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N
a de vorming, communicatie, informatica en 
jongerenwerking, zou voortaan meer wor-
den ingezet op gemeenschappelijke dienst-
verlening aan de leden en aan gebundelde 

krachten binnen de schoot van het ABVV. Negen 
maanden – en een tweede lockdown, uitgestelde 
sociale verkiezingen en een nieuwe regering – later 
blikken BTB-voorzitter Frank Moreels en ABVV- 
Metaal-voorzitter Rohnny Champagne, de uitdragers 
van deze samenwerking, in alle transparantie terug 
op de afgelopen periode. 

Hoe evalueren jullie de afgelopen maanden
‘in de echt verbonden’?

Frank: “We ondertekenden in september vorig jaar een 
princiepsakkoord, zonder honderd procent te weten 
hoe dat zou lopen in de praktijk. We hebben gezien dat 
er veel vlot verloopt. Het meest in het oog springende 
en voor de BTB het belangrijkste, dat is de vorming. 
ABVV-Metaal heeft een zeer stevige vormingsdienst, 
mensen die weten van aanpakken. Zij hebben onze 
vorming in het wegvervoer georganiseerd, rekening 
houdend met de ervaring die ze opgedaan hebben. 
Onze mensen zijn meer dan tevreden over de aanpak. 
Dat mag eens gezegd worden. Wij vinden dat dermate 
belangrijk, dat er ook projecten in voorbereiding zijn 
voor syndicale vormingen binnen de havensector.”

Rohnny: “Ik denk dat we als organisaties langzaam 
maar zeker naar elkaar aan het toegroeien zijn. Dat 
het wat groeipijnen kost, hadden we wel verwacht. In 
sommige provincies gaat de samenwerking iets vlotter 
dan in de andere. Dat heeft alles te maken met koud- 
watervrees en het al dan niet durven uit je comfort-
zone te treden. Elk nieuw begin roept weerstand op. 
Maar ik denk dat het vertrouwen hand in hand zal 
toenemen met het aantal succesverhalen. Ook op 
nationaal vlak stemmen we heel vaak met elkaar af. 
Dat is nodig, zeker omdat we op twee locaties zitten. 
De samenwerking gaat kortom zeer zeker de goeie 
weg op. Ik had misschien ergens gehoopt dat het iets 
sneller zou gegaan zijn, maar dat is omdat ik redeneer 
vanuit mijn Limburgse situatie. Als provinciaal voor-
zitter in Limburg had ik een crème van een evenknie 
bij BTB. Wij zaten helemaal op dezelfde golflengte en 
dan is het natuurlijk gemakkelijk om stappen vooruit 
te zetten.”

Frank: “Ook rond communicatie is het prettig 
samenwerken. Ik vind het bijvoorbeeld opvallend 
dat de metaalcentrale op bepaalde vlakken van de 
communicatie al heel sterk stond en zich goed 
georganiseerd had. Bij BTB gold die knowhow op 
andere vlakken. Als je dat samenbrengt en de groep 
laat samenwerken, dan maak je meer dan 1 + 1 = 2, 
dan maak je er 3 van. Op vlak van communicatie 
hebben we toch echt wel bewezen dat we met dezelfde 
inspanningen veel meer kunnen realiseren. Zo leren we 
van mekaar. Ik denk dat we daar al gescoord hebben 
tot hiertoe en we moeten daar verder in gaan. Meer 
structureren en misschien nog meer op elkaar af- 
stemmen.”

Rohnny: “Zelfs zonder die structuur zie je dat deze of 
gene een tekst opstelt  en dat die vaak bijna identiek 
overgenomen kan worden door de andere. Dat 
betekent dat we ook in doen en denken heel dicht 
bij mekaar zitten. Er zullen altijd verschillen zijn, maar 
het zijn net die verschillen die ons rijk maken.”

Frank: “Het is ook niet de bedoeling om eenheidsworst 
te maken hé. De bedoeling is dat er diversiteit kan en 
moet blijven bestaan. Bij ons binnen de BTB is dat nu 
al. De aanpak binnen de vakgroep Havens verschilt 
van de aanpak binnen de vakgroep Wegvervoer. Dat 
zijn twee verschillende doelgroepen. Hetzelfde geldt 
als je gaat samenwerken als centrales. Binnen ABVV- 
Metaal heb je andere praktijken en andere tradities. Die 
moeten we respecteren en die moeten blijven bestaan 
in mijn ogen. Maar door ze samen te brengen en in 
dialoog te treden, maak je het wel sterker natuurlijk.”

Rohnny: “Al onze metaalsectoren zijn verschillend 
van mekaar en toch bolt dat perfect. Vanuit dat 
perspectief is de werking in de Haven of Wegver-
voer vergelijkbaar met het werk dat wij doen in onze 
sectoren. Zo ontstaat er een kruisbestuiving en 
verrijking.”

“We hebben mekaar gevonden
    in het voluntarisme
om deze samenwerking waar te maken”
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Het is belangrijk elkaar niet 
alleen als collega, maar ook 
als mens te leren kennen’’

In september 2020 lieten BTB en ABVV-Metaal formeel optekenen 

dat ze hun samenwerking wilden opdrijven. We spraken met beide 

voorzitters. Werd het wat ze ervan verwacht hadden?
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Frank: “Helemaal akkoord. Als je mensen met elkaar 
in contact brengt, dan ontstaan er nieuwe ideeën. 
Zo kaartte een delegee van ABVV-Metaal de 
problematiek van zijn sector aan, namelijk door corona 
zijn het zeer moeilijke tijden voor de autocarbouwers. 
En wat blijkt? Dat onze autocarchauffeurs met het- 
zelfde probleem kampen. We hebben dat samen- 
gebracht en er een solide gezamenlijke actie rond 
gebouwd. Dat moeten we nog meer proberen te doen. 
Want dat was nu eens geen idee dat van de voor- 
zitter of van de entourage van de voorzitter kwam, 
maar vanuit de basis.”

Rohnny: “En daarin ligt de sterkte. Je ziet dat ver-
schillende ideeën mekaar versterken en daaruit groeit 
onze samenwerking een stuk organisch. We zijn goed 
op weg als er vanuit de basis gemeenschappelijke 
initiatieven beginnen te ontstaan. Soms is dat deels uit 
noodzaak, et alors? Ze hebben mekaar gevonden en 
we hebben daar een zeer sterke actie neergezet door 
de krachten te bundelen met veel zichtbaarheid naar 
de publieke opinie toe.”

Frank: “De COVID-19-crisis zadelde ons voor de rest 
op met een grote handicap. Het was onmogelijk om 
fysiek samen te komen en onze militanten samen te 
brengen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat zij veel 
van elkaar zouden kunnen leren. Mijn carrière is daarvan 
een duidelijke illustratie. Ik heb zeer veel opgestoken 
in de periode dat ik actief was binnen de metaal- 
sector. Vandaag ben ik in hart en nieren een BTB’er. 
Ik spiegel me daarbij aan Louis Major. Een over- 
tuigde BTB’er, en tegelijk zeer geëngageerd in het 
ABVV.  Omdat hij wist dat je grote realisaties (zoals 
bijvoorbeeld de wet op de havenarbeid die zijn naam 
draagt) niet kan realiseren op je eentje. Maar net 
door samen te werken. Dat is wat we vandaag met 
ABVV-Metaal doen. Door verschillende ervaringen 
samen te brengen versterk je jezelf. En dat is ook zo 
voor onze militanten. Een BTB-militant is vertrouwd 
met een zekere traditie die eigen is aan zijn sector, en 
dat is goed. Maar als je als militant van tijd tot tijd in 

contact komt met militanten die in een andere cultuur 
en traditie verwikkeld zit, dan kan dat interessant blij-
ken. Je kunt elkaar zo bevoorraden van nieuwe ideeën. 
Informele ontmoetingen zijn gouden momenten om 
informatie uit te wisselen en elkaar te leren kennen. 
Daar kijk ik naar uit.”

Rohnny: “Ook daar is onbekend onbemind. Daarom 
houden wij overigens vast aan de internaatsformule 
met overnachting voor onze vakbondsvorming, want 
het is tijdens die avonden dat je elkaar als mensen 
leert kennen. Niet alleen als collega, maar als persoon. 
Dat zijn momenten die we in de  toekomst desnoods 
gestructureerd zelf moeten organiseren.”

Frank: “Ook BTB streeft er trouwens naar om 
het groepsgevoel te bevorderen, om een hechte 
groep, een familie te zijn. Je kunt afspraken maken, 
contracten tekenen, nota’s afstemmen, maar succes 
hangt vaak van mensen af. Op dat vlak rijden we een 
zeer positief parcours. Je kunt geen twee meer ver-
schillende mensen indenken dan Rohnny en ik. Maar 
we hebben mekaar gevonden in het voluntarisme om 
deze samenwerking waar te maken. Dat is waar het 
op aankomt. We zouden natuurlijk ook alle dagen heel 
sterk de nadruk kunnen leggen op onze verschillen, 
maar we hebben elkaar gevonden in dit project. Laat 
dat een oproep zijn naar onze gewestelijke afdelingen. 
Ook die mensen verschillen sterk en dat is normaal. 
Elk met zijn eigen verhaal en achtergrond. Maar als je 
bedenkt hoe interessant deze samenwerking kan zijn 
voor de werknemers die we vertegenwoordigen, dan 
geeft dat toch goesting om er werk van te maken. Ik 
vind dat Rohnny dat vree goed doet!”

Rohnny: “We vertrouwen elkaar ook heel erg. Zelfs 
al verschillen we van mening, er mag en kan ge- 
discussieerd worden en we treden met één idee naar 
buiten. Dat is niet evident binnen het ABVV. Ik blijf de 
wijsheid van mijn vrouw indachtig: het probleem ligt 
bij de ego’s. Ik ben vaak degene die drijft op emoties, 
Frank is beredeneerder. Wat zou ik graag een stuk 
van zijn rust en kennis willen hebben. Wij hebben 
daarentegen een goede verstandhouding gevonden 
en vandaaruit is een vriendschap en oprecht respect 
ontstaan. Dat straal je uit naar je gewestelijke en 
provinciale besturen. Zo zal dat doorstromen naar 
de mensen in het veld en de rest van de organisaties. 
Maar we moeten er blijven aan werken. Het vraagt een 
aanhoudende inspanning. Maar dat is niet erg.” 

“We hebben mekaar gevonden
    in het voluntarisme
om deze samenwerking waar te maken”

Er ontstaat kruisbestuiving 
en verrijking’’

BTB-voorzitter Frank 
Moreels: “Ik ben in 
hart en nieren een 
BTB’er, ik spiegel 

me daarbij aan Louis 
Major, die wist dat je 
grote realisaties niet 

kan realiseren in 
je eentje”

ABVV-Metaal- 
voorzitter Rohnny 
Champagne: “Ik 
denk dat we als 
organisaties lang-
zaam maar zeker 
naar elkaar aan het 
toegroeien zijn”
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V
olgens de eerste plannen van de vervoers-
regio’s zullen in Vlaanderen tegen 2022 on-
geveer één op de vijf bushaltes verdwijnen. 
Belbussen worden ook afgeschaft en de 

nieuwe ‘Flexbussen’ moeten de grootste gaten dan 
maar dichtrijden. De meest kwetsbare mensen en 
mensen in landelijke gebieden dreigen zonder ver-
voer te vallen. En wat met de chauffeurs, de werk- 
nemers? Wat zijn de gevolgen van al die af- 
schaffingen voor hen?

Mobility as a Service (MaaS) oftewel ‘vervoer op 
maat’ moet volgens de vervoersmaatschappijen als 
mobiliteitsconcept het antwoord bieden op onze 
overvolle wegen, onze steden die verstopt gera-
ken, het milieu dat verstikt. Basisidee van het MaaS- 
concept is gebruikers  mobiliteitsoplossingen op 
maat aanbieden in functie van hun individuele noden. 
Aangeboden door publieke en private mobiliteits- 
bedrijven. Klinkt perfect … of toch niet?

We gingen eens luisteren bij een BTB-expert op ge-
bied van bus en mobiliteit. Hoe ervaart hij die nieuwe 
ambities op syndicaal vlak, in zijn specifieke regio.

Steven Steyaert (sectorverantwoordelijke Bus en 
Car Vlaanderenen) valt direct met de deur in huis. 
“De neergang van ons openbaar vervoer is al twee 
legislaturen aan de gang. De n oliberale aanpak 
en de vele besparingen van Minister Lydia Peeters 
(Open Vld) en haar voorganger Ben Weyts (N-VA) 
zetten de deur open naar een totale privatisering 
van de markt, met catastrofale gevolgen voor kwa-
liteit, beschikbaarheid en tewerkstelling. We gaan 
de ‘bus of tram’ totaal missen op deze manier.”  
“Minister Peeters houdt vol dat het schrappen van 

bepaalde lijnen en haltes geen besparingsoperatie is. 
Niet volgens ons. Het zijn wel degelijk besparingen en 
uithollingen op alle vlakken, bij zowel de regie als bij 
de pachters. Ze willen zoveel mogelijk afschuiven op 
andere transportmodi waarbij de mensen meer gaan 
moeten betalen zodat de subsidies voor het open-
baar vervoer verder nog kunnen worden verminderd. 
Dat project van MaaS, vervoer op maat, past daar dan 
perfect in. De budgetten die ervoor vrijgemaakt wor-
den zijn trouwens hopeloos onvoldoende, waardoor 
het toch eerder een lege doos vol ambities blijft.” 

“Dus vinden we het als vakbond onaanvaardbaar 
dat de besparingen op het openbaar vervoer blij-
ven duren en zelfs nog erger worden. Je moet net 
investeren in openbaar vervoer, het moet geen winst-
model zijn, hé. Ze schaffen dus mobiliteitsmodi af 
alvorens er een werkend alternatief beschikbaar is. Dus 
er wordt vervoersarmoede gecreëerd en de switch 
naar het openbaar vervoer wordt niet alleen afgeremd, 
het zorgt dat voor verplaatsingen meer voor de wa-
gen wordt gekozen. Nu met covid-19 is de impact op 
de weg nog niet zo zichtbaar wegens het thuiswerk, 
maar eens iedereen zich terug volledig naar kantoor 
of de werkplek moet verplaatsen zal de impact van de 
afbouw van het openbaar vervoer duidelijk worden.”

Veel op het spel
Als vakbond maken we ons grote zorgen over hoe 
dit nu allemaal gaat ‘geregeld’ worden, hoe gaat de 
reiziger zijn transport kunnen vinden, blijft het betaal-
baar, hoeveel werknemers kunnen we aan het werk 
houden?

Steven: “Momenteel slagen ze er zelfs nog niet in om 
die mobiliteitscentrale op te starten. Dit wordt een 

Voorlopig vervoer op niemands maat! 

Openbaar vervoer
   op maat?
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THE FUTURE IS PUBLIC TRANSPORT

(online) privé-initiatief, een platform dat ervoor moet 
zorgen dat die individuele behoeften van de reizigers 
ingevuld geraken met dan ook uiterst effectieve 
vervoersoplossingen. Dat er een match plaatsvindt en 
dat de reiziger op zijn einddoel geraakt, door gebruik 
van meerdere transportmodi.” 

“Vanuit syndicaal oogpunt bekeken: er is veel dat op 
de helling staat door die zogenaamde modernisering. 
We hebben dus honderden chauffeurs bij onze pach-
ters die door de afschaffing van die belbussen binnen-
kort mogelijk hun job verliezen maar nog geen zicht 
hebben op een omschakeling of transfer naar bijvoor-
beeld een onderdeel van die mobiliteitscentrale.” 

“Belangrijk om te weten is dat in de visie van de 
Vlaamse regering vervoer op maat zo flexibel en goed-
koop mogelijk moet zijn. Om uiteindelijk het openbaar 

vervoer volledig aan de markt over te laten. Die ver-
schuiving naar die deeleconomie zint ons niet. We 
hebben gezien bij de taxi’s wat een ravage dat teweeg- 
brengt. Die mogelijke deeloplossingen brengen niks 
op voor de staat omdat er geen sociale bijdragen 
worden betaald en daarbovenop zijn dat bedrijven 
die de werknemersrechten aan hun laars lappen. 
Degelijk en sociaal openbaar vervoer kost nu een-
maal geld en is een engagement van de overheid 
naar de burger toe. Laat dat niet over aan particulieren 
die alleen maar euro’s willen zien.”

“We zijn als vakbond ook nooit geconsulteerd 
geweest bij het opstellen van de toekomstplannen 
en ook nu blijven de deuren gesloten en wordt elke 
dialoog geweigerd. We zullen politieke druk moeten 
blijven uitoefenen om zoveel mogelijk medestanders 
te vinden die het hoofd willen bieden tegen deze toe-
standen. Wij blijven er als waakhonden bovenop zitten, 
dat is onze belofte.”

Conclusie: dit mobiliteitsverhaal kent nog vele hoofd-
stukken. Als vakbond willen wij daaraan mee schrijven 
om ervoor te zorgen dat het een sociaal verhaal blijft, 
met aandacht voor de mensen en het klimaat.  

Onaanvaardbaar dat de 
besparingen op het openbaar 
vervoer blijven duren’’

Steven Steyaert 
(BTB): “De deur 
staat open naar 
totale privatisering”

De campagne THE FUTURE IS PUBLIC TRANS-
PORT van ITF/ETF vraagt wereldwijd aandacht 
voor het belang en de toekomst van het openbaar 
vervoer. Nu de economie opveert en de druk op 
onze zorggezondheid afneemt, moeten we erover 
waken dat investeringen in ons openbaar vervoer 
worden verzekerd of zelfs verhoogd. Duurzame 
mobiliteitsontwikkelingen en jobcreatie moet 
ervoor zorgen dat iedereen beroep kan doen op 
betrouwbaar en betaalbaar vervoer. 

 � Steun de campagne via www.itfglobal.org/en/campaigns/future-public-transport

Voorlopig vervoer op niemands maat! 
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