITEITEN GETOETST AAN DE PARTIJEN
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EDITORIAAL

SOCIALE VERKIEZINGEN 2020 :
DOOR EN VOOR KADERLEDEN
DOOR: PIERRE PIRSON, VOORZITTER NCK
We zijn er klaar voor, u bent nu aan
zet.
Wat ik aan verkiezingen leuk vind is
het democratische aspect ervan: de
mogelijkheid voor de kiezer om al
dan niet diens steun te betuigen aan
wat er de afgelopen vier jaar door zijn
vertegenwoordigers is bereikt en om
aan te geven welke richting we voortaan
moeten inslaan. Een aantal basisprincipes
van de democratie moeten echter worden
gerespecteerd, en op dat punt kunt u het
verschil maken:
1)
Men moet een keuze kunnen
maken: en die is relatief beperkt bij sociale
verkiezingen, gezien het discriminerende
kader van de Belgische wetgeving (zie
onze actie om een einde te maken
aan de discriminatie in ons artikel “De
NCK voorziet in in cassatieberoep
te gaan”). Maar tegenover drie
gepolitiseerde vakbonden, aan banden
gelegd door mensen die NIET door sociale
verkiezingen verkozen zijn, blijft de NCK
over, de enige apolitieke organisatie die
de kaderleden vertegenwoordigt, m.a.w....
U. De oproep is duidelijk; wanneer er zich
geen kaderleden verkiesbaar stellen, dan
is er geen keuze. Een verkiezing zonder
(voldoende) kandidaten is een verkiezing
die van tevoren verloren is gegaan.
2)
Het is noodzakelijk om naar
behoren te worden geïnformeerd.
We moeten de mensen laten weten wat er
de afgelopen 4 jaar is gebeurd, we moeten
kunnen laten zien hoe we verschillen (zie
ons artikel met het manifest van onze
waarden). NCK zal onze groeperingen
en kandidaten voorzien van klassieke,
maar ook van modernere middelen.
Onze boodschap VAN KADERLEDEN,
VOOR KADERLEDEN is duidelijk: het
is (enkel en alleen) uw boodschap die
we willen overbrengen. We kunnen
faciliteren, delen en verspreiden, maar de
NCK-vertegenwoordiging in het bedrijf
blijft heer en meester van de boodschap
die zij wil overbrengen. Je bent dus een
belangrijke speler in het definiëren van
deze boodschap in lijn met de realiteit
van het bedrijf en het verdedigen ervan.

ongeacht of het binnen een bedrijf, in
de sector of op nationaal niveau, op een
apolitieke manier gebeurt (zie ons artikel
“De kracht van het apolitieke”).
3)
Het is noodzakelijk om te
stemmen: Het laatste bolwerk van de
democratie is de kiezer. Daarom moet
u uw stem uitbrengen. Laat u er door
geen enkele druk van weerhouden te
gaan stemmen En aanvaardt het niet te
gemakkelijk om weggezet te worden
als lid van de leidinggevenden. Indien u
twijfelt, laat het ons dan weten wanneer
de kiezerslijsten worden opgesteld
en wij zullen uw rechten verdedigen.
U heeft een keuze? Gebruik ze! Heeft u
geen keuze? Op het moment van schrijven
is er nog steeds tijd om ze te maken (zie
punt 1).
Als uw voorzitter wil ik ook graag
enkele gedachten met u delen. Een paar
maanden geleden schreven we: “De NCK
staat op een keerpunt”. Zoals elke goede
bestuurder, hebben we voor de bocht
geremd om ons de tijd te geven om na
te kunnen denken. We komen nu uit
deze bocht en beginnen, in tegenstelling
tot de anderen, op het juiste moment te
versnellen. De afgelopen maanden heb
ik gezien dat de traditionele vakbonden
zich in mijn ogen in een richting zijn
beginnen begeven, die ik onmogelijk
achtte. Dit is een teken van gepolitiseerd
en/of eenvoudigweg slecht bestuur:
ofwel door zich schandalig achter een
politieke partij te scharen, door openlijk
personeel te ontslaan, ofwel door ruzie
te maken over het communautair aspect.
Ik heb ongelofelijk veel respect
voor
het
werk
dat
generaties
werknemersvertegenwoordigers hebben
verricht. Ik denk dat het hun respect
betuigt om het over te nemen door de
moderne kaderleden te verdedigen die
dicht bij uw realiteit staan. Er ligt een
kans voor ons open om de realiteit
van de sociale dialoog te veranderen.
Het is aan u om het te nemen.
De kaderleden rekenen op u!

NCK zal u helpen met het te verspreiden, Uw voorzitter
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VOORBEREIDING SOCIALE VERKIEZINGEN 2020 MET DE VOORZITTERS
VAN DE KADERGROEPERINGEN. BIJEENKOMST VAN 18 JUNI
DOOR: PIERRE PIRSON: voorzitter NCK
ROLAND GLIBERT: algemeen afgevaardigde NCK

Sinds enkele maanden heeft het nationale comité van de NCK regelmatig vergaderingen gehouden
met de voorzitters van de kadergroeperingen.
De derde vergadering vond plaats op 18 juni in een gebouw ING. De twee vorige vergaderingen vonden
plaats in de hoofdzetel van ENGIE, met deelname van vertegenwoordigers van de kadergroeperingen
van de volgende bedrijven: Alstom Transport, Elia, Ores, BNP Paribas Fortis, Engie HQ, Groupe
Herstal,ING, KBC, Luminus,Siemens Business en BNB/NBB
De
voorzitter
van
de
NCK, Pierre
Pirson,
herinnert aan de doelstellingen van de vergadering:
Luisteren naar de behoeften van de groeperingen en het delen
van hun ervaringen, hen informeren over de activiteiten van
het Nationaal Comité van de NCK, de sociale verkiezingen
voorbereiden en leden van de NCK uitnodigen om te helpen.

https://www.linkedin.com/company/cnc-nck/
Pierre Pirson gaf aan dat hier wekelijks een activiteit zal
worden gehouden.
Op verzoek van de voorzitters van de groeperingen wordt
onderzocht of het groepslogo ook kan worden toegevoegd.
De traditionele manier van verkiezingscampagne voeren blijft
relevant: posters, flyers en andere nog te definiëren zaken.

De voorzittersfunctie van de NCK wordt momenteel
uitgeoefend door 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter met Franse
taalrol en 2 Nederlandstalige ondervoorzitters (de functie
van voorzitter wordt statutair afgewisseld tussen beide
taalrollen). De Franstalige voorzitter en ondervoorzitter
werden verkozen op de laatste statutaire vergadering.
In overeenstemming met de statuten werd een oproep
gedaan om de Nederlandstalige vertegenwoordigers te
vernieuwen. Bij afwezigheid van kandidaten werden de
huidige ondervoorzitters bevestigd in hun rol tot de volgende
statutaire verkiezingen in 2021.

Tot slot zal de NCK 3 opleidingen organiseren:

De vorige KADERINFO vermeldt de prioriteiten van
de NCK en de antwoorden hierop van de belangrijkste
politieke partijen. De contacten die hieruit voortvloeiden zijn
een gelegenheid om onze prioriteiten te promoten, in het
bijzonder de verdediging van de belangen van de kaderleden
(bedrijfswagen, pensioen, werkloosheidsuitkering, salaris van
jonge kaderleden, enz.), de tewerkstelling van kaderleden in
het algemeen, de energiesector (klimaatplan en energiemix)
en de erkenning van de NCK. De NCK heeft sectorfederaties
(banken, energie, ...) opgericht die de belangen van hun leden
verdedigen bij de werkgeversorganisaties en de betrokken
ministeries.

De verkiezingscampagne en de voorbereiding van de
verkiezingen vergen een grote inspanning van de NCK en de
voorzitter roept alle leden op om hieraan deel te nemen.

Op Europees niveau is de NCK aanwezig via de Europese
Federatie van Managers (CEC) en de Europese Federatie van
Energie- en Onderzoeksmanagers (FECER), die kaderleden
verdedigt bij de Europese Commissie.
Het NCK heeft besloten om de sociale netwerken Linkedin
en Facebook te gebruiken om het NCK te promoten:
https://www.facebook.com/groups/422501847943893/

-in december 2019, opleiding over het verkiezingsproces voor
bestaande en nieuwe afgevaardigden en nieuwe kandidaten. 3
locaties zijn gepland in Brussel (Fr/Nl), Gent (Nl) en Luik (Fr).
-Een opleiding over het functioneren van de ondernemingsraad
na de verkiezingen.
-Een opleiding over
ondernemingsraad.

de

bevoegdheden

van

de

De volgende vergadering met de voorzitters heeft
plaatsgevonden in Brussel, ENGIE-toren, op 21 oktober 2019.
OPLEIDING

SOCIALE

VERKIEZINGEN

2020

In december zal de NCK opleidingen voorzien in het kader
van de sociale verkiezingen: wat is er nieuw, hoe voorbereiden,
de verschillende stappen in de procedure, etc.
Afspraak? Telkens van 16u30 tot 19u.
Te Brussel, Engie-Tower,
3 en 17 december (Nederlandstalig)
9 en 16 december (Franstalig)
Luik, Edf-Luminus Seraing : 13 december (FR)
Gent nog nader te bepalen (NL)
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ONZE WAARDEN EN ONS VERSCHIL VOOR DE
SOCIALE VERKIEZINGEN 2020
We hebben nagedacht aan de waarden die ons onderscheiden van de andere vakbonden en lieten
ons bij het opstellen inspireren door het Agile-manifest, nu dit zo in de mode is.

Het manifesto van de Nationale Confederatie voor Kaderleden :
Een management door en voor kaderleden in bedrijven eerder dan een gepolitiseerde
nationale organisatie.
Oplossingen op maat van de onderneming boven een ideologische visie op de evolutie van de
onderneming.
De aanmoediging tot dialoog tussen de sociale partners boven systematische confrontatie.
Eisen die in overeenstemming zijn met wat gaande is binnen het bedrijf, eerder dan een
achterhoedegevecht.

			
KADERLEDEN HEBBEN U NODIG!
VINDT U DAT DE VERTEGENWOORDIGING VAN KADERLEDEN BETER KAN?

						WIJ OOK!

STEL U NU VOOR ALS KANDIDAAT!
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FECER CALLS FOR A EUROPEAN ENERGY POLICY
DOOR ROLAND GLIBERT, ALGEMEEN AFGEVAARDIGDE NCK

European energy policy is in crisis and in particular the European internal electricity market. Designed
in mid-nineties under the idea that the greater competition enabled by liberalization would lower
electricity prices for end -users, the electricity market has operated on this base until 2008.

In 2008 the European leaders adopted the climate change
package (20% reduction in EU greenhouse gas emissions,
20% of energy produced from renewable sources and a 20%
improvement in the EU’s energy efficiency) and consequently
introduced renewable energy sources (RES) support schemes
out of the electricity market (green certificates, priority of
access for RES-sourced electricity plants,…).Three objectives
of the European policy were defined: sustainability, affordability,
security of supply.
To comply with the sustainability objectives, European
countries have also promoted RES, such as wind and solar by
national subsidies. This has distorted the European electricity
markets and discouraged investment by eliminating the longterm certainty needed to attract investment it has put under
threat the affordability.
Nowadays European industries dependent on energy
resources pay too high a price to be competitive. American
companies benefit from the energy boom due to local shale
gas: their European competitors are currently paying three to
four times as much for gas and double for electricity. At the
same time, the prices of energy subsidized by the different
countries of Europe are too low to put an end to the freezing
of investment in new energy plants. In addition, more and
more conventional thermal production units are closed by
the European utilities due to the lack of cost-effectiveness or
the policy of energy transition (abandonment of the charcoal):
in 2018, 18 GW closed for 3 GW new gas production units.
Despite the interconnections between the countries, the risk
of blackout for the countries depending on the imports is
increasing.

It should not be penalized by a short-term energy policy
which endangers its development and social progress. The
energy transition must maintain and develop employment in
European industry. To do so, the most impacted workers in
this sector should benefit from a solid training support via reskilling programs and vocational education training. The social
dialogue is a key issue to ensure good professional transitions
and acceptability of changes.
FOR ALL THESE REASONS, IN THE CONTEXT OF THE
FUTURE EUROPEAN ELECTIONS...
FECER calls for the participation of the social partners at
all levels (company, sectoral, intersectoral in national and
European social committees) to ensure the success of the
energy transition. A transition fund fed by revenues of carbon
taxes or ETS schemes should support the development of
re-skilling programmes and vocational education and training
in the energy sector for most impacted workers of every
concerned Member-States.
FECER calls for better coordination and consistency of the
various energy policies carried out by European countries,
which would go through the transfer in five years of national
subsidies for wind and solar energy to energy efficiency among
others building insulation and the restoration of equal access
to the network of different energy sources encouraging the
investment of new production units.
FECER also calls for the creation of a Central European Power
Authority in charge to coordinate the relations with the
energy (electricity, gas, petrol) suppliers, R&D in breakthrough
technologies and the investments in the European electricity
network, which must be reinforced.

SECURITY OF ACCESS IS ANOTHER MAJOR ISSUE...
More than a quarter of the gas Europe imports comes from
Russia, country that is sanctioned by the EU for its policy
towards Ukraine. Despite this situation individual countries
keep the control on their own energy security.
The European economy is negatively impacted by all these
elements. It needs a secure, reliable and competitive energy to
ensure its development and the prosperity of its population.
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STUURGROEP VAN DE EUROPESE BANKFEDERATIE
(FECEC) OP 21 JUNI 2019.
Door: PIERRE PIRSON, voorzitter NCK, voorzitter Federatie der Bankkaderleden

De NCK is op Europees
niveau niet alleen vertegenwoordigd via de Europese
Confederatie van Kaderleden,
maar ook door de sectorfederaties, voor banken is dit
FECEC (www.fecec.net).
Het belang van deze federatie is
tweeledig:
- Een uitwisseling tussen de
verschillende
vertegenwoordigde
landen over de uitdagingen waarmee
zij geconfronteerd worden. Sommige
uitdagingen zijn gemeenschappelijk,
waar andere dan weer specifiek zijn,
maar bovenal worden ze vaak in een
ander tempo ervaren, wat het mogelijk
maakt om hierop te anticiperen of ze
beter te begrijpen.
- Een sterkere slagkracht om de
besluitvormers op Europees niveau te
beïnvloeden. Als zodanig is het vaak
veel interessanter niet te veel ophef te
maken en zelf de richtlijnen op te stellen,
dan wel dicht bij dat proces aanwezig te
zijn. Bovendien kan de federatie studies
op Europees niveau opzetten en hierbij
Europese financiële steun aanvragen.
Op 21 juni vond de stuurgroep plaats in
Porto,waar ik België vertegenwoordigde.
Hiervan onthou ik drie aspecten:
1)
Het FECEC heeft een
dossier ingediend voor een reeks van
3 conferenties over de gevolgen van
transnationale bankfusies in Europa.
Het is inderdaad duidelijk dat de
fusiebeweging nog niet is voltooid.
Bovendien hebben deze fusies niet alleen
gevolgen voor de werkgelegenheid
(en de aard ervan), maar eveneens
voor de financiële systeemrisico’s, als
voor concurrentiële. Als dit dossier
wordt aanvaard, zou één van de drie
conferenties in Brussel plaatsvinden,
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waarbij de nabijheid van financiële
instellingen ons op dit vlak zou helpen.
2)
Over het algemeen staan
we voor dezelfde uitdagingen (lage
tarieven,
regulering,
digitalisering,
banktaksen, sluiting van kantoren,
angst voor artificiële intelligentie),
maar tegelijkertijd, wanneer we
het personeelsbestand inkrimpen,
baseren werkgevers zich ofwel op
pensioenleeftijd, ofwel in het ergste
geval, op vrijwillig vertrek, of het
aantal kandidaten om te vertrekken
is vaak te hoog, omdat onze sector
gekwalificeerd is.
De kosten van
Bazel 3 (geschat op 135 miljoen in
Europa) zullen de marges onder
druk zetten... en dus een bedreiging
vormen voor de werkgelegenheid.
3)
Ik heb mijn Europese
collega's een vragenlijst over een aantal
klassieke onderwerpen voorgelegd.
De sluiting van filialen, de digitalisering
(waarover op Europees niveau wordt
onderhandeld) en fusies (M&A) zijn het
onderwerp van gelijklopende meningen.
Anderzijds is het opmerkelijk dat de
evolutie van Fintechs (en hun impact)
en een cashvrije maatschappij duidelijk
uiteenlopende meningen omvatten,
wat aantoont dat deze onderwerpen
nog niet tot volle wasdom gekomen

zijn. Ten slotte worden de risico's in
verband met de gevolgen van CSR
(Corporate Social Responsibility) en
de zwakte van Deutsche Bank en haar
buitenbalansportefeuille
genoemd,
maar niet duidelijk geïdentificeerd. Het
valt op dat institutionele klanten op het
moment van schrijven 1 miljard dollar
per dag opnemen bij de Deutsche Bank.
Ter illustratie van het onderwerp lage
rente, digitalisering en fusies in België,
heeft ABN Amro onlangs de Belgische
spaarportefeuille
van
MoneYou
verkocht met volgende samenvattende
zin: "Gezien de huidige lage rente,
achten wij het onwaarschijnlijk dat
wij onze spaarportefeuille verder
kunnen ontwikkelen en de omvang van
onze activiteiten voldoende kunnen
uitbreiden. [de overnemende bank] is
een leider op de Belgische markt voor
internetbankieren en beleggen..."

			DE BANKEN HERSTRUCTUREREN
OM DEZELFDE REDENENEN, OP EEN ANDERE MANIER.
Door: PIERRE PIRSON, voorzitter NCK, voorzitter Federatie der Bankkaderleden

KBC heeft aangekondigd 1400 banen te zullen schrappen tegen eind 2022. De oorzaken zijn de digitalisering, de concurrentie van Fintechs, de lage rente, een te groot aantal kantoren,… die atmosfeer
lijkt bekend te zijn in de banksector. Maar waar de genoemde oorzaken dezelfde zijn, blijkt dat de
weg heel anders is.
DE OORZAKEN:
Digitalisering wordt altijd al genoemd en er wordt
benadrukt dat er te veel bankkantoren bestaan. Soms wordt
vermeld dat er in Nederland 2,5 x minder bankkantoren zijn.
Hoewel de verschuiving naar het digitale duidelijk is, wat reeds
in de jaren tachtig (!) in die banken met de eerste PC-bankingtoepassingen is begonnen, mogen we het aantal kantoren niet
verwarren met het aantal werknemers. Het is waar dat we
steeds minder operationeel en uitvoerend personeel nodig
hebben, maar we hebben steeds meer personeel nodig met
een meer gespecialiseerd profiel (we kunnen zelfs zeggen:
kaderleden).
De rente. We hebben het al lang over lage rente. In
feite zijn de plannen tot nu toe slechts gedeeltelijk veroorzaakt
door de lage rentevoeten veroorzaakt. In de afgelopen
maanden zijn de rentevoeten gedaald (met 1% in één jaar)
naar een onbekend gebied met zeer negatieve rente over tien
jaar. Dit verklaart de nervositeit van de bankmanagers over
het rendement op de spaarrekening.

regelgevers dezelfde regels op iedereen mochten toepassen,
dan zou het nog steeds een tijd duren vooraleer de Fintechs
tot de kern van het vak door te dringen. De vraag is: zullen
de GAFA’s en Fintechs tijd, geld en energie op deze markt
besteden? Dat is niet zeker.
DE MANIER
ING
Een bijzonder gewelddadige en onverwachte manier om in
2016 een inkrimping van bijna 1/3 van het personeelsbestand
aan te kondigen. Dit suggereerde ook dat andere banken
zouden moeten volgen. Op het einde van de rit is het aantal
naakte ontslagen verhoudingsgewijs laag (hoewel nog steeds
even pijnlijk), maar er valt op te merken dat er een blijvende
impact op de werknemer-werkgeverrelatie zichtbaar blijft. Ik
weet niet zeker of dit positief is. Daarnaast omvatte het plan
ook de overname van een aantal functies in het buitenland of
van andere bedrijven.
Drie jaar later, hoewel het aantal afvloeiingen over het
algemeen werd nageleefd, is het aantal aanwervingen ook
hoog. Met als gevolg: een hoog verloop van mensen, en
hierdoor het probleem van het op peil houden van kennis en
vaardigheden. Het succes van deze operatie op lange termijn
lijkt nog steeds zeer onzeker en enkel de toekomst zal ons
vertellen of het geweld van deze behandeling ons in staat
zal hebben gesteld veel betere resultaten te behalen dan de
andere banken.
BNP Paribas Fortis

Evolutie van de Belgische 10-jaarsrente over de laatste 12 maanden (10/09/2019)

De competitie tussen Fintechs en GAFA. Fintechs
worden reeds gezien als potentiële partners en kunnen
worden beschouwd als een beheerd risico. Voor de GAFA’s
lijkt het een beetje op het monster van Loch Ness: Apple
en Google hebben al een banklicentie. Voor PSD2 (Europese
regelgeving voor betaaldiensten), die officieel van start gaat,
zal het een test zijn. Het is nu al duidelijk dat de Nationale
Bank dit jaar 8 nieuwe vergunningen voor betalingsdiensten
heeft afgegeven. Niet iedereen is echter een bankier. Indien de

Met de aankondiging van een vermindering van 2.800 van de
13.000 banen, stelt BNP Paribas Fortis de komende 3 jaar
bijna 20% van zijn personeel ter discussie. De behandeling
is bijzonder sterk en de pil is bitter voor de medewerkers
die zich voor het bedrijf hebben ingezet. De sociale onrust
begon voelbaar te worden toen er snel een akkoord werd
bereikt (zij het tegen het advies van sommige vakbonden in).
Eén opmerking: deze golf zou zich ontrollen zonder droge
ontslagen. Heeft het management van BNP Paribas Fortis
geleerd van de tests van een concurrent?
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DE BANKEN HERSTRUCTUREREN
KBC
Door de aankondiging om 1400 banen te schrappen zit
KBC binnen een marge van ongeveer 10%. Deze relatief
geringere vermindering maakt het mogelijk om collectief
ontslag te voorkomen en de nog steeds negatieve gevolgen
van de herstructurering voor het personeel te beperken. De
aankondiging werd door sommigen zelfs met enige opluchting
waargenomen.
Belfius
Belfius heeft zijn personeelsbestand tussen 2012 en 2016
met ongeveer 10% ingekrompen, voornamelijk omwille van
economische redenen. Sindsdien moet op basis van de jaarrekening worden vastgesteld dat de werkgelegenheid stabiel
is gebleven.
ALS DE OORZAKEN DEZELFDE ZIJN, WAAROM DAN
ZOVEEL VERSCHILLEN IN DE MANIER VAN WERKEN?
Ik maak 2 opmerkingen:
1)
Bedrijven zijn op zoek naar winst en streven altijd
naar een rendement met 2 cijfers. En de banken maken er
winst mee, daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Sinds
2015 hebben ze in België een stabiele ROA (Return on Assets:
Rendement op geïnvesteerde activa) van 0,6% en een bijna
stabiele ROE (Return on equity: % netto inkomen/eigen
vermogen) van bijna 9%, veel hoger dan het gemiddelde van
2010 tot 2014 (exclusief 2008 en 2009, die negatieve waarden
lieten zien). Als sommigen hebben gezegd dat men het dak
repareert wanneer de zon schijnt (en ze was fel tijdens
de hittegolf), is het maar redelijk om u af te vragen of het
normaal is om uw personeel op een anticiperende manier
en herhaaldelijk te laten betalen (persoonlijk werk ik 25 jaar
in de banksector, en herinner ik me slechts één jaar dat ik
positieve voorspellingen hoorde ... Ik maak me terecht zorgen
... omdat we een paar maanden later het begin van de financiële
crisis van 2008 in gingen). De rente op staatsobligaties

is laag, zelfs negatief. Aangezien de winstgevendheid van
aandelen wordt gezien als een risicopremie ten opzichte
van de prestaties van de staat (per definitie risicoloos),
zou de door de ondernemingen nagestreefde ROE moeten
dalen. En dat is niet het geval, behalve, opvallend genoeg,
door de beurs, die de banksector met een lagere waarde
noteert De markt gelooft niet dat banken dergelijke
langetermijnsrendementen redelijkerwijs kunnen behalen.
2)
De rol van de moedermaatschappij. Het is duidelijk
dat er een “positieve” correlatie bestaat tussen het Belgische
aandeelhouderschap en de “zachte” manier.
Met andere woorden, als een bank haar prestaties
wil verbeteren, zal ze dat gemakkelijker doen als
het centrum van beslissingsvoering ver weg is.
CONCLUSIE,

ALS

HOOP

EN

ALS

De NCK heeft de politieke en economische wereld opgeroepen
om na te denken over de noodzaak om banken in hun vitale rol
binnen de Belgische economie te beschermen en om alle spelers
aan dezelfde reglementaire beperkingen te onderwerpen.
Het moet gezegd worden dat dit bericht niet in arme grond is
gevallen. Fintechs zijn in toenemende mate onderworpen aan
een reglementaire controle,wat leidt tot eerlijkere concurrentie.
Bovendien heeft de ECB bij de beschrijving van deze
richtlijnen, zoals zij enkele maanden geleden heeft opgesteld,
de bazooka om liquiditeit in de economie te injecteren
teruggetrokken... terwijl de banken werden beschermt tegen
de reeds té negatieve effecten van de negatieve rentevoeten.
Digitalisering en de nieuwe economie zijn een kans, zoals blijkt
uit de steeds hogere werkgelegenheidsgraad en regelgeving,
om misbruik te voorkomen. Wij betreuren het dat sommige
mensen deze positieve transformatie van onze economie
ten onrechte gebruiken om onnodige sociale onrust te
veroorzaken.

Volg ons op facebook en linkedIn

Van de Wiel Dirk (Van 9 tot 5)

www.facebook.com/groups/422501847943893
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LEIDRAAD

www.linkedin.com/company/3160157

VOORDELEN
voor onze leden

De NCK aanwezig op
het Nuclear Pride Fest.
Door: Roland Glibert, Algemeen Afgevaardigde NCK

De NCK verdedigt het behoud van
de nucleaire elektriciteitsproductie,
aangevuld
met
hernieuwbare
energiebronnen (energiemix). Zij was
in grote getale aanwezig met burgers
en milieuverenigingen uit Europa en de
Verenigde Staten tijdens de viering van
28 april in Brussel.
Het Nuclear Pride-festival is een
feestelijke gebeurtenis, zoals de naam
al doet vermoeden, die de voordelen
van kernenergie in de strijd tegen de
klimaatverandering viert. Een eerste
editie van dit evenement vond plaats
op 21 oktober 2018 in München.
Duitsland, dat zijn kerncentrales sluit
en zijn kolenmijnen opent als aanvulling
op intermitterende hernieuwbare
energiebronnen en zo de grootste
producent van steenkool-elektriciteit
in Europa wordt.
België, momenteel het vierde land in
Europa op het gebied van koolstofarme
elektriciteitsproductie na Frankrijk,
Zweden en Finland, staat voor de
uitdaging om deze positie te verliezen
vanwege de bereidheid van de politieke
partijen om zijn kerncentrales te sluiten
en te vervangen door gasgestookte
centrales.
Ondanks het slechte weer waren
de gezinnen aanwezig op het
Europakruispunt (uitgang Centraal
Station) en dwaalden ze tussen vier
mascotte-ijsberen van stand tot
stand met posters, theedoeken,
informatiedocumenten
en
een
20-vragenquiz getiteld «Is kernenergie
ecologisch? «Op een podium brachten
groepen covers van bekende nummers
van onder andere The Beatles en
Simon & Garfunkel. Sprekers waren
onder meer Madison, woordvoerder
van de Amerikaanse vereniging
Environnement Progress, die «wij zijn
een groep mensen die zich inzetten
voor kernenergie, voor het milieu,
voor de toekomst van toekomstige
generaties» samenvat, en Paul Bossens,
mede-oprichter van de Belgische
burgerbeweging «100TWh», die een
sterk signaal gaf aan de Belgische
politici: «Maak niet de vergissing om de
nucleaire industrie te verlaten omdat
die schadelijk zou zijn voor het milieu
waardoor de burgers meer zouden
moeten betalen voor hun energie».
Het Nuclear Pride Fest is in beweging;
een bijeenkomst in navolging vond
plaats op 20 oktober in Parijs.

1.

PENSIOENPLAN :
ANALYSE VAN UW PENSIOENPLAN AAN 50 €

2.

EXTRA RECHTSBESCHERMING TEGEN BEROEPSRISICO’S

Extra verzekering

:

• In het kader van de beroepsuitoefening dekt die polis :
		
• Het burgerrechtelijk verhaal,
			 • De strafrechtelijke verdediging,
			 • De burgerrechtelijke verdediging,
			 • De bestuurderswaarborg
			 • Geschillen bij sociale wetgeving en de arbeidsovereenkomst.
• Jaarpremie : 35 €

3.

HERTZ :

Huur een wagen aan 10% korting op het landstarief.
4.

JURIDISCH ADVIES INZAKE ARBEIDSRECHT:

Dit gratis advies wordt uitgebreid tot de gezinsleden wonend onder
hetzelfde dak als het NCK-lid.

5.

CARLSON WAGONLIT TRAVEL :

Prijsvermindering aangeboden op verschillende reizen via de site:
http://leisureatwork.cwtonline.be/index.aspx

6.

VORMINGSSESSIES NCK :

NCK richt regelmatig vormingssessies in.
Deze zijn gratis voor haar leden (of met minimale bijdrage).
Niet leden betalen de volle prijs.

7

SESSIONS DE FORMATION “MULTICULTURELLE
AWARENESS’ DE LUC DE HAES, LEUVION :
VOIR WWW.LEUVION.COM :

Zie www.leuvion.com. Als lid van de NCK krijgt u 20% korting op
een vomingsessie van Luc De Haes (bij min. 8 NCK deelnemers)”

Meer informatie ?
Kaderinfo I N° 312 I oktober 2019 I 9

DE POLITIEKE PARTIJEN IN HET
SOCIALE DEBAT
Hieronder staat het antwoord dat de politieke partijen op onze oproep hebben gegeven. Wij willen er
nogmaals op wijzen dat het antwoord van de politieke partijen op geen enkele manier de steun van NCK
geniet, die apolitiek is.

De ecologische transitie is een absolute
noodzaak voor onze beschaving en een
buitengewone kans voor de economie.
Voor ECOLO is de ecologische
transitie, d.w.z. de transformatie van
ons sociaaleconomisch model naar
een meer respectvolle versie voor de
planeet en haar bewoners, niet alleen
een absolute noodzaak, maar ook de
toekomst van de economie. ECOLO
wilt bijdragen aan een beschermd milieu,
een economie ten dienste van het
welzijn van iedereen, een nieuw bestuur
en meer sociale rechtvaardigheid...
kortom, een wenselijke toekomst.
Een wenselijke toekomst
En voor ECOLO vereist een betere
toekomst de alliantie van alle actoren.
Bedrijven, burgers, overheden, het
maatschappelijk
middenveld,
met
inbegrip van organisaties zoals de
NCK: eenieder met zijn eigen identiteit,
specifieke kenmerken, vaardigheden,
elementen van analyse en voorstellen
voor oplossingen aanbrengen in het
debat over de transitie die nodig is en
die reeds haar aanvang kent. Dit is de
essentie van ons project: de deelname
van iedereen voor een rechtvaardige,
duurzame en positieve samenleving.
Het bieden van oplossingen voor de
economische en ecologische crisis
biedt een kans om een economie op te
bouwen die gericht is op het verbeteren
van het leven van iedereen, het creëren
van rijkdom, inclusief menselijke
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rijkdom, en werkgelegenheid die
voldoening brengt. ECOLO vertrouwt
met name op deze alliantie wanneer
de kiezers haar daartoe de gelegenheid
geven.
Het is concreet
Op het moment van schrijven maakt
ECOLO, samen met zijn Brusselse
partners, deel uit van de ambitieuze
Brusselse milieutransitie. Concreet
betekent dit dat de nadruk moet worden
gelegd op allianties voor de overgang
naar nieuwe banen voor uiteenlopende
sectoren, zoals de financiële sector
en de levensmiddelensector, of dat
de kringloopeconomie moet worden
gestimuleerd. Deze verandering van
perspectief, waarbij het gebruik, de
recyclage en de reparatie voorrang
krijgen boven de aankoop, is ook
een kans om te innoveren, nieuwe
banen te creëren en nieuwe sectoren
te creëren voor niet-herplaatsbare
werkgelegenheid.
Innovatie
en
onderzoek zijn ook de fundamenten
van de toekomst: ECOLO gelooft erin
en wil het actief ondersteunen.
Meer participatie
De deelname van alle actoren is
noodzakelijk voor de opbouw van
de samenleving. Deze zomer heeft
ECOLO op Waals niveau het initiatief
genomen tot een brede raadpleging
van vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld in het
kader van de “papaver”-dynamiek. Op
elk niveau moeten er plaatsen van
deelname worden gecreëerd waar alle
belanghebbenden zich kunnen uiten, en
dit alles in een context van onberispelijk

openbaar bestuur.
Een eerste stap is dus om te informeren,
en als zodanig bedanken wij Kaderinfo
voor het voorstellen van deze ruimte
om over onze visie te praten. Om meer
te weten te komen over hoe ECOLO
democratie en ecologie tot leven
brengt, bezoek ons op www.ecolo.be.

Ouderschapsverlof opnemen in halve
dagen per week
Sinds kort kunnen ouders hun
ouderschapsverlof opnemen in halve
dagen per week of één dag om de
twee weken. Die grotere flexibiliteit
helpt ouders om werk en gezin te
combineren.
De
nieuwe
regeling
voor
ouderschapsverlof is een vierde optie
die wordt toegevoegd aan de reeds
bestaande opties. Nu al is het mogelijk
om ouderschapsverlof 4 maanden
voltijds, 8 maanden halftijds of 20
maanden aan 1/5e op te nemen.
Minister van werk Wouter Beke: “We
geven ouders meer mogelijkheden om
hun ouderschapsverlof op te nemen
op de manier dat het voor hen goed
uitkomt. Naast voltijds, halftijds en één
dag per week, geven we nu ook de optie
om een halve dag per week of één dag
om de twee weken, op te nemen. Ouders
met een co-ouderschapsregeling krijgen
op deze manier de mogelijkheid om
enkel een dag ouderschapsverlof op te
nemen tijdens de week dat ze voor de
kinderen zorgen.”
Voor werknemers in de private sector
bestaat de regeling van het 1/10e

DE POLITIEKE PARTIJEN IN HET SOCIALE DEBAT

ouderschapsverlof sinds 1 juni, voor
de publieke sector vanaf 1 augustus.
Voor werknemers in de private sector
bestaat de regeling van het 1/10e
ouderschapsverlof sinds 1 juni, voor de
publieke sector vanaf 1 augustus.
Om er gebruik van te kunnen maken is
een akkoord nodig van de werkgever.
Op twee maanden tijd werden al 900
aanvragen ingediend. “Er is blijkbaar een
zeer grote vraag bij werknemers en we
verwachten een verdere toename van
de aanvragen naarmate de maatregel
beter bekend raakt”, aldus minister
Beke.
Naast de regeling van het 1/10e
ouderschapsverlof, bestaat er ook
meer flexibiliteit om ouderschapsverlof
en verlof voor medische bijstand in
verschillende stukken op te nemen.
Met akkoord van de werkgever, kunnen
de verloven opgesplitst worden in
periodes van een aantal weken voor wie
het ouderschapsverlof voltijds opneemt
of in periodes van een aantal maanden
voor wie het ouderschapsverlof halftijds
opneemt. Het opsplitsen in weken, is
erg handig voor ouders die enkel tijdens
schoolvakanties hun ouderschapsverlof
willen opnemen.

De MR wil dat de volgende federale
legislatuur een voortzetting is van de
vorige: onze prioriteit blijft het scheppen
van werkgelegenheid. Werkgelegenheid
is de beste bescherming tegen armoede
en de enige echte hefboom voor
de financiering van een sociaal- en

milieubeleid. Wij zijn verheugd over
de reeds geboekte vooruitgang in
het kader van de onlangs gesloten
overeenkomsten in het Waalse Gewest
en in de Federatie Wallonië-Brussel.
We hopen zo snel mogelijk hetzelfde
momentum naar het federale niveau te
kunnen brengen.
Wat de koopkracht betreft, hebben alle
werknemers een verhoging van hun
nettoloon kunnen vaststellen dankzij
de belastingverlagingen die door de
belastinghervorming van de federale
regering zijn doorgevoerd. Sinds 2014
verdienen ze dus tussen 80 en 145
euro netto per maand meer, een echte
13e maand, zonder rekening te houden
met automatische loonindexeringen
en verhogingen verkregen door
interprofessionele akkoorden. Voor de
MR moet werken altijd rendabeler zijn
dan niet werken. Het verhogen van de
koopkracht van degenen die werken of
gewerkt hebben, zal dus centraal blijven
staan in onze federale actie.
De forfaitaire vermindering van 100
euro op de onroerende voorheffing
waartoe in het kader van de verklaring
van het Waalse gewestelijk beleid werd
besloten, is het bewijs van onze wil om
de belangen van de middenklasse te
verdedigen. Wij betreuren het dat een
dergelijk besluit niet door de Brusselse
meerderheid kon worden genomen.
Hetzelfde geldt voor de toegang tot
onroerend goed: startende Waalse
kopers genieten een belastingaftrek op
de registratierechten, die zal worden
verhoogd van 20.000 euro tot 25.000

euro. Het creëren van banen is echter
niet genoeg. Het is ook noodzakelijk om
de levenskwaliteit van de werknemers
te waarborgen. Op federaal niveau
hebben we al maatregelen genomen
om telewerk of flexibele werktijden
aan te moedigen. We hebben
loopbaanrekeningen ingevoerd en
het systeem van ouderschapsverlof
verbeterd om de combinatie van privéen beroepsleven te verbeteren. Maar
we zullen meer moeten doen om een
potentiële burn-out te bestrijden en het
welzijn van gezinnen te waarborgen. In
dit opzicht hebben we een eerste stap
voorwaarts gezet in het Waalse Gewest,
met de aangekondigde uitbreiding van
het dienstenchequesysteem tot vervoer
en kinderopvang (van 3 tot 11 jaar).
Wat ten slotte de mobiliteit
betreft, heeft de vorige regering de
werkzaamheden van het GEN hervat
en zich gericht op de verbetering van de
dienstverlening aan de klanten van de
NMBS, met name door de invoering van
een minimumdienstverlening in geval
van een staking. Het aantal treinreizen
is in 2018 met 3% toegenomen. Door
de uitvoering van het mobiliteitsbudget
dat we hebben opgezet, willen we
de financiële aantrekkelijkheid van
alternatieve
mobiliteitsoplossingen
voor de auto verder vergroten. Dit
budget biedt elke werknemer met
een bedrijfswagen meer vrijheid bij
de keuze van zijn vervoermiddel.
Verandering van mentaliteit houdt in
dat er globale oplossingen moeten
worden voorgesteld om het welzijn en
de leefomgeving te verbeteren.
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Kaderleden verenigd in Belgrado voor een Europese Unie
Kort na de Europese Top van Sibiu en slechts enkele dagen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, organiseerden CEC European Managers, de Europese sociale partner die het Europese beroeps- en
leidinggevend personeel vertegenwoordigt, op 20 en 21 mei in Belgrado zijn statutaire vergaderingen en een
seminarie over de toekomst van Europa. Tijdens dit evenement verwelkomde CEC twee nieuwe leden uit
Hongarije en Tsjechië. Deze ledenuitbreiding is een teken van de sterke bestuurlijke eenheid die nodig is om
de komende jaren de stem van de managers te laten horen.
Op de eerste dag van de bijeenkomst
in Belgrado, georganiseerd
in
samenwerking
met
de
SAM,
een Servisch lid van het CEC,
bespraken de afgevaardigden het
groeiende strategische belang van
kaderledenverenigingen en -vakbonden
om samen na te denken over
economische, sociale en ecologische
ontwikkeling.
De
recordniveaus
van
beroepsmobiliteit
en
het
transnationale karakter van de huidige
beleidsuitdagingen maken een betere
samenwerking des te relevanter.
In dit verband zullen de Tsjechische
en
Hongaarse
beroepsen
managementverenigingen die zich
onlangs bij het UCV hebben aangesloten,
een bijdrage leveren aan het debat
over het duurzamer en professioneler
maken van het beheer op het continent.
In de komende jaren zal CEC ernaar
streven om zich beter te profileren als
een voorstander van duurzaam beheer
en van de sociale dialoog, als een
stem die de belangen van kaderleden
vertegenwoordigt en als een platform
voor best management practices.
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De volgende dag bespraken de
deelnemers de toekomst van Europa.
Om kaderleden aan te moedigen bij
te dragen aan de politieke agenda
voor de komende jaren, heeft de
UCV een oproep aangenomen om te
stemmen bij de Europese verkiezingen
op 23-26 mei. Meer dan ooit moet
dit unieke politieke project, de EU,
worden beschermd en aangepast aan
de uitdagingen van de toekomst. Als
de stem van het Europese beroeps- en
leidinggevend personeel op EU-niveau
onderstreept het UCV de noodzaak
om de resolutie van het Europees
Parlement over het leidinggevend
personeel te actualiseren en de sociale
en economische bijdrage van deze
categorie aan het welzijn in Europa te
benadrukken. Duurzaam leiderschap,
levenslang leren en gendergelijkheid
behoren tot de hoekstenen van een
evoluerend beroepsleven.
Tijdens de paneldiscussie besprak
een selectie van vooraanstaande
gasten de belangrijkste uitdagingen
voor de EU in de komende jaren.
De deelnemers waren van mening
dat de opkomst van extremisten in

verschillende lidstaten en de invloed
van buitenlandse mogendheden in de
buurlanden van de EU ertoe hebben
geleid dat de EU de participatie van
de burgers heeft aangemoedigd en
deze banden binnen en buiten haar
grondgebied heeft versterkt. Sprekers
op het seminarie waren onder meer
de Roemeense ambassadeur in
de Servische Republiek, Dr. OanaCristina Popa, die de activiteiten
van het Roemeense voorzitterschap
van de Unie presenteerde, Suzana
Grubjesic, secretaris-generaal van de
Europese Beweging in Servië, Ludger
Ramme, voorzitter van de Europese
CEC-directeuren, Stanka Pejanovic,
voorzitter van de Servische Vereniging
van Managers (SAM), en François
Hommeril, voorzitter van de CFE-CGC,
de Franse uitvoerende Confederatie.

GNÔTHI SEAUTON
HOE JOUW EIGEN VOOROORDELEN TE VOORKOMEN
DOOR: BAS PAUWELS - medewerker NCK

Zoals je sowieso zelf wel al eens zal ondervonden hebben, is het dikwijls moeilijk voorbij jouw
eigen denkpatronen te kijken wanneer er een mening of een argument op tafel wordt gelegd die indruist tegen jouw eigen vooropgestelde opvattingen. Menige irrationele discussie of beslissing heeft
zich ongetwijfeld in jouw nabije omgeving al op deze manier ontvouwd. Laat dit een geruststelling
wezen; het is een algemeen bekend fenomeen binnen de tak van de psychologie.
Het verschijnsel wordt geplaatst
onder de noemer van Confirmation
Bias. De beste vertaling hiervan
heet dan voorkeur voor bevestiging.
Voorkeur voor bevestiging is een
informatieverwerkingsproces in de
hersenen waarbij iemand enkel die
informatie uit de omgeving filtert die
aansluit bij hun eerdere opvattingen,
ideologieën en/of geloofsovertuiging
over hoe de werkelijkheid in elkaar zit.
Daarbij
wordt
die
informatie
vermeden die eventueel zou kunnen
leiden tot falsificatie van het eigen
denken of simpelweg zelfs helemaal
niet opgeslagen (Dan. M. Kahan et
al. 2013, Johan Korteling et al. 2018).
De ene persoon heeft er meer ‘last’
van dan de andere, intuïtief zou men
kunnen denken dat hier een correlatie
met intelligentie te verwachten valt,
maar ook dat is te kort door de bocht.
Onderzoek van Dan M. Kahan et al.
(2013), onder anderen, toont duidelijk
aan dat dit niet het geval is. Ondanks
dat er wel degelijk een verband werd
waargenomen tussen geletterdheid
en het correct interpreteren van
een dataset die de werking van een
geneesmiddel in beeld bracht, werd
daar, waar het over de interpretatie
van cijfers in verband met wapendracht
en het voorkomen van criminaliteit
toch een sterke voorkeur voor
bevestiging waargenomen, ongeacht de
geletterdheid van de proefpersonen.
Diegenen met een positieve houding
tegenover het dragen van wapens
interpreteerden de cijfers alsof er er
minder criminele feiten plaatsvonden
omwille van die wapendracht. Diegenen
die tegen wapendracht gekant waren
interpreteerden de cijfers alsof er
verband waar te nemen was tussen een
stijgende criminaliteit en wapendracht.
Het kan van groot belang zijn in te
zien dat de (/jouw) hersenen op

dergelijke manier te werk gaan. Zo
kunnen veel misvattingen eigenlijk
vermeden worden. Zij het in de private
levenssfeer, zij het in een werkomgeving.
Gnooti seauton (Ken uzelf) is dan ook
niet zomaar een aforisme dat al van
vóor de oude Grieken meegaat (aldus
Socrates). Beslissingen worden niet
automatisch op rationele basis gemaakt,
maar zijn eerder gebaseerd op context
en heuristiek, dat eerder in het gebied
van het irrationele ligt.
Om
dit
effect
binnen
de
onderzoekswereld te voorkomen, vond
men bijvoorbeeld de dubbelblindtesten
uit. Waar noch de proefpersonen,
noch de onderzoeker zelf weet welke
groep de placebogroep is, waardoor de
resultaten minder onderhevig zijn aan
deze scheeftrekking.
Ook in het dagelijks leven én op de
werkvloer kan men werkmiddelen
aanreiken om te trachten deze voorkeur
voor bevestiging te ontwijken. Het gaat
er hierbij om, om nieuwe informatie
met de juiste vraagstelling in gedachten,
te gaan benaderen.
Ondanks een zeer oud onderzoek, is
de studie uit 1979 van Charles Lord
et al. daarom niet minder relevant en
zeer geschikt om dit aan te tonen. Men
toonde toen al aan dat wanneer men
een gepolariseerde groep mensen op
verschillende manieren informatie
verstrekt, dat deze diezelfde informatie
dan ook op een verschillende wijze
gingen benaderen. Voor dit onderzoek
betrof het een pro- en een contrakamp aangaande de doodstraf.
Wanneer enkel informatie en feiten
gegeven werden zonder dat er verdere
instructies werden gegeven over hoe
men dit diende te benaderen, trad er
duidelijk een vorm van bevestiging
van voorkeur op, net zoals in het
eerder vermelde onderzoek het

geval was. Het pro-kamp werd een
grotere voorstander en het contra
kamp werd nog meer tegenstander,
los van de gegeven informatie over de
doodstraf. Ook wanneer de informatie
bijvoorbeeld duidelijk argumenteerde
dat de doodstraf voor verlaagde
moordcijfers zorgden, werd dit op
dusdanige manier geïnterpreteerd door
het tegen-kamp dat ze alsnog meer
tegen de doodstraf bleken.
Wanneer echter instructies meegegeven
werden over hoe de informatie
verwerkt diende te worden, kon men
deze voorkeur voor bevestiging echter
wél verminderen. Dit trad evenwel niet
op wanneer enkel meegegeven werd
om zo objectief en eerlijk mogelijk te
oordelen (een motivationeel argument),
maar wél wanneer meegegeven werd
om de informatie te bekijken vanuit
een andere invalshoek dan de hunne
(een cognitief argument). De vraag
aan de proefpersonen zich in de plaats
te proberen stellen van de tegenpartij
en vanuit die invalshoek naar de
gegeven informatie te kijken wierp zijn
vruchten duidelijk af. De voorkeur voor
bevestiging loste hierdoor (gedeeltelijk)
op. Ook recenter onderzoek (Wolfe,
Christopher, Anne Britt (2008)),
toonde eveneens aan dat hoe meer
instructies meegegeven werden bij het
verstrekken van informatie, hoe beter
de participanten in staat bleken een
juiste beoordeling te maken, dit volledig
in lijn met het onderzoek van Charles
Lord uit 1979.
En dat is nu natuurlijk een heel nuttig
werkmiddel om mensen alternatieven
voor hun aangeboren onkunde te
kunnen laten zien, en deze zo te helpen
omzeilen. Het draait er om niet de
protagonist van je denken te zijn, maar
eerder de getuige ervan. Objectiveren
van je eigen denken helpt buitengewoon
goed om dichter tot de waarheid te
komen. Je speelt als het ware jouw eigen
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advocaat van de duivel Zo wordt je niet
opgezogen in het ‘ego’ van je hersenen
en kan men de zaken overschouwelijk
bekijken, los van preconcepties en
vooringenomenheden.
Er dient ook rekening gehouden
te worden met het feit dat de
voorkeur voor bevestiging zich
ook op groepsniveau kan afspelen
(Vincent F. Mancuso et al., 2014). Het
is daarom belangrijk zich te omringen
met een zo gevarieerd mogelijke
omgeving, dit wil zeggen met zoveel
mogelijk verschillende levensvisies,
meningsuitingen, culturele achtergrond,
enz... Dit is één van de redenen waarom
het zo belangrijk is om bestuurs- en
ondernemingsraden zo representatief
mogelijk samen te stellen. Hoe meer
verschillende visies, hoe minder deze
voorkeur voor bevestiging optreedt,
en hoe meer alternatieven er worden
opgeworpen en besproken.
Een meer positieve kant aan onze
voorkeur voor bevestiging is in
het onderzoek van Paige et al.
(2016) aangetoond. Hierin blijkt de

‘Confimation Bias’ er ook voor te
zorgen dat werknemers zichzelf en hun
welbevinden op de werkvloer bevestigen
en versterken in een soort van positief
feedback-mechanisme. Collega’s die zich
goed voelen zullen eerder de positieve
zaken op de werkvloer gaan belichten
en ook uitstralen naar anderen toe,
diegenen die zich slecht voelen zullen
de negatieve kanten belichten en deze
uitvergroten.
Referenties:
1.Charles G. Lord, Lee Ross and Mark R. Lepper (1979) Biased
Assimilation and Attitude Polarization: the effects of Prior
Theories on Subsequently Considered Evidence. Journal of
Personality and Social Psychology.Vol. 37, N. 11. 2098-2109
2.Dan.M. Kahan, Ellen Peters, Erica Cantrell Dawson, Paul Slovic
(2013) Motivated Numeracy and Enlightened Self-Government.
Behavioural Public Policy, Forthcoming. N. 307
3.Johan E. Korteling,* Anne-Marie Brouwer, and Alexander
Toet*(2018)A neural network framework for cognitive bias.
Frontiers in psychology. 9,1561.
4.Paige Williams, Margaret L. Kern é Lea Waters (2016)
Exploring selective and Confirmation Bias as Processes
Underlying Employee Work Happiness: An Intervention Study.
Frontiers in Psychology. 7
5.Vincent F. Mancuso, Victor S. Finomore, Katherine M. Rahill,
Elizabet A. Blair &Gregory J. Funke (2014 ) Effects of cognitive
biases distributed team decision making. Proceedings of the
human Factors and Ergonomics society annual meeting . 58,
405-409
6.Wolfe, Christopher; Anne Britt (2008)The locus of the myside bias in written argumentation. Thinking & Reasoning. 14,
1–27.

DE
NCK
VOORZIET
IN
CASSATIEBEROEP TE GAAN OM
DE DISCRIMINATIE WAARVAN
KADERLEDEN DE SLACHTOFFERS
ZIJN EEN HALT TOE TE ROEPEN.
DOOR: PIERRE PIRSON, voorzitter NCK

Zoals u weet, wordt het Sociaal overleg
in België afgesloten door drie partijen...
sorry...traditionele vakbonden.

Zoals u wel weet, vecht de NCK al
jaren om een einde te maken aan
deze discriminatie die binnen sommige
bedrijven meer recht geeft aan een
niet verkozen syndicalist dan aan de
representatieve meerderheid van de
kaderleden. Laten we het niet voor
onszelf verbergen...het is een strijd van
lange adem. De discriminatie schuilt
er in dat de huidige wetgeving een
belemmering vormt voor de vrijheid
van vereniging. Om het eenvoudig te
zeggen: u sluit zich aan bij die vakbond
die u wilt, maar er zijn er een paar
waar we meer rechten aan toekennen
dan aan anderen. Gelukkig maakt de
kwaliteit van onze leden het verschil!

Foto par: Amir Krieger

Onze Alstom-groepering is inderdaad
slachtoffer van dergelijke discriminatie.
Zonder in detail te treden, hoewel onze
groepering - en veruit - een absolute
meerderheid had bij de kaderleden
met de sociale verkiezingen, proberen
vakbonden het discriminerend karakter
van de wet te gebruiken om hen opzij
te schuiven. Deze situatie is twee keer
op contradictorische wijze beoordeeld
en we zijn momenteel in cassatieberoep
gegaan, rekening houdend met de
onbevredigende reactie op de oproep.
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Er zijn twee mogelijkheden: ofwel
vernietigt het hof van cassatie het
laatste arrest... (wat ons gelijk zou
bewijzen, maar ons tegelijk zou vragen
om de zaak opnieuw te berechten) of zij
bewijst dat het gelijk heeft. In het laatste
geval, zal het ons in staat stellen om
ons dossier aan Europese rechtbanken
voor te leggen, waarvan we weten
dat ze, kijkend naar uitspraken in het
verleden, veel meer aandacht besteden
aan de uitbreiding van de rechten tot
vereniging en veel respect tonen voor
het sociaal overleg.

DE KRACHT VAN HET APOLITIEKE
NAAR OPLOSSINGEN KIJKEN ZONDER IDEOLOGISCHE BLINDHEID
DOOR PIERRE PIRSON,Voorzitter van de NCK

Op het moment van schrijven, twee maanden geleden, waren de verkiezingen net achter de rug en zag de kans
op een snelle vorming van een federale regering er klein uit.

Zoals het wel vaker voorvalt, waren veel opmerkingen
gericht op de verschillen en speelde men in op polarisatie
in plaats van op het zoeken naar oplossingen. Uit de
verkiezingsuitslag bleek duidelijk dat het publiek zich zorgen
maakt over drie factoren: het beheer van de migratiestromen,
het beheer van de welvaartsverdeling en de energietransitie
om de opwarming van de aarde het hoofd te bieden.
En voor degenen die het sociaal-economische nieuws volgen,
zullen gemerkt hebben dat de wolken zich opstapelen.
Zonder te gaan filosoferen over de oorzaken, hebben we
kunnen lezen dat de economie vertraagt, dat de begroting
van de federale regering enkele miljarden tekortkomt en dat
de behoefte aan pensioenen blijft aanzwellen.

elektriciteitsrekening van particulieren... en bedrijven zal
leiden. Laatstgenoemden zullen «met plezier» verhuizen
naar plaatsen waar energie goedkoper zal zijn.
Ten slotte sluiten we ook de langetermijnproblemen niet
uit en blijven we aandringen op een verhoging van het
onderzoek in België tot een niveau van 3%. Bij voorkeur in
sectoren waar we reeds vooroplopen, zoals het onderzoek
naar de 4e generatie (Myrrha) die ons in staat zou stellen
het probleem van nucleair afval om te zetten in schone
energie. Aangezien België geen geld heeft, moedigen we
onze politici aan om spin-offs van onze onderzoekscentra
te ontwikkelen met … Belgische investeerders die zich
inzetten om tot resultaat te komen...in België.

Zoals u weet, is de NCK apolitiek en staat zij open voor
een dialoog met alle democratische partijen. De kracht
van het apolitieke vertaalt zich in de mogelijkheid naar
oplossingen te kunnen kijken, zonder deze tegen welke
ideologie dan ook te moeten afwegen. We weten allemaal
dat het vaak niet alleen mogelijk, maar dat het ook veel
effectiever is om problemen pragmatisch aan te pakken
door onbevooroordeeld te luisteren naar competente
mensen ter plaatse.
Laten we ter zake komen: waar kunnen we het verschil
maken? Het land heeft een gebrek aan geld en wordt
geconfronteerd met een vergrijzings- en energietransitie
die veel nieuwe middelen zal vergen. Als familie met een
schuldenlast kunnen we niet gaan uitgeven zonder te tellen.
Als we een planeet willen behouden voor onze jongeren en
de pensioenen en gezondheidszorg van onze ouderen willen
betalen, wat allemaal noodzakelijk is, moeten we onnodige
uitgaven elders vermijden. Het tot nu toe voorgestelde
klimaatplan is geen plan om de CO2-uitstoot te verminderen,
maar een plan om uit kernenergie te stappen. Dit helpt de
planeet dus niet te redden en het is bovendien duur. Zoals
het IPCC zegt, zoals de Hoge Raad voor Klimaatverandering
in Frankrijk zegt en zoals de NCK zegt, kunnen we geen
kernuitstap doen zonder onze CO2-uitstoot te verhogen.
Bovendien zal deze uitstap veel geld kosten omdat er
vervuilende gasgestookte elektriciteitscentrales nodig
zijn die gesubsidieerd moeten worden (de befaamde
kaderwet inzake het «capaciteitsvergoedingsmechanisme»
CRM), wat zou leiden tot een nog sterkere stijging van de
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NCK: INFORMATIE EN FEITEN.
• Vierde vakbondsalternatief dat sinds 1966 specifiek de belangen
behartigt van kaderleden.
• De NCK is een onafhankelijke belangenvereniging.
• De NCK helpt zijn leden: per jaar +/- 1000 individuele tussenkomsten
en +/- 200 interventies op collectief niveau.

NATIONALE CONFEDERATIE
VAN HET KADERPERSONEEL

• Geeft een stem aan zijn leden.

Lambermontlaan 171 bus 4
1030 Brussel

DOELSTELLINGEN VAN DE
NCK.
• Ijvert voor werkbaar werk, ook voor kaderleden.
• NCK is de enige die kaderleden verdedigt tegen ﬁscale en
paraﬁscale discriminatie.

Voorzitter:
Pierre Pirson
Ondervoorzitters:
Herman Claus (NL)
Luc Vinckx (NL)
Philippe Hendrickx (FR)

• Belangenbehartiging in een humanitair verband zonder politieke
partijen.

JURIDISCHE DIENST

• Vecht als wettelijk erkende vereniging om op alle niveaus van
sociaal overleg aanwezig te zijn.

Geertrui Van Reusel (N)
Frédéric Baudoux (F)

• Verdedigt de belangen van kaderleden op Europees niveau via de
CEC European Managers vereniging.
• Verhoging wettelijk pensioen en andere uitkeringen in functie van
de reële bijdragen van kaderleden.

NATIONAAL SECRETARIAAT

DIENSTEN VAN DE NCK.

Tel.: 02/420.43.34.
Fax: 02/420.46.04.
E-mail: info@cnc-nck.be
Website: www.cnc-nck.be
Bankrekeningnr: BE05 2100 6830 0075

• Individuele juridische bijstand en advies.
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsluiten van contracten
Clausule van niet-mededinging
Verandering van functie of locatie
(aanvullend) Pensioenplan
Functioneringsevaluatie
Opzegging en outplacement
Bedrijfswagenpolis
Herstructurering

• Collectieve diensten van NCK.
•
•
•
•

Organiseren van een kadervereniging
Reorganisatie van de onderneming
Analyseren van collectieve arbeidsovereenkomsten
Sluiting of verkoop van het bedrijf

Mariem Guerroum (F)

V.U.: Pierre Pirson Lambermontlaan 171
bus 4, 1030 Brussel
JAARLIJKSE
BIJDRAGE

Bankoverschrijving

Domiciliëring

jaarlijks

jaarlijks

maandelijks

125 €

115 €

9,75 €

Jonger dan 30 jaar

62 €

52 €

4,50 €

Gepensioneerden

52 €

42€

3,50€

Werklozen met
uitkering, langdurig
zieken

62 €

52 €

4,50 €

Echtparen

145 €

135 €

11,50 €

Actieve leden

• Vertegenwoordiging van kaderleden in de
ondernemingsraad.
• Ondersteuning bij de sociale verkiezingen.

Hebben meegewerkt aan dit nummer:
Bodart Serge, CEC European Managers,
Pauwels Bas, Mezosy Jean-Pierre. Philippe
Gouat, Pierre Ykman, Pirson Pierre, Roland Glibert,Van De Wiel Dirk (van 9 tot 5, cartoonist)
Overnemen van artikels is toegestaan mits
vermelding van de bron en versturen van een
melding naar de NCK.
De artikelen zijn gepubliceerd onder de
verantwoordelijkheid van hun auteurs en
geven niet noodzakelijk het standpunt van
de NCK weer.

