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Z
e heeftmeer dan één snaar geraakt, onze

columniste Saskia VanUffelen. DeCEO van

de Belgische afdeling vanhet IT-bedrijf

Bull trok vorigeweek aande alarmbel naar

aanleiding vanhet hartfalen van eenwerk-

nemer.Waar zijnwemeebezig?Meer nogdan een

emotionele kreet na het vreselijke verlies van een

naaste collega, was haar columneenoproep tot bezin-

ning over dewerkdruk. Dat leidinggevenden énwerk-

nemers zich er veelmeer vanbewustmoeten zijn dat

wedie ene batterij, waarwehetmaarmeemoeten

doen, niet keer op keer kunnenopladen. Bij liefst een

opdedrie banen is sprake van ‘problematischewerk-

stress’, besluit een recente enquête vande SERV, het

adviesorgaan vandeVlaamse sociale partners. Het

aantal burn-outs stijgt. Nochtans, alle indrukkenover

uitgeperste citroenen ten spijt, werkenwenietmeer

urendan vroeger.Wat is er danmis?

Simpele antwoorden bestaan niet. Het gaat lang

niet alleen over het cliché van dewinst die voor alles

gaat. Ook non-profitorganisaties kampenmet dit pro-

bleem. Gezonde stress is eenmotivator, passie voor

het werk nogmeer. Maar als die passie omslaat in

workaholic-gedrag, rakenwe in de knoei.

De doelstellingen die bedrijvenmoeten halen, zijn

vaak broodnodig om te overleven. Terwijl wij bezig

zijnmet stressbeheer en

flexibel werken, komt de

concurrentie uit landen

waar de werkregimes

van een heel andere

orde zijn.

Toch groeit het besef

bij een aantal CEO’s dat

er véél harderwerkmoet

worden gemaakt van een gezondewerksfeer, al is het

maar uit eigenbelang. VanUffelen staat niet bekend

als een softemanager. Sinds 2008 leidt zij de 350men-

sen bij Bull België en liet ze de omzet verdubbelen. Als

werknemers deadlinesmoetenhalen,moet daar alles

(of veel) voorwijken.

Vandaag treden een aantal CEO’s in deze krant haar

oproepbij. Ze leggenuit hoe zij op een gezondema-

nier stress proberen te beheren. Doorwerkdrukpro-

blemen te erkennen enwerknemers te valoriseren.

Doormaatwerk,meer taak- enminder uurgebonden

tewerken.Hopelijk krijgt de oefening in veel andere

Vlaamse bedrijvennavolging.

De oproep komt ophetzelfdemoment dat het zo-

veelste bedrijf (Caterpillar) brugpensioen op 52,5 jaar

wil invoeren endat JohanVande Lanotte oproept te

stoppenmet zeuren over langer ‘moeten’werken.

Maarwemoeten vooral langerwillenwerken.Het is
een absolute noodzaak voor het behoud vanonzewel-

vaart datwe langerwerken. Daaromzullenwehet

vooral ookhaalbaarmoetenmaken voor demensen.

Endat is een zaak vanwerknemers, werkgevers ende

politiek. Als de elastiekenbreken, is iedereen verliezer.

COMMENTAAR
ISABEL
ALBERS

‘Alsweniets doen, breekt vroeg of laat de elastiek’
Is de onderlinge concurrentie en de overlevings-
strijd vande bedrijven zo verschroeienddat de
werkdruk onhoudbaarwordt? Pas als we niet
mindermaar anders gaanwerken, gaanweook
langerwillenwerken.
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We zullen langer
werken vooral
haalbaar moeten
maken voor de
mensen.

LIEVE DIERCKX

Sinds Silvio Berlusconi twee
decennia geledende Italiaan-
se politiek bestormde, vocht
hijmenige veldslag uit.Met
vriend en vijand. Af en toe
liep hij een bluts en eenbuil
op.Maar niemandkreeg hem
helemaal klein. Demedia-
magnaat (77)was zich stilaan
onoverwinnelijk gaanwanen.
Maar dat aureoolwerd afgelopenweek

doorprikt. Een opstand in eigen rangen
dwong Il Cavaliere tot een smadelijke
knieval: hijmoest terugkomenop zijn
voornemende regering ten val te bren-
gen.Wat het extra pijnlijkmaakte voor de
ex-premier, was dat demuiterij geleid
werddoor niemandminder danAngelino
Alfano, Berlusconi’s politieke zoon.
Alfano’s demarche sloeg heel Italiëmet

verstomming. De 42-jarige Siciliaanhad
zich de voorbije 20 jaar immers eenbrave
partijsoldaat getoond. Zijn trouwaanBer-
lusconiwas de afgelopendecennia zo
groot dat zijn naam synoniemwas gaan
staan voor onderdanigheid.
De telg uit een onderwijzersfamiliewas

van jongs af gebetendoor de politiekemi-
crobe. Al in zijn tienerjaren schafte hij
zich eenpartijkaart vande christen-
democraten aan. Toendie partij in de na-
sleep vande opera-
tie ‘SchoneHanden’
vande politieke ra-
dar verdween, stapte
Alfanomee in het
politieke avontuur
van Berlusconi en
werdhij lid van For-
za Italia.
Aanvankelijk be-

perktende politieke
activiteiten vande
doctor in de rechten
zich tot Sicilië. Zijn prestaties op regionaal
niveau ontgingendepartijtopniet. Kop-
stukkenprezenhembij Berlusconi aan als
een ‘wonderkind’.Waaropdemediamag-
naat de kalende,minzame Siciliaan in de
nationale politiek lanceerde.

Het grote pu-
bliek leerdeAlfano
in 2008 kennen,
toen Berlusconi
hemdeportefeuil-
le Justitie toever-
trouwde. Geen on-
belangrijke post.
Berlusconi ver-
dronk immers in
de schandalen en

deprocessen. Een trouwepartijsoldaat die
dewetten opmaat van Il Cavaliere boet-
seerde, kwamgoed vanpas. Alfano kweet
zich perfect van zijn opdracht. In eenwip
zette hij eenwet in de steigers die de
premier tegen gerechtelijke vervol-
ging beschermde.

De beloning voor zoveel servili-
teit volgde in 2011 toen Berlusco-
ni Alfano tot kroonprins en
voorzitter vande centrum-
rechtse partij Volk vande
Vrijheid - eennazaat van

Forza Italia - promoveerde.
Eindelijk leek de Siciliaan bij
een volgende stembusslag uit de
schaduw te kunnen treden van
zijnmentor.Maar in de aanloop
naar de parlementsverkiezingen
van februari dit jaar bracht Alfano

het er zo belabberd vanaf dat Berlusconi
zijn gedoodverfde opvolgerweer aande
kant schoof en opnieuw zelf het heft in
handennam. ‘Alfano is een goedpoliticus
maar hijmist dat tikkeltje extra’, zei Ber-
lusconi.
Ogenschijnlijk zonder rancune schikte

Alfano zich naar de nieuwepartijorders.

Met de zegen van Il Cavalierewerdhij
eind aprilminister van Binnenlandse Za-
ken en vicepremier in de grote coalitie on-
der leiding vande centrumlinkse politicus
Enrico Letta.Maar veelmeer dandehand-
pop vanBerlusconiwas hij nog steeds
niet. Dewil vandemediamagnaat bleef
wet.
Tot afgelopenweekend. Uit schrik in de

nasleep van zijn gerechtelijke veroorde-
ling uit de senaat gezet teworden, besliste
Berlusconi - zonder voorafgaandelijk
overlegmet zijnministers - de val vande
regering uit te lokken. De demarche
schoot Alfano in het verkeerde keelgat.
Voor het eerst in zijn politieke carrière be-
sloot hij niet te springen zodra Berlusconi
met zijn vingers knipte. Sterker nog,met
de ruggensteun vande gematigde vleugel
vande partij durfde hij het aan tegende
marsorders van Il Cavaliere in te gaan. En
met succes. Berlusconi capituleerde.
Alfano’s rebellie liet de centrumrechtse

gemoederenniet onberoerd. De Berlusco-
ni-supportersmaak-
ten hemmeteenuit
voor Brutus, de Ro-
meinse senator die in
44 voor Christusmee
eenmoordcomplot
beraamde tegen zijn
beschermheer Julius
Caesar. Voor de ge-
matigde tak vanhet
Volk vandeVrijheid
wasAlfanodanweer
nietsminder dan een

moderne versie vande vrijheidsheld
Spartacus.
Of Alfano zich de volgendemaanden

kanontpoppen tot de nieuwe leider van
centrumrechts, is voorlopig koffiedik kij-
ken. De internemachtsstrijdmoest even
plaatsmaken voor de afhandeling vanhet
vluchtelingendrama voor de kust van
Lampedusa.
VoorAlfano valt in elk geval te hopen

dat hemniet hetzelfde lotwacht als de
twee Romeinse historische figurenwaar-
meehij vandaag vergelekenwordt.Want
tegenslagen ophet slagveld dreven Brutus
én Spartacus de dood in.

M/Vvandeweek
AngelinoAlfano

Twintig jaar langvoerdehij als bravepartijsoldaat serviel dedictatenvanSilvioBerlusconiuit.
Maar afgelopenweekkwamAngelinoAlfano inopstand tegen Il Cavaliere. Sindsdienbekvecht
centrumrechts in Italië overdebijnaamdiedeSiciliaanverdient: Brutusof Spartacus.

Rebel

Berlusconi’s poging de

regering ten val te brengen,

schoot Alfano in het verkeer-

de keelgat. Met gematigde

partijgenoten rebelleerde hij.

Politiek beest

Politiek is Alfano met de pap-

lepel ingegeven. Zijn vader

was jaren gemeenteraadslid

en adjunct-burgemeester

van het Siciliaanse Agrigento.

Charisma

Berlusconi zag in Alfano nooit

een echte concurrent in

eigen rangen, omdat die

in zijn ogen charisma en

persoonlijkheid ontbeert.

Partijslaaf

Twintig jaar lang stelde de Si-

ciliaan zich helemaal in dienst

van Silvio Berlusconi en diens

partij. Gedwee voerde hij

diens marsorders uit.

© ETTORE FERRARI/EPA
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Namaandenvanspanningen inhet
bedrijf zijn de afgelopen week de
onderhandelingen bij Caterpillar
heropgestart.Bijdekranen-enbull-
dozerproducent uit Gosselies nabij
Charleroi staan 1.400 van de 3.700
banen op de tocht. Dat maakte de
directie in februaribekend.Hetgaat
om 1.100 arbeiders en 300 bedien-
den. Volgens de vakbonden kwam
ervoordearbeiders eenvoorstel op
tafel voor brugpensioen - officieel
heet dat nu ‘werkloosheidmet be-
drijfstoeslag’ - vanaf 52,5 jaar.Dedi-
rectie wil zich niet op die leeftijd
vastpinnen, maar woordvoerder
ThomasGodfrinbevestigt ‘datdedi-
rectie zich bereid toont onder de
drempel van 55 jaar te zakken’.
De leeftijd van 52,5 jaar is juri-

disch de laagstmogelijke voor een
herstructureringdie dit jaar aange-
kondigd is. Ford Genk kan bij de
sluiting volgend jaar nog een half
jaartje lager gaan, omdatde in 2012
aangekondigdesaneringondereen
oude regeling valt.
‘Het is uiteindelijk de federale

overheidsdienst Economie die de

leeftijdvoorhetbrugpensioenmoet
goedkeuren’, benadrukt Godfrin.
‘Als bedrijf hebbenwij niet het laat-
stewoord.’
Dedirectiekleeftgeenpreciescij-

fer op het aantalmogelijke begun-
stigden,maarerkentdatdedrempel
van 52,5 jaar voorminstens de helft
vande1.100getroffenarbeiders van
toepassing kan zijn.
Minister van Werk Monica De

Coninck (sp.a) spreekt zich niet uit

over het dossier, maar benadrukt
dat ‘de maatregelen om mensen
weeraanhetwerk tekrijgen,prime-
ren’.
De directie en de bonden beke-

ken ook demogelijkheid ommen-
sen voor langere tijd in de tijdelijke
werkloosheid onder te brengen. De
directiewilzoeenreservevangespe-
cialiseerde arbeiders aanleggen,
zeggen de bonden. Dat zou gelden
vooreenvijftigtalmensen.Dedirec-
tie benadrukt dat er nog lang geen
sprake is van een akkoord, maar is
wel verheugd dat het overleg weer
loopt. Maandag wordt verder on-
derhandeld, over de premies voor
vrijwillige vertrekkers.
Hetschuchtereeconomischeher-

stel verandert niets aanhet geplan-
de banenverlies, stelt de directie.
Caterpillar haalde in februari de
zwakke vraag naar grondstoffen en
de slabakkende bouw aan als be-
langrijkste redenen voor de her-
structurering. ‘Ons productievolu-
me isnogsteedsmaargelijkaandat
van 2009, wat een dieptepuntwas.
Bijdeberekening in februarigingen
we overigens al uit van een kleine
economische groei’, zegt Godfrin.
‘Dat er 1.400 jobs verdwijnen, heeft
niet alleen met de conjunctuur te
maken.Eendeelvanonzeproductie
is verhuisd naar zustervestigingen.
Door de hogere productiviteit van
de nieuwemachines zijn ookmin-
dermensennodig.’

Caterpillarwilbrugpensioenop52,5 jaar
Nahet brugpensioen vanaf
52 jaar bij FordGenkdenkt
Caterpillar Gosselies aan een
gelijkaardige regeling. Het
bedrijf overweegt brugpensioen
vanaf 52,5 jaar.

Bij Caterpillar Gosselies staan 1.400 van de 3.700 jobs op de tocht.

?Waarom niet gewoon

brugpensioen?

De regering-Di Rupo herdoopte

het brugpensioen tot ‘het stel-

sel van werkloosheid met be-

drijfstoeslag’. De nieuwe naam

moet duidelijk maken dat wie in

het systeem terechtkomt, enkel

een werkloosheidsuitkering van

de overheid krijgt. De toeslag

wordt betaald door de werkge-

ver van de ontslagen werkne-

mer. Het bedrag wordt doorbe-

taald als de werknemer een

nieuwe job vindt. Die wordt

daardoor gestimuleerd ook een

nieuwe baan met een iets lager

loon te aanvaarden. Zijn netto-

loon blijft dan toch ongeveer op

het oude niveau.

?Gaat het dan gewoon om

een nieuwe naam?

Nee, want achter die naam gaat

een hervorming schuil. Sinds

2005 moeten ‘bruggepensio-

neerden’ sowieso beschikbaar

blijven voor de arbeidsmarkt.

Dat betekent dat ze, als ze een

jobaanbod krijgen, daar in prin-

cipe moeten op ingaan. Wie wei-

gert, kan zijn werkloosheidsuit-

kering verliezen. Bovendien

werd de minimumleeftijd stel-

selmatig opgetrokken. De ‘nor-

male’ minimumleeftijd ligt nu op

60 jaar, behoudens enkele uit-

zonderingen. Bij de sluiting van

een bedrijf of bij een collectief

ontslag ligt de minimumleeftijd

sinds begin dit jaar op 52,5 jaar.

In 2018 moet dat 55 jaar zijn.

?Wie kan gebruikmaken

van het stelsel?

De regeling geldt enkel voor

werknemers die ontslagen wor-

den. Wie zelf ontslag neemt, kan

er geen aanspraak op maken.

Bovendien moet een collectieve

arbeidsovereenkomst brugpen-

sioen mogelijk maken en moet

de ontslagen werknemer aan de

voorwaarden voldoen. De minis-

ter van Werk moet tenslotte

haar goedkeuring geven. JD

?
Werkloosheidmet
bedrijfstoeslag

Niet het bedrijf maar
de overheid heeft het
laatste woord over de
brugpensioenleeftijd.

WOORDVOERDER

CATERPILLAR BELGIUM

THOMaS GODFRIN

VluchtelingenopLampedusazijnopwegnaareenopvangcentrum. 111 reisgenotenoverleefdendeovertochtniet. ‘Italiëkan
ditnietalleen,Europamoethelpen’, klonkhetgisterenunisonobinnende Italiaanse regering. DinsdagbesprekendeEU-mi-
nisters van Binnenlandse Zakenhet drama. Toch zijn de noordelijke EU-landenniet bereid tot veel solidariteit. © REUTERS

Tragedie Lampedusa zetmigratiedebat inEUopscherp

GWEN DECLERCK

Eendeelvande jachtlobbyverklaart
de oorlog aan de organisatie Na-
tuurpunt, die in Vlaanderen 21.000
hectare natuurgebied beheert. Een
aantal (groot)grondbezitters en ja-
gers hebben zich verenigd in de
‘VlaamseVereniging voorGelijkbe-
rechtigingNatuurbeheer’ envragen
aandeEuropeseCommissieomhet
subsidiebeleidvandeVlaamserege-

ring aan natuurverenigingen te
brandmerken als illegale staats-
steun. Indien ze hun gelijk halen,
moet Natuurpunt in het slechtste
geval de subsidies van de voorbije
tien jaar terugbetalen.
Initiatiefnemer Pierre Bouckaert

legt uit: ‘Onze klacht is niet recht-
streeks gericht tegen Natuurpunt.
Maarwij nemenhet niet langer dat
subsidiesvoorhetaankopenvanna-
tuurgebieden(vorig jaar8,8miljoen
euro) uitsluitend naar de erkende
terreinbeherende verenigingen
gaan. Natuurpunt krijgt subsidies
omgronden aan te kopen en daar-
enboven krijgen ze jaarlijks nog
eensmiljoenenomdie te beheren.’

Het initiatief voordeklachtkanvol-
gens de vereniging op zeer veel bij-
val rekenen. Bouckaert: ‘Ons leden-
aantalgroeitmetdedag.Wekrijgen
talrijke (anonieme) giften, waar-
doorwealeenaanzienlijkeoorlogs-
kas hebben kunnenopbouwen.’ De

jagers voelen zich gesteund door
eenuitspraak vanhet EuropeesHof
inLuxemburg,waaringelijkaardige
steunaannatuurverenigingendoor
deDuitse Staatwerd veroordeeld.
De ongerustheid bij de natuur-

verenigingen en vooral bij Natuur-
punt is groot. ‘Wij hebben vertrou-
wen in een goede afloop, maar in
onzeorganisatiegaanwel stemmen
opomdesamenwerkingmetdepri-
vate natuurbeheerders en jagers te
herbekijken.Wij vinden juridische
acties niet de juiste weg’, steltWim
VanGils vanNatuurpunt.

Lees verder in T-weekend.

De jacht op de jagers

Jagers verklarenoorlogaanNatuurpunt
Een schare grootgrondbezitters
en jagers in Vlaanderen probeert
via de Europese Commissie de
Vlaamse organisatie Natuur-
punt financieel droog te leggen.

In 2012 namen pensioenspaarders
bijna1,5miljardeurokapitaalopuit
de fiscaalvriendelijke fondsen en
verzekeringen. Dat is 63 procent
meer dan vijf jaar geleden. De ge-
storte bedragen stegen over die vijf
jaar met 20 procent. De versnelde
uitstroomuitdederdepensioenpij-
ler is een gevolg vande vergrijzing.
‘Steedsmeer pensioenspaarders

komenop 65-jarige leeftijd’, beves-
tigen BNPParibas Fortis en KBC. De
grootste uitstroom doet zich voor
bij depensioenspaarfondsen. Liefst
1,1miljard euro vloeide in 2012weg
uit de fondsen. Dat is meer dan de
1miljardeurodie in2012 inde fond-

sen werd gestort. Het is de tweede
keer,na2004,datmeergelduitpen-
sioenspaarfondsen stroomt dan
erin. Bij de verzekeringen is geen
sprake van een netto-uitstroom,
maarde346miljoeneurodie in2012
werd uitgekeerd lagwel 61 procent
hoger dan in 2008.
Die trendzalwellichtdoorzetten.

Bij BNP Paribas Fortis is een op de
driepensioenspaarders tussen55en
64 jaar. Bij Belfius is 13 procent van
depensioenspaardersouderdan60
jaar. In 2008wasdat nog 5procent.
De gemiddelde Belg start ook vrij
laatmet pensioensparen. Bij ING is
dat gemiddeld 38 jaar.PVM

Vergrijzingvergrootuitstroom
uitpensioenspaarproducten

Ons ledenaantal groeit
met de dag. We hebben
al een aanzienlijke oor-
logskas opgebouwd.

INITIATIEFNEMERS JAGERS

PIERRE BOUCKaERT

ELLEN CLEEREN

HetFondsSluitingOndernemingen
(FSO)betaaltdeachterstallige lonen
endeopzegvergoedingenvanwerk-
nemers die door het faillissement
van hunwerkgever zijn ontslagen.
Het fondskomt tussenbeideomdat
dewerkgeverdie vergoedingenzelf
niet meer kan betalen. De tussen-
komst vanhet FSO is - voorde loon-
tegoedenende verbrekingsvergoe-
dingen - beperkt tot 25.000 euro
bruto perwerknemer.
Uit cijfers die De Tijd opvroeg,

blijkt dat het FSO sinds begin dit

jaar al bijna 153 miljoen euro uit-
keerdeaan loontegoedenenopzeg-
vergoedingen. Dat is bijna 28 pro-
centmeer dan in dezelfde periode
vanvorig jaar.Toenkeerdehet fonds
bijna 120miljoen euro uit.
De forsestijging iseengevolgvan

detoenamevanhetaantalbedrijven
dat over kop gaat. Sinds begin dit
jaarkwamendoor faillissementenal
ruim 19.000 jobs op de helling te
staan.
Daarbovenopbetaaldehet fonds

nog eens 7,3miljoen euro aan slui-
tingsvergoedingen, een extraatje
waarvoor langnietallewerknemers,
die het slachtoffer zijn van een fail-
lissement, in aanmerking komen.
Vorig jaar bedroeg dat bedrag
8,6miljoen.
Het FSOwordt gefinancierdmet

deopbrengstendiedecuratorenha-
lenuitdeverkoopvandefaillietebe-
drijvenendebijdragenvandewerk-
gevers. Het is nog niet duidelijk of
dewerkgeversmeer zullenmoeten
bijdragen. Dat wordt op het einde
van het jaar bekeken en besproken
tussen de sociale partners. ‘Voor de
uitkeringen van dit jaar heeft het
FSO nog voldoende reserves’, zegt
EvaCums,dewoordvoerstervanhet
FSO. ‘Maarhet iswelmogelijkdatde
werkgeversbijdragen volgend jaar
omhoogmoeten.’

Zie ook Netto: Werkgever failliet,

hoe de financiële kater verwerken

als werknemer?

Faillissementenfonds
kreuntonder crisis
Het Fonds SluitingOndernemin-
gen keerde dit jaar al 160mil-
joen euro uit aanwerknemers
die getroffenwerdendoor het
faillissement vanhunbedrijf. De
kans is groot dat de bijdragen
vandewerkgevers omhoog
moeten.

+28%
Het Fonds Sluiting Ondernemin-

gen betaalde dit jaar al 28 pro-

cent meer vergoedingen uit aan

getroffen werknemers dan in

dezelfde periode van vorig jaar.
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