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Maar, er moet ook ‘gevierd’ worden. Want De

gids op maatschappelijk gebied bestaat hon-

derd jaar. Het wil daarbij met één kernvraag

terugblikken én vooruitkijken: wat is vandaag

nog overgebleven van de verontwaardiging

om sociale ongelijkheden, de drijfkracht ach-

ter het ontstaan van het sociaal middenveld

- dat toen nog anders heette? Dit tijdschrift

onderwerpt de voorzitters van de christelijke

arbeidersbeweging aan deze toets. Zo dus

ook, KWB-voorzitter Koen Steel.

Koen Steel praat gedreven. Soms heel snel,

als hij het gevoel heeft dat KWB oneer aan-

gedaan wordt. Dan weer twijfelend, goed

beseffend dat alles beter kan, moet. Af en toe

wikt hij heel zorgvuldig zijn woorden, als het

delicaat wordt. Soms wordt zijn toon scherp.

Dan klinkt de verontwaardiging door om

sociale misstanden.

Hij is echt (niet gespééld) en kritisch, ook

voor zichzelf, en mijmert: “Tussen 1987 en

1997 zijn er 1,2 miljard armen bijgekomen. In

dat soort wereld leven wij”.

KWB als het geweten 
van de beweging

Opgetekend door Jo Laenen (ACW-studiedienst)
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T
waalf september. The day after. KWB-voorzitter Koen Steel en zijn drie

interviewers voelen zich enigszins ongemakkelijk. De drieste daad, de

oorlogsretoriek van de Amerikaanse president. Maar bovenal, de

onzekerheid en de vrees voor het oerprincipe: oog om oog, tand om tand. Welk

oog en welke tand lijkt irrelevant. Ghandi’s woorden worden weer even

werkelijkheid: “Western civilization? It would be a good idea…”

“Is armoede en sociale uitsluiting voor KWB

een prioriteit?”

Interview met KWB-voorzitter Koen Steel

Koen Steel: gedreven, kritisch...
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Interview met KWB-voorzitter Koen Steel
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KOEN STEEL: “Momenteel hebben we een aantal

thema’s lopen: aangaande de gezinsproble-

matiek, de leefmilieuthematiek, arbeid op

maat van het gezin e.d.m. Armoede en socia-

le uitsluiting als dusdanig zijn thans geen

thema’s in onze werking. Het is voor ons geen

exclusieve invalshoek, maar de

aandacht voor armen en sociaal

zwakkeren is wel een rode draad

doorheen onze werking; het

onderwerp as such komt nu en

dan ook expliciet ter sprake.

Maar de KWB bestaat vijftig jaar

en op die halve eeuw is er in de

samenleving en bij onze achter-

ban heel veel veranderd.

KWB dateert van net na WO II. De inkomens-

situatie en de leefomstandigheden van de

arbeiders toen en nu zijn nog nauwelijks te

vergelijken. Sla er Raak uit de beginjaren

maar op na: een menswaardig inkomen, een

degelijke woning en een goede job stonden

centraal. Samen met de nood aan zekerhe-

den: als arbeider, als huisvader, als gelovige.

Wij hebben ook heel vroeg - begin van de

jaren zestig - radikaal het probleem van her-

verdeling opgeworpen. De KWB’ers beweer-

den toen midden in die ‘gouden jaren zestig’

dat de ongelijkheden te groot waren, dat het

kapitalisme de arbeiders kapot maakt, dat die

een centrale plaats moeten krijgen in het

beslissingsproces en op de werklvloer. Dat

waren thema’s die heel erg leefden. Die

ideeën waren revolutionair, niettegenstaande

de buitenwereld ons vaak beschouwde als ‘de

brave KWB’ers’”. 

“Hadden jullie het gevoel met die benade-

ring geïsoleerd te staan in de christelijke

arbeidersbeweging, of werden jullie analy-

ses en eisen breed gedragen?”

KOEN STEEL: “Dat moeten historici uitmaken.

Om toch een aanwijzing te geven: toendertijd

heeft er een felle woordenstrijd gewoed tus-

sen KWB en ACV, met harde confrontaties op

de KWB-raden, openlijke scheldpartijen ook

t.a.v. KWB’ers. De ACV-top verweet de KWB

dat haar standpunten te ver gin-

gen, dat KWB elk overleg met

het patronaat hypothekeerde.

Naar mijn aanvoelen heeft KWB

uiteindelijk moeten buigen, of

correcter: men heeft KWB afge-

bogen naar andere thema’s en

vanuit andere invalshoeken naar

het thema ‘arbeid’ doen kijken.

De fabriek is exclusief voor ACV; KWB moet

daar zijn handen vanaf houden. KWB heeft

zich toen toegelegd op andere thema’s zoals

inspraak en democratisering in onderwijs en

kerk.”

“Het valt me op dat u onmiddellijk naar het

verleden teruggrijpt. U zegt dat vroeger in

Raak thema’s als inkomen, huisvesting…

duidelijk aan de orde waren. Is dat nu niet

meer zo? En, meer algemeen, u geeft mee

dat in de loop van de geschiedenis een

harde strijd gevoerd werd voor de emanci-

patie van de arbeider. Velen hebben daarvan

de vruchten geplukt. Hebben onze organisa-

ties, door dat succes, hun eigen overbodig-

heid niet in de hand gewerkt? Wat is de

missie vandaag nog? Een middengroep zijn

van beterverdieners?”

KOEN STEEL: “Om op uw eerste vraag te ant-

woorden: het is een misvatting te denken dat

wij geen harde kwesties meer zouden opne-

men. Ter illustratie: in 1995 en 1996 hebben

we actie gevoerd rond sociale zekerheid en

sinds 1999 behoren ‘arbeid op maat van het

gezin’ en sociale zekerheid tot onze vaste
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Koen Steel

Heel wat van de
mensen die van uit-
keringen moeten
leven, kunnen nooit
geactiveerd wor-
den.
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thema’s. Ook in onze acties voor generische

geneesmiddelen speelt een harde dimensie:

de betere inkomens kunnen zich duurdere

medicamenten aanschaffen, de lagere inko-

mens hebben het daar moeilijk mee. Ook

daarom is de doorbraak van generische

geneesmiddelen van cruciaal belang. Ander

voorbeeld: stelsels als het tijdkrediet, de vier-

dagenwerkweek, het vaderschapsverlof… In

een gezin met twee leuke, goed

betaalde jobs kan men zich wel

enkele maanden een inlevering

getroosten. Daar kan men zeg-

gen: ik doe het allemaal voor

mijn gezin en de kinderen.

Mensen die qua inkomen krap

zitten, kunnen zich dat niet ver-

oorloven. KWB heeft een onder-

zoek gedaan naar de kennis van haar leden

van alle mogelijke stelsels van arbeidsduur-

verkorting, loopbaanonderbreking e.d.m.

Welnu, een derde van de ondervraagden zegt

niet in aanmerking te komen voor al die nieu-

we mogelijkheden omwille van het inkomens-

verlies dat ermee samenhangt.

Uw tweede vraag dan. Zijn KWB’ers een mid-

dengroep van goede verdieners in de betere

wijken? Het is natuurlijk zo dat KWB verzwakt

is in de stad, waar het armoedeprobleem zich

wellicht het scherpst voordoet. Maar uit ons

onderzoek blijkt wel dat de gemiddelde oplei-

ding van onze leden ‘middelbaar onderwijs’ is.

Het doorsnee inkomen van de ondervraagden

- vaak tweeverdieners met kinderen - is

90.000 fr., kinderbijslag inbegrepen.

Gemiddelden zeggen uiteraard niet alles,

maar zijn dat geweldige bedragen? Is de

opleiding van onze leden hoger dan van de

rest van de bevolking?” 

“Laten we even terugkomen op wat u daar-

net zei. Het ACV rekent de arbeidsmarkt

exclusief tot zijn terrein en KWB spitst zich

toe op onderwijs. Maar is het geen illusie te

zeggen dat armoede een prioriteit is, en

tegelijkertijd niet de arbeidsmarkt behan-

delen?”

KOEN STEEL: “Klopt. Maar begin van de jaren

tachtig is KWB opnieuw bij de arbeidsmarkt-

problematiek terechtgekomen. De economi-

sche crisis was volop aan de gang, onze men-

sen wilden daarover praten. Ook

over haar gevolgen, zoals de

tewerkstellingscrisis. Toendertijd

heeft KWB een aantal plannen

van arbeidsherverdeling bespro-

ken. Zoals het - radicale - ‘plan-

Branson’, bedoeld om de

beschikbare arbeid te herverde-

len over de actieve bevolking en

tegelijk de productietijd te verlengen. Dat is

tot op het plaatselijk niveau aan bod geko-

men. Onze invalshoek was steeds de grote

werkloosheid enerzijds en de te hoge arbeids-

druk op het gezin anderzijds. In 1994 hebben

wij de debatten over arbeidsherverdeling nog

eens overgedaan. Ons groot argument om

“KWB is steeds stappen in de richting van de vierdaagse 

werkweek blijven verdedigen.”
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Koen Steel

Het is natuurlijk zo
dat KWB verzwakt
is in de stad, waar
het armoedepro-
bleem zich wellicht
het scherpst voor-
doet.
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vanaf dan de kaart van de vierdaagse werk-

week te trekken, was dat in een tweeverdie-

nersgezin de gevolgen voor de relatie en de

opvoeding van de kinderen veel te zwaar

wegen. Alleen met het wegnemen van de vijf-

de dag kom je tegemoet aan de wensen van

de gezinnen. Het is aan het weekschema dat

je veranderingen moet aanbrengen. In de

afdelingen werd dat heel uiteenlopend ont-

haald. Een flink deel vond dit utopisch - ook

in vakbondskringen was dat toen nog het

geval - een ander deel vond het een interes-

sant spoor. Wij zijn als KWB stappen in de

richting van de vierdaagse werkweek blíjven

verdedigen. Als je nu nagaat wat er op dat

vlak op vijf jaar tijd gewijzigd is…”

“In de jaren zestig hanteerde KWB een haast

marxistische analyse, in de jaren zeventig

lag de klemtoon op onderwijs, in de jaren

tachtig op de arbeidsmarkt en in de jaren

negentig duikt de actieve welvaartsstaat op.

Hier zegt men: eerst activeren,

en bij wie er dan overschiet,

dient gekeken naar wat met de

uitkeringen gebeurt. Wat denkt

KWB daarover?”

KOEN STEEL: “Onze houding t.a.v.

de betoging van 20 mei strookte

met de houding van de rest van

de beweging. Het kan niet dat

mensen moeten leven van uitke-

ringen die niet welvaartsvast zijn, die in

koopkracht achteruit gaan. Het kan niet dat

eerst arbeid aangeboden wordt en pas dan

naar de niet-activeerbaren gekeken wordt.

Dat is onaanvaardbaar. Minister Vande

Lanotte en de hele regering moeten weten

dat heel wat van de mensen die van uitkerin-

gen moeten leven nooit geactiveerd kunnen

worden. Elk uitstel is - ook moreel - onaan-

vaardbaar. Ik begrijp niet dat een regering

deze politiek ook maar durft te verdedigen.

We moeten deze thematiek beter uitleggen

aan de achterban. Wij zijn er bv. niet in gelukt

om te mobiliseren voor de betoging van 20

mei. De Waalse christelijke arbeidersbewe-

ging, KBG en Ziekenzorg mijns inziens wél.

Wij dus niet; wij hebben beschamend weinig

mensen op de been kunnen brengen. Waarop

wijst dat? Ik vermoed op de dualisering tussen

twee derde van de mensen die hun inkomen

hebben zien stijgen, mede door de veralge-

mening van het tweeverdienerschap, en een

derde van de mensen - de werklozen, zieken,

invaliden. Deze laatsten bereiken we almaar

moeilijker. Zo stellen we vast dat diegenen die

werkloos worden, zich uit onze organisatie

terugtrekken. Slechts een procent van de

ondervraagden in ons onderzoek is werkloos.

Werklozen blijven wellicht wel bij het ACV,

omwille van de dienstverlening. Maar actief

in het verenigingsleven? Neen.” 

“Doen jullie daar iets aan?”

KOEN STEEL: “Een extra namiddag

voor werklozen, of iets in die

aard? Neen, volgens mij werkt

het zo niet. Wij zijn een sociaal-

culturele vereniging met

bepaalde methodieken, wij

staan open voor iedereen, maar

toch stellen we vast dat werklo-

zen een stap achteruit zetten. Onze afdelin-

gen organiseren tal van zaken. Het enige wat

je kunt doen, is iedereen blíjven uitnodigen,

ervoor ijveren dat werkloosheid geen reden is

om af te haken.”

“Is er een verminderde ledenbijdrage voor

werklozen?”

KOEN STEEL: “Voor langdurig zieken wel, maar

≥Koen Steel

Wij trachten, als
KWB, alles in het
werk te stellen om
het sociaal selectie-
mechanisme dat
het onderwijs ken-
merkt, te blijven
aanklagen.

’’
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niet voor werklozen. Dat is wel eens punt van

discussie geweest, maar uiteindelijk hebben

we het niet gedaan. Doorslaggevend argu-

ment was dat werklozen ook hun fierheid

hebben. Ze willen niet de stempel opgekleefd

krijgen minderwaardig te zijn en dat relatief

klein bedrag niet meer te kunnen betalen.”

“U gaf aan dat de beperkte mobilisatie voor

de betoging op 20 mei aantoont dat een

thema als hogere uitkeringen minder de

harten en de geesten van de mensen

beroert; enkel de één derde die er direct

door getroffen wordt. Speelt er dan niet een

bepaalde druk om de twee derde te bespe-

len? Om naar nieuwere, andere thema’s te

grijpen?”

KOEN STEEL: “In de thema’s die wij

naar voren schuiven, zie ik dat

niet onmiddellijk. Iets wat in een

aantal afdelingen heel populair

is, zijn kookreeksen voor man-

nen. Wij steunen dat ook: het is

nodig dat mannen thuis hun rol spelen. Soms

is het echter zo dat het begint met basisre-

cepten en eindigt met dure culinaire hoog-

standjes. Gelukkig hebben vele afdelingen

daarin de nodige zelfkritiek. Maar globaal zijn

onze thema’s voldoende maatschappelijk

relevant: sociaal zeker en gezond, achter de

schermen van het OCMW, de wereld ons

dorp... In dit laatste thema trachten wij ook

de internationale dimensie van armoede dui-

delijk te maken: de kloof tussen Noord en

Zuid, het besef dat wij behoren tot een van de

rijkste regio’s ter wereld. Tussen 1987 en 1997

zijn er 1,2 miljard armen bijgekomen. In dat

soort wereld leven we, en wij zitten op een

eiland van welvaart. Ook in de vreemdelin-

genproblematiek trachten we openheid te

creëren om het thema minstens bespreekbaar

te houden, en doen we er daadwerkelijk ook

goede dingen rond. In Wijnegem, Ekeren,

Arendonk... stonden KWB’ers mee op de eer-

ste rij. Dat is cruciaal: wij moeten de dialoog

openhouden, contact nemen met asielzoe-

kers, peilen naar hun motieven en angsten...

Ook in acties van Welzijnszorg,

Wereldsolidariteit e.d. nemen heel wat

KWB’ers hun verantwoordelijkheid op. Ook

onderwijs bv. is voor KWB voortdurend een

actiedomein geweest. Wij trachten alles in

het werk te stellen om het sociaal selectieme-

chanisme dat het systeem kenmerkt, te blij-

ven aanklagen. In die optiek is KWB steeds

voorvechter geweest van het vernieuwd

secundair onderwijs (VSO). Dat was uitdruk-

kelijk vanuit de wetenschap dat de handicaps

die mensen meenemen vanuit

hun sociale klasse, door het hui-

dig systeem nog versterkt wor-

den. Het onderwijs moet daar de

bocht maken en via een eerlijke

observatie van wat mensen ken-

nen, kunnen en graag doen, aan

elkeen alle kansen geven. Wij

hebben ook scherp gewezen op de pijnpunten

van het eenheidstype, dat helemaal niet meer

is wat het op papier prentendeert te zijn. Met

onze thema’s proberen we in ieder geval de

ogen van onze leden open te houden.”

“KWB, het geweten van de beweging?”

KOEN STEEL: “Ik denk dat dit voor een stuk onze

rol is. Ook binnen de beweging zelf trachten

we dat waar te maken. Zo hebben we actie

gevoerd rond de hospitalisatieverzekeringen

van de mutualiteiten. In tal van verbonden

worden chronisch zieken of ouderen daarvan

uitgesloten. Wij hebben er bij de mutualitei-

ten op aangedrongen om daarmee op te hou-

den en het voorbeeld te volgen van onder-

meer CM-Leuven en -Turnhout. Ook t.a.v.

BACOB hebben we actie gevoerd om de kos-

≥

’’

Koen Steel

Een allochtone
vrouw als KWB-
voorzitter, dat zou
pas een signaal
zijn…
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ten voor de verrichtingen niet zomaar door te

schuiven naar de klanten. De druk om in de

KWB alléén de beterverdieners ter wille te zijn

met met beleggingsclubs, verre en prijzige

reizen en culinaire cursussen is zo goed als

onbestaande.”

“Zijn er contacten met armenorganisaties?”

KOEN STEEL: “Niet systematisch. Wij organise-

ren bv. wel stadsbezoeken, waar we naar het

uitstalraam van de armoede gaan kijken. De

vierdewereldproblematiek komt

dan uitdrukkelijk ter sprake.

Maar structurele contacten zijn

er niet.”

“Gebeuren er in het perso-

neelsbeleid van KWB positieve

acties t.a.v. ondervertegen-

woordigde groepen?”

KOEN STEEL: “Neen, in het kader

van het derde arbeidscircuit

(DAC) wel natuurlijk. Maar bij

het werven en selecteren van

KWB-medewerkers geven we geen voorrang

aan allochtonen. Bij de uitbouw van onze

stadswerking komt het wel ter sprake.

Struikelblok is dat de begeleiders van de groe-

pen heel goed Nederlands moeten kunnen

omdat ze vlot een band moeten kunnen

opbouwen met autochtonen. Tot nu toe heb-

ben we nog geen allochtonen aangeworven.

Dat is (nog) niet gelukt, maar misschien heb-

ben we ook onvoldoende geprobeerd. Ik geef

dat eerlijk toe. 

Voor ons imago is dat nochtans belangrijk. Een

allochtone vrouw als KWB-voorzitter, dat zou

pas - ook naar de achterban - een signaal zijn.”

“Als u voor de keuze stond tussen een ver-

hoging van het ledenaantal met twintig

procent uit de hogere inkomenscategorie of

een verhoging van het ledental met tien

procent uit de lagere inkomenscategorie?

Wat doet u dan als voorzitter?”

KOEN STEEL: “Dan kies ik voor het tweede. En in

de praktijk nemen we ook initiatieven om

iedereen - uit alle lagen van de bevolking - te

bereiken. De KWB-besturen wor-

den immers gedragen door men-

sen die oog hebben voor ande-

ren in moeilijke situaties. Het

gaat dan niet om een of andere

opportunistische recuperatiebe-

weging om vierdewereldmensen

binnen te halen.  Het gaat wel

om het bewaken van de prijs die

we aan deelnemers vragen voor

onze initiatieven. Die zorg blijkt

ook uit de weerstand die we

ervaren, nu we hebben moeten

beslissen tot een bijdrageverho-

ging. Afdelingen zijn fier dat ze lage bijdra-

gen vragen. Onze actie rijbewijs, van onderuit

gegroeid, is een goede illustratie van het

besef dat niet iedereen de middelen had voor

een dure privé-opleiding in de rijscholen. De

samenaankoop van huisbrandolie, waarbij

KWB-afdelingen voor de kleine verbruiker die

slechts vijfhonderd liter kan bestellen, toch

dezelfde korting bedingen als voor de leden

die tweeduizend liter afnemen, is een ander

voorbeeld. Het zijn dergelijke - soms kleine -

dingen die het verschil maken en we zijn daar

fier op.”

≥
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Koen Steel

Een derde van de
ondervraagde KWB-
leden zegt niet in
aanmerking te
komen voor al de
nieuwe mogelijkhe-
den (tijdkrediet,
vierdagenwerk-
week, ouderschaps-
verlof) omwille van
het inkomensverlies
dat ermee samen-
hangt.


