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 e sterkte van de 

vakbond is de sterkte 

van haar delegees. 

Laat het nu net de 

sterke schouders 

van onze delegees 

zijn die almaar meer – de 

pandemie heeft er allerminst 

goed aan gedaan  – op de proef 

worden gesteld. Niet omdat het 

onze delegees zou mankeren 

aan engagement, kennis of 

knowhow. Integendeel, de 

beste delegees zijn nog steeds 

die van ons. De afgevaardigde 

van vandaag ziet evenwel 

zijn werkterrein systematisch 

uitgebreid worden. Verwacht 

wordt dat hij of zij meerdere 

petten hanteert. Die van 

belangenverdediger van de 

metaalarbeiders mag dan 

wel de meest voor de hand 

liggende pet zijn, net zozeer 

kruipt de delegee in de huid 

van vertrouwenspersoon, 

connaisseur van arbeidsrecht, 

slechtnieuwsbrenger, 

communicator, psycholoog … 

Daarbij komt dat het gaat om 

een permanente bevraging, 

die dikwijls ongevraagd 

binnendringt in de privétijd van 

onze delegees. Want leden 

rekenen op hun afgevaardigden 

- dag in, dag uit en elk uur van

de dag.

D Wie is wie?
Mo Sabhaoui (50)
Fabricom
Mandaat in de EOR, de OR, 
het CPBW en de SD
Syndicaal acief sinds 1992

Christine Ruys (55)
ACB Dendermonde
Mandaat OR, CPBW en SD
Syndicaal actief sinds 2000

Joeri Van Linden (25)
Umicore Hoboken
Lid OR met jongerenmandaat 
Syndicaal actief sinds 2020

Er bestaat geen twijfel over: onze 
delegees staan onder immense druk. Als 
ABVV-Metaal zijn we vanzelfsprekend 
met hen begaan. We gingen in gesprek 
met Mo Sabhaoui (Fabricom), Christine 
Ruys (ACB) en Joeri Van Linden (Umicore) 
over de werklast die ze ervaren als 
afgevaardigde en over de ondersteuning 
die ze verwachten van de organisatie. 
Als klap op de vuurpijl peilden we naar 
hun zienswijze over de vakbond van de 
toekomst. Het werd een open, organisch 
en leerzaam gesprek met bijzondere 
inzichten. 

DE WERKBELASTING VAN DE 

DELEGEE

CHRISTINE: Aan het begin van de 
pandemie hebben wij als ABVV-fractie 
een WhatsApp-groepje opgericht voor 
de collega’s op ACB. Dat was nodig, 
aangezien fysieke communicatie op 
de bedrijfsvloer toen natuurlijk niet 
evident was. Maar nu merk ik dat ik 
eigenlijk 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 
bereikbaar ben voor vragen. Er wordt 
daarbij ook verwacht dat die vragen snel 

beantwoord worden. Dat is de nieuwe 
trend, dat je altijd bereikbaar bent. 
Vroeger moest een collega de telefoon 
oppakken of fysiek tot bij jou komen 
om je een vraag te stellen. Nieuwe 
vormen van communicatie hebben de 
normen verlegd. 

JOERI: Ook gesproken vanuit het 
perspectief van een jongere, beaam 
ik wat je zegt, Christine. De bevraging 
gaat, en al zeker sinds corona, veel 
verder dan ik had verwacht. Bij ons is 
de hr-afdeling niet altijd aanwezig op 
het bedrijf door corona. Alle operatoren 
die aan de hr-collega’s hun vragen 
willen stellen, komen nu dan ook bij ons 
terecht. Ze denken vaak dat wij alles 
kunnen oplossen, maar dat is niet het 
geval. Vaak zijn wij zelf ook aangewezen 
op de input van de hr-afdeling voor 
antwoorden en oplossingen. Er was 
al een mentaliteitsswitch gaande, 
maar de veranderde regels en wetten 
door corona en het thuiswerk van de 
personeelsdienst hebben de druk op 
ons als delegees aanzienlijk verhoogd. 

MO: Corona heeft veel blootgelegd. 
Bij Fabricom was communicatie altijd 
al complex en uitdagend, omdat we 
over het hele land aan de slag zijn 
op werven, in onderaanneming bij 
klanten of in onze interne ateliers. De 
complexiteit van ons vakbondswerk 
dateert deels van voor corona. Maar 
een delegee vandaag de dag wordt 
aanzien als vertrouwenspersoon, 
als advocaat, psycholoog … noem 
maar op. Het is dus niet alleen een 
kwestie van belangenbehartiging 
en aanspreekbaarheid. De collega’s 
ervaren ons ook als mensen die de 
wetgeving kennen en op de hoogte zijn 
van hun sociale rechten. Ze stellen ons 
op de koop toe vragen rond de situatie 
van familieleden en vrienden, soms 
zelfs over sectoren waarvoor je niet 
bevoegd bent. 

GESPREK MET DELEGEES 

OVER MEER VAKBOND

“Wij zijn voor onze collega’s ‘de 
vakbond’. De centrale, die is voor 
hen heel ver en onbereikbaar. 
De vakbond, dat is de persoon die 
voor hen staat.”
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WIE ZIJN MATHIAS EN 
RAYMOND? 
Mathias is 29 jaar en werkt op VDL Bus 
in Roeselare. Hij zetelt voor ABVV-Metaal 
in de ondernemingsraad en is lid van 
de syndicale afvaardiging. Daarnaast 
is hij actief binnen ABVV-jongeren, de 
organisatie die de belangen van de jeugd 
behartigt in onze vakbond. Meer zelfs, hij 
is officieel kandidaat (en voorlopig ook de 
enige kandidaat) om in oktober voorzitter 
te worden van de jongerencommissie. 
Op de vraag waarom hij kandidaat is, 
hoeft hij niet lang na te denken: "Ik wil de 
jongerenwerking van het ABVV nieuw leven 
inblazen. Het doel moet zijn om weer 
vaker samen te komen en meer zichtbaar 
naar buiten te komen. Dat was de laatste 
jaren niet altijd evident. Iedereen heeft 
een drukke agenda, zowel op het werk als 
privé. En door corona konden er lange tijd 
geen fysieke vergaderingen plaatsvinden 
– alles ging online door. Maar nu we weer 
fysiek kunnen samenkomen, hoop ik dat 
we meer volk kunnen aantrekken, weer 
volop kunnen discussiëren en duidelijke 
bakens uitzetten voor de komende jaren."

Terwijl Mathias kandidaat-voorzitter 
is voor de jongerencommissie, is 
Raymond kandidaat-voorzitter voor 
de seniorencommissie van het ABVV. 
Raymond is 69 jaar en begon op zijn 18e 
te werken op Renault Vilvoorde. 

Metallo’s 
aan de top
Op gezonde ambitie staat geen leeftijd
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straffe militanten zijn, 

dat weet intussen 

iedereen. Het wordt 
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ABVV-jongeren. ABVV-Metaal 
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voor een gesprek. Waar 

liggen jongeren en ouderen 

vandaag van wakker? Hoe 

kunnen we beide groepen 

actiever betrekken bij het 

ABVV? En hoe kunnen we onze 

senioren- en jongerenwerking 

versterken? Het antwoord op 

deze en andere vragen lees je 

hier!
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Tijdens de samenstelling van deze special edition, 
bekroop ons het gevoel ... wat is dit jaar snel 
voorbijgevlogen!

Dat voelt natuurlijk zo aan, omdat het opnieuw een 
jaar was vol acties en uitdagingen, zowel op politiek, 
syndicaal als menselijk vlak. 

Dat zie je ook aan onze keuze voor deze ‘Best of 
MagMetal 2022’. 

We hebben in 2022 een hoop interessante metallo’s 
ontmoet en gesproken, boeiende metaalbedrijven 
bezocht en markante campagnes gevoerd. In die 
mate zelfs dat het een huzarenstukje was om een 
selectie te maken. Kill your darlings, heet dat dan.

Maar we zijn trots op de collectie van 
interviews en reportages die we met veel 
enthousiasme voor jullie gebundeld hebben in dit 
eindejaarsgeschenkje.

Veel leesplezier en op naar een nieuw solidair en 
sterk syndicaal jaar.

ABVV-Metaal

“Als we niet samenwerken,
krijgt de werkgever  
vrij spel.”
Samenwerking tussen ABVV-Metaal en 
BTB bij Wallenius Wilhelmsen Logistics

Metallo’s aan de top!

In gesprek met Mathias en Raymond, 
kandidaat-voorzitters van ABVV-
jongeren en ABVV-senioren

Dit was ons 
2022!
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dateert deels van voor corona. Maar 
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MO: Dat is helemaal niet zo evident 
hoor. Onze collega’s werken tijdens de 
kantooruren en zijn dan ook nog een 
tijdje onderweg van en naar hun werf. 
Dat ze mij pas na 18 uur kunnen bellen 
of mailen, is dan ook maar normaal. 
Dat maakt het lastig om je persoonlijke 
grenzen te bewaken. 

Weet je, wij zijn voor onze collega’s ‘de 
vakbond’. De centrale, die is voor hen 
heel ver en onbereikbaar. De vakbond, 
dat is de persoon die voor hen staat. 
“Jij kan voor ons wel een oplossing 
vinden.” Daar hoort dan ook bij dat je 
24/7 aanspreekbaar moet zijn. Via gsm 
zien de mensen niet dat je in verlof 
bent. Gelukkig is een luisterend oor voor 
de mensen vandaag al heel veel waard. 
Door te luisteren, door te noteren en 
door te beloven dat je terugkoppelt 
– want ook wij zijn afhankelijk van
andere actoren –, kom je al meteen
tegemoet aan veel verzuchtingen van de
werknemer. Dat is het engagement dat
je aangaat, het is de mensen helpen en
bereikbaar zijn.

CHRISTINE: Bij ACB werken we in drie 
ploegen. In een ideale wereld zou er 
in elke ploeg een delegee zijn die alle 
vragen beantwoordt. Maar zo is het 
niet. Als hoofddelegee ben ik voor 
iedereen het centrale aanspreekpunt. 
Die verantwoordelijkheid rust op mijn 
schouders en ik draag dat ook. Dat is, 
zoals Mo net zegt, de verbintenis die 
je aangaat. Ik krijg gelukkig heel veel 
ondersteuning van onze fractie, maar 
onze jongeren hebben de kans nog 
niet gehad om de nodige bagage te 
verwerven en vaak hebben zij ook jonge 
kinderen, waardoor zij die privétijd echt 
en terecht privé houden. Ik denk dat ik 
zelf soms een beetje te plichtsbewust 
ben. Daar betrap ik mezelf op. Het 
enige dat ik wel doe, is in de WhatsApp-
groep melden wanneer met vakantie 
ben. Dan wil ik wel schriftelijk vragen 
beantwoorden, maar voor de rest 
scherm ik die tijd wel wat af. 

WIE ONDERSTEUNT DE 

ONDERSTEUNER?

MO: Mijn motto is ‘check en 
dubbelcheck’. De mensen hebben geen 
nood aan snelle, verkeerde informatie. 
Gelukkig kunnen we terugvallen op 
de centrale, de secretarissen en de 
techniekers binnen ABVV-Metaal. Zelf 
heb ik goed contact met de federaties 
Antwerpen en Vlaams-Brabant, maar 
soms ook met de andere federaties, 
omdat onze leden over het hele land 
actief zijn.

Zelfs de wettelijke instanties zijn niet 
altijd mee. Soms worden zaken afgeklopt 
in het Parlement of in de Groep van 
Tien en verschijnen er ogenblikkelijk en 
breedvoerig onafgewerkte voorstellen 
in de media. De mensen lezen dat en 
willen natuurlijk zo snel mogelijk gebruik 
maken van die nieuwe modaliteiten, 
terwijl ze in feite bij wet nog niet 
zijn goedgekeurd. Er is nog geen KB 
verschenen.   
Ik bel dan de RVA-kantoren van 
verschillende regio’s in de hoop 
inlichtingen te bemachtigen. Het 
gebeurt dat je tegenstrijdige info krijgt 
vanuit de verschillende instanties, 
simpelweg omdat de wetgeving nog niet 
au point staat om ermee aan de slag te 
gaan. Je moet het doen met de tools die 
voorhanden zijn natuurlijk.

JOERI: Ik steun op mijn hoofddelegee 
Daniel De Vooght. Wij hebben met de 
fractie een WhatsApp-groep waar er 
vragen kunnen gesteld worden. Ik ben 
zelf veeleer het type delegee dat de 
telefoon oppakt, want ik wil het graag 
snel weten. Mijn hoofddelegee gaat 
en vraagt verder, als hij het antwoord 
niet direct weet. Behalve van de 
metaalvorming, heb ik voornamelijk 
van hem al heel veel geleerd. Zowel 
technische kennis, als de kneepjes van 
het vak op de werkvloer.

CHRISTINE: Herkenbaar (lacht). Ik 
vind het tegenwoordig netelig om te 
snel te willen antwoorden met die 
veranderende wetgeving. Daarom durf 
ik niet altijd direct een antwoord te 
geven zonder te checken. Ik probeer 
toch wel de juiste informatie te 
verkrijgen, of dat nu is bij de RVA of bij 
de syndicaal medewerker. Ik verkies 
daarbij telefonisch contact. Natuurlijk 
leent e-mail zich ertoe om een probleem 

CHRISTINE: Ik geef toe dat ik dat soms 
moeilijk vind. De weekends en avonden 
zijn in principe privétijd, maar toch 
betrap ik mezelf erop dat ik tussendoor 
nog check of er vragen zijn die ik moet 
beantwoorden. Dat gaat over zaken 
die ze me eigenlijk ook ’s maandags 
of ’s anderendaags kunnen vragen. 
Bijvoorbeeld een loonbrief die niet in 
orde is of stempelgeld dat niet klopt of 
op tijd gestort is. Maar dat is de nieuwe 
cultuur: snel antwoord of we gaan elders 
zoeken. 

JOERI: Mijn gsm staat 24/7 aan, maar 
gelukkig bellen de meesten hier op 
het bedrijf naar de vaste lijn van het 
syndicaal bureel. Ik geef ook niet aan 
iedereen mijn privénummer. De collega’s 
van op mijn dienst hebben mijn gsm-
nummer natuurlijk wel en het is dan 
ook al gebeurd dat ik een collega moest 
helpen, terwijl ik op vakantie was in 
Spanje. Nu, als dat eens gebeurt, dan 
trek ik mij er niet veel van aan. Het 
lijkt me daarentegen wel anders als de 
mensen je op dagelijkse basis bellen in 
je privétijd. Dan zal je wel ergens een 
grens moeten gaan trekken. grens moeten gaan trekken. 

structureel uit de doeken te doen, maar 
het belet je om de gevoeligheden van 
een dossier bloot te leggen. 

MO: Als ik een visje mag uitgooien, 
zou ik als vakbond van de toekomst 
inzetten op psychosociale steun voor 
delegees. Dat zou voor mij ‘meer 
vakbond’ zijn. Er moet binnen het ABVV 
meer aandacht zijn voor de psychische 
belasting die delegees ervaren.   

“Dat is de 
nieuwe 
trend, dat 
je altijd 
bereikbaar 
bent.”

“Mijn  motto is ‘check 
en dubbel check’. 
De mensen hebben 
geen nood aan snelle, 
verkeerde informatie.”

Christine Ruys 

Mo Sabhaoui 
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Als een bedrijf sluit, bij een faling of bij 
zware herstructureringen, zou er een 
automatisch mechanisme in werking 
moeten treden waarbij de delegees 
psychologische ondersteuning genieten.

We mogen niet onderschatten wat het 
doet met een mens om maanden lang 
piket te staan of zwaar te onderhandelen 
over de toekomst van de eigen collega’s. 
De delegees zijn de eersten die op 
de barricaden staan en de laatsten 
die het licht uitdoen. Ze brengen de 
dossiers van al hun leden tot een 
goed einde en ze zijn onderhandelaar, 
vertrouwenspersoon en psycholoog 
in één. Maar ze zijn ook gemaakt van 
vlees en bloed. Zulke situaties zijn een 
aanslag op hun gezondheid en welzijn. 
Daarom zou ik het initiatief voor die 
ondersteuning niet bij hen zelf leggen, 
maar laten uitgaan van de organisatie. 

CHRISTINE: Schitterend idee. Ik zou zelfs 
nog verder gaan en die psychologische 
ondersteuning ook aanbieden aan de 
delegees die zelf aangeven dat ze het 
moeilijk hebben. Veel delegees van mijn 
leeftijd die ik persoonlijk ken en die ook 
al jaren in de vakbond zitten, beginnen 
het syndicaal werk te ervaren als zwaar 
om te dragen. Ze draaien al zolang mee 
en beginnen aan opvolging te denken. 
Ik vraag me af: als zij en ikzelf ooit 
uiteindelijk stoppen met deze tweede 
job, want dat is het vakbondswerk 
eigenlijk, vallen we dan in een diepe 
put? Wacht ons dan het zogenaamde 
zwarte gat? Het zou schoon zijn om dan 
te kunnen rekenen op psychologische 
bijstand vanuit de vakbond zelf. 

MEER VAKBOND: DIENSTVERLENING 

VAN DE TOEKOMST

MO: Onze vakbonden komen handen 
tekort. Het grootste voorbeeld, dat 
zijn onze werkloosheidsdiensten 

die verzopen tijdens de massale 
uitkeringsaanvragen ten gevolge van de 
pandemie. Je raakt dan aan de kern van 
heel het gegeven, want het gaat over 
het inkomen van de mensen. Gedurende 
die periode was niet de werkgever 
verantwoordelijk voor dat broodnodig 
inkomen, maar wij als vakbond moesten 
ervoor zorgen dat de uitbetaling 

tijdig kon worden voorzien. Vriend en 
vijand moeten erkennen dat we daar 
overspoeld werden, met als gevolg dat 
we mea culpa moesten slaan. 

CHRISTINE: De werkloosheidsdiensten 
waren qua mankracht inderdaad niet 
voorzien op die tsunami aan aanvragen 
en dossiers. Daardoor liepen er zaken 
mis die soms moeilijk recht te trekken 
waren. Als delegee kon je ook moeilijk 
binnenraken bij de diensten om zelf 
te polsen naar een stand van zaken 
in het dossier van deze of gene. De 
medewerkers hadden daar simpelweg 
de tijd of ruimte niet voor. Je wist niet 
wie de dossiers behandeld had en kreeg 
geen uitleg. Wij konden als militant de 
mensen op de werkvloer dan ook geen 
antwoord geven. Ik ga eerlijk zijn: dat 
was enorm frustrerend voor ons, ook 
al begrijp je dat er te weinig personeel 
is, dat er te veel zieken zijn en dat 
daardoor die mallemolen blijft duren. 
We botsten op een muur.

In de toekomst zou ik die dienst ver lening 
anders organiseren. Het zou voor ons als 
delegee een grote houvast betekenen 
als er binnen de gewestelijke afdeling 
een rechtstreekse, permanente lijn zou 
bestaan met een syndicaal medewerker. 
Het zou een groot verschil uitmaken 
op de werkvloer, als er altijd iemand 
vlot beschikbaar zou zijn, tijdens de 
kantooruren natuurlijk, om ons correcte 
informatie en tips te geven, om ons door 
te verwijzen en om ons persoonlijke 
feedback te geven over dossiers. Dat 
kan nu niet, omdat we in de huidige 
werking met velen op de deur kloppen 
van dezelfde syndicale medewerkers. 
Zij krijgen dat niet gebolwerkt. Het zou 
beter zijn als deze medewerkers zich 
louter en alleen met de ondersteuning 
van delegees konden bezighouden en 
niet met andere ledendossiers. 

MO: Ik hoor Christine zeggen dat er 
een specifi eke dienstverlening op 

maat van delegees moet komen. 
Wat we als vakbond zeker niet 
mogen doen, en dat ervaar ik al 
geruime tijd, is vervallen tot een 
back offi ce. Neem nu digitalisering, 
voilà dat is het nieuwe modewoord. 
Zeker moeten we de digitalisering 
omarmen en natuurlijk kun je dat 
niet tegenhouden, maar laten we 
alsjeblieft proberen om op twee 
sporen te werken. Het klopt dat veel 
jongeren hun smartphone nemen, 
een app downloaden en op één-twee-
drie hun zaakjes geregeld krijgen. 
Zij zijn daarmee opgegroeid. Maar 
heel veel andere leden smeken ons 
om hen te verlossen van die digitale 
dienstverlening. Zij willen door een 
fysiek persoon geholpen worden. 

Vandaag de dag zijn er her en der 
nog ABVV-kantoren gesloten. Dat 
krijg je op de werkvloer niet meer 
uitgelegd. De banken zijn open, de 
verzekeringsinstellingen zijn weer 
open, je kunt overal afspraken maken 
of een nummertje nemen en in de 
wachtzaal plaatsnemen. Bovendien 
blijven onze kantoren telefonisch 
moeilijk bereikbaar – we moeten het 
zeggen zoals het is – en van onze leden 
verwachten we dat ze hun paperassen 
in een brievenbus gooien. Dat is het niet 
hoor, in mijn ogen, die nieuwe vakbond 
die we zoeken. Natuurlijk is daar een 
goede reden voor: de medewerkers 
komen handen tekort. Maar dan 
moeten we daar dringend een mouw 
aan passen, want onze corebusiness is 
en blijft persoonlijke dienstverlening, 
ook al zijn onze militanten het eerste 
aanspreekpunt. Corona mag dan geen 
excuus meer zijn om het allemaal over 
de digitale boeg te gooien. Ik denk dat 
we als ABVV snel ramen en deuren van 
onze kantoren moeten opengooien en 
zeggen: “Wees welkom, waarmee kunnen 
we u helpen?”

van onze pijlers.

MO: Natuurlijk zijn er mensen die nog 
steeds heel sterk hechten aan ideologie, 
maar volgens mij stemmen de meeste 
mensen niet voor ons uit ideologische 
overwegingen. Mensen stemmen op 
mensen. Als morgen een delegee die 
heel graag gezien is op het terrein, 
van kamp verandert, dan stemmen de 
mensen nog voor hem of haar, of die 
delegee nu in het rode, blauwe dan 
wel groene kamp zit. Een delegee van 
het ABVV draagt de rode waarden ook 

DE AANTREKKINGSKRACHT VAN 

IDEOLOGIE

CHRISTINE: Ideologie blijft belangrijk. 
Wij staan ergens voor als ABVV. Ze 
stemmen voor ons, omdat ze ergens 
ook onze ideeën steunen. Dat denk ik 
toch en dat hoop ik ook. We dragen 
die ideologie uit op de werkvloer: dat 
we solidair moeten zijn en iedereen 
moeten meenemen in het verhaal. We 
willen een stem zijn voor hen. Ons rood 
hart, dat is er ook echt. Het blijft een   

“Het gaat over een 
soort van verbinding: 
je aanwezigheid 
en beschikbaarheid 
op de werkvloer.”

Joeri Van Linden 

“Als ik een 
visje mag 
uitgooien, 
zou ik als 
vakbond 
van de 
toekomst 
inzetten 
op psycho-
sociale 
steun voor 
delegees. 
Dat zou 
voor mij 
‘meer vak-
bond’ zijn.”

Mo Sabhaoui 

op de werkvloer.”op de werkvloer.”

Joeri Van Linden Joeri Van Linden 
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uit, maar het gaat vooral om de kracht 
waarmee een delegee op het terrein de 
belangen verdedigt van de werknemers. 

JOERI: Ik denk ook dat de mensen naar 
de vakbond gaan die er is voor hen. 
Dat zijn de delegees die niet achter 
hun computer blijven zitten of van 
thuis uit werken. Dan haken de mensen 
gewoon af. Het gaat over een soort 
van verbinding: je aanwezigheid en 
beschikbaarheid op de werkvloer. 

MO: Zelf ben ik momenteel politiek 
dakloos, en samen met mij vele ABVV-
militanten. We geloven in de waarden 
van onze organisatie, maar of de 
socialistische partijen willens nillens 
onze bevoorrechte gesprekpartners 
moeten blijven, is volgens mij maar de 
vraag. Is het niet beter dat we politiek 
neutraal blijven?

 OP ZOEK NAAR VERBINDING OP 

EEN DIVERSE ARBEIDSMARKT

CHRISTINE: Ik weet dat er veel rechtse 
praat verkocht wordt in de refter, maar 
als ik binnenkom, dan zwijgen ze (lacht). 
Het is zeker niet zo dat ik altijd in 
discussie ga hoor, want dat heeft niet 
per se veel nut. Maar de collega’s kennen 
mijn standpunten en respecteren ze. Het 
is en blijft een twijfelachtige grens om te 
bewandelen, want veel mensen zijn zeer 
openlijk rechts, terwijl onze werkvloer 
heel divers is. Maar het werkt en het lukt 
zonder noemenswaardige confl icten. Je 
voelt wel dat het in de huidige tijdsgeest 
niet evident is om consequent het rode 
standpunt te verdedigen.

JOERI: Wat ik ervaar, is dat velen ja-
knikken als je je standpunt bij hen gaat 
verdedigen, maar eens je weg bent, 
dan hebben ze klaarblijkelijk een ander 
standpunt. Dat durft niet iedereen te 
uiten naar mij toe. Ik weet niet hoe 

dat komt. Jammer is het wel, want ik 
discussieer er graag over.

MO: Dit is inderdaad gespreks-
onderwerp waarmee je een dag kunt 
vullen. Diversiteit is een heel breed 
gegeven. We zouden er blij mee moeten 
zijn, want wie zou het werk anders 
doen? In de tijd dat een derde van 
de Antwerpenaren op het toenmalige 
Vlaams Blok stemde, kon je er gif op 
nemen dat die verhouding ook van 
toepassing was in de refter. “Ik ben 
geen racist, maar …” Dan wist je het 
wel. Het onderwerp is ontzettend 
politiek geladen en daarom probeer ik 
zo objectief mogelijk te blijven. Zolang 
er niet wordt gediscrimineerd, er geen 
haat wordt verkondigd en er niet wordt 
opgeroepen tot geweld, laat ik de 
mensen hun gal spuwen. Ik stel dan 
de vraag: met wie heb je eigenlijk een 
probleem? Met een persoon, met een 
bepaalde groep? Het ligt zo gevoelig. 
Mij ga je nooit op betrappen op 
gratuite beschuldigingen van racisme of 

vreemdelingenhaat. Volgens mij moeten 
we zeker vermijden dat er polariserend 
wordt opgetreden en dat we bewust 
gaan stigmatiseren. Ik verkies het om 
mensen trachten te overtuigen van 
de voordelen van diversiteit. Zonder 
mensen te marginaliseren in dialoog 
gaan met open blik. Ik geloof ook niet 
dat er zoveel echte racisten zijn. Ik 
geloof wel dat iemand racist kan zijn 
in de waan van de dag. Als je dat met 
hen rustig kunt bespreken met een kop 
koffi e, dan kun je tot wederzijds begrip 
komen. Ik geloof dat echt. 

JOERI: Diversiteit op de werkvloer neemt 
ook de vorm aan van verscheidene 
statuten. Bij Umicore werken heel wat 
collega’s via buitenfi rma’s. Ik ben zelf 
met een interimcontract gestart bij ons. 
Wij bieden dezelfde ondersteuning aan 

MO: De samenwerking met BTB staat 
ook in mijn ogen voor de richting waarin 
we moeten evolueren. Laat ons eerst 
en vooral paal en perk stellen aan de 
concurrentie binnen het ABVV, tussen 
centrales en gewesten onderling. Het 
kan niet dat centrales of gewesten bij 
wijze van speken over de straatstenen 
rollen over een lid dat elders moet 
ingeschreven worden. Laten we 
maximaal eensgezind naar buiten 
treden. Laten we investeren in een 
effi ciëntere en betere interne werking. 
We moeten elkaar ondersteunen en blijk 
geven van onze geroemde solidariteit 
binnen ons eigen ABVV, als we het failliet 
van onze organisatie willen vermijden. 

Er is werk aan de winkel. 

alle collega’s, ongeacht hun statuut. 
Maar er komt natuurlijk altijd wel een 
moment dat je een externe collega 
moet doorverwijzen, naar het gewest 
of naar een andere centrale, omdat 
je bevoegdheid maar tot een bepaald 
niveau reikt. 

CHRISTINE: Ik vind het een stap 
in de goede richting dat we als 
metaalcentrale samenwerken met 
BTB. Op het terrein merken we weinig 
impact van deze samenwerking, omdat 
ze voorlopig voornamelijk op het 
niveau van vorming en communicatie 
plaatsvindt, althans in onze provincie. 
Maar het idee erachter is knap en 
sterk. Daar moeten we naartoe: meer 
centrales verbinden en knowhow 
delen. 

“Ik vind het een 
stap in de goede 
richting dat we als 
metaal centrale 
samen werken met 
BTB.”

Christine Ruys 

Mo Sabhaoui 

op  gratuite 

"Mij ga je nooit 
betrappen op 
gratuite 
beschuldigingen 
van rascisme of 
vreemde-
lingenhaat
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In de 
bulldozer 
met Virginie 
Samyn

p Galloo 

is Virginie 

Samyn 

(41 jaar) 

aan de 

slag. Virginie is niet alleen 

onze hoofdafgevaardigde op 

het bedrijf, sinds enige tijd 

tuft ze er ook met een joekel 

van een bulldozer rond. Daar 

willen we graag meer over 

weten. We zochten haar op 

en vroegen hoe haar job er 

precies uitziet.

O
Virginie rijdt nu al een dik jaar met de 
bulldozer. “Daarvoor was ik zestien jaar 
lang sorteerder. Het was tijd om iets 
nieuw te proberen. Toen er een vacature 
vrijkwam, heb ik niet getwijfeld.” 
Maar ze kreeg haar nieuwe job niet 
in de schoot geworpen. “Ik heb heel 
lang moeten vragen om dit werk te 
mogen doen. De ene keer zag mijn 
ploegbaas het niet zitten, de andere 
keer was het omdat ik een vrouw was. 
Er was altijd wel een reden om de job 
niet aan mij te geven. Blijkbaar zien 
sommigen dit toch nog vooral als een 
typisch mannenwerk. Dat is natuurlijk 
belachelijk en ik ben blijven aandringen. 
Uiteindelijk kreeg ik de job.” 

Na een opleiding en een geslaagd 
examen mocht Virginie eindelijk 
beginnen. Hoe ziet een gemiddelde 
werkdag er ongeveer uit? “Ik begin elke 
dag om vijf uur ’s morgens.  

“Die bulldozer is eigenlijk een grote 
poets en kuismachine”, steekt Virginie 
van wal. “Het is mijn taak om de site 
proper te houden – in de eerste plaats 
de wegen. Op de terreinen van Galloo 
is het elke dag immers een komen en 
gaan van vrachtwagens en worden er 
tonnen afgedankt materiaal verplaatst 
en gesorteerd. Regelmatig vallen er 
stukken – gaande van oud ijzer tot 
onderdelen van wasmachines – 
op de grond. Al dat afval moet 
opgekuist worden. Dat is nodig om 
ervoor te zorgen dat het veilig en 
proper is voor iedereen die hier 
werkt.” Naast het opruimen van de 
site besprenkelt de bulldozer van 
Virginie ook het grondoppervlak met 
water. “Dat zorgt ervoor dat het stof 
blijft liggen en dat er geen stofwolken 
ontstaan. Als er veel wind is en als het 
droog is, kan dat anders wel eens voor 
problemen zorgen.”

"Blijkbaar zien sommigen 
dit toch nog vooral als een 

typisch mannenwerk. 
Dat is natuurlijk belachelijk 

en ik ben blijven aandringen. 
Uiteindelijk kreeg ik de job."

Virginie Samyn

FEBRUARI
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In de winter is het belangrijk om je 
bulldozer even te laten warmdraaien, 
want hij heeft de hele nacht stilgestaan. 
Dan rijd ik naar het water zuiverings
station om water te tanken. Vervolgens 
rij ik rond en moet het grootste deel 
van de site proper zijn tegen zeven uur. 
Vanaf dan is het immers een komen en 
gaan van vrachtwagens en mag er niets 
meer op de weg liggen. De rest van de 
dag rij ik verder om afval en gevallen 
onderdelen op te ruimen op plaatsen 
waar dat nodig is."

Is het fysiek lastig om een ganse 
dag op zo’n grote machine te zitten? 

“Dat valt mee”, zegt Virginie. “Het is 
vooral mentaal zwaar. Er rijden overal 
vrachtwagens, bulldozers en clarks rond 
en er zijn veel voetgangers. Het is hier 
best druk. Je moet constant uitkijken 
waar je rijdt, want iedereen is bezig met 
zijn taak. Je moet vooral opletten voor 
de voetgangers want die zijn kwetsbaar 
en ze kunnen van overal komen. Je moet 
dus steeds aandachtig zijn en dat is 
best vermoeiend.” Toch is Virginie heel 
tevreden over de beslissing om haar job 
als sorteerder te verruilen voor een job 
als bulldozerchauffeur: “Ik heb het mij 
nog geen dag beklaagd en ik hoop dit 
nog een lange tijd te kunnen doen.”

Op bezoek bij  
recyclagebedrijf 

Galloo Galloo is een van de 

voor naamste recyclage

bedrijven van ferrometalen 

en nonferrometalen in 

WestEuropa. In 2020 

recycleerde de onderneming 

meer dan 1,3 miljoen ton 

materiaal, onder meer 

afkomstig uit afgedankte 

wagens en elektronische 

apparatuur. Daarmee speelt 

Galloo een cruciale rol in 

de uitbouw en verankering 

van een circulaire (metaal-)

industrie in België en 

daarbuiten. ABVVMetaal 

bracht een bezoek aan de 

site in Menen en kreeg er een 

boeiende rondleiding.  

"Ik heb het 
mij nog 
geen dag 
beklaagd 
en ik hoop 
dit nog een 
lange tijd 
te kunnen 
doen."

Virginie Samyn

In de winter is het belangrijk om je 
bulldozer even te laten warmdraaien, 
want hij heeft de hele nacht stilgestaan. 
Dan rijd ik naar het water zuiverings
station om water te tanken. Vervolgens 
rij ik rond en moet het grootste deel 
van de site proper zijn tegen zeven uur. 
Vanaf dan is het immers een komen en 
gaan van vrachtwagens en mag er niets 
meer op de weg liggen. De rest van de 
dag rij ik verder om afval en gevallen 
onderdelen op te ruimen op plaatsen 
waar dat nodig is."

Is het fysiek lastig om een ganse 
dag op zo’n grote machine te zitten? 

“Dat valt mee”, zegt Virginie. “Het is 
vooral mentaal zwaar. Er rijden overal 
vrachtwagens, bulldozers en clarks rond 
en er zijn veel voetgangers. Het is hier 
best druk. Je moet constant uitkijken 
waar je rijdt, want iedereen is bezig met 
zijn taak. Je moet vooral opletten voor 
de voetgangers want die zijn kwetsbaar 
en ze kunnen van overal komen. Je moet 
dus steeds aandachtig zijn en dat is 
best vermoeiend.” Toch is Virginie heel 
tevreden over de beslissing om haar job 
als sorteerder te verruilen voor een job 
als bulldozerchauffeur: “Ik heb het mij 
nog geen dag beklaagd en ik hoop dit 
nog een lange tijd te kunnen doen.”

Op bezoek bij  
recyclagebedrijf 

GallooGalloo is een van de 

voor naamste recyclage

bedrijven van ferrometalen 

en nonferrometalen in 

WestEuropa. In 2020 

recycleerde de onderneming 

meer dan 1,3 miljoen ton 

materiaal, onder meer 

afkomstig uit afgedankte 

wagens en elektronische 

apparatuur. Daarmee speelt 

Galloo een cruciale rol in 

de uitbouw en verankering 

van een circulaire (metaal-)

industrie in België en 

daarbuiten. ABVVMetaal 

bracht een bezoek aan de 

site in Menen en kreeg er een 

boeiende rondleiding.  

"Ik heb het 
mij nog 
geen dag 
beklaagd 
en ik hoop 
dit nog een 
lange tijd 
te kunnen 
doen."

Virginie Samyn
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eer 

vakbond, 

meer 

solidariteit 

en meer 

gelijkheid 

na corona. Dat is het centrale 

thema van ons statutair 

congres op 7 en 8 april 2022. 

De komende jaren wordt die 

mooie slagzin het kompas 

dat onze syndicale richting 

aangeeft. Dat is natuurlijk niet 

nieuw. De strijd voor een recht

vaardige en solidaire samen

leving is altijd al het DNA 

geweest van onze vakbond. 

Wel nieuw is dat we al ruim 

twee jaar met een globale 

pandemie geconfronteerd 

worden. De coronacrisis 

veroorzaakt heel wat 

problemen en moeilijkheden, 

maar niet voor iedereen in 

dezelfde mate. Het virus 

heeft bestaande sociaal

economische ongelijkheden 

blootgelegd en dreigt ze 

ook te versterken. Overal 

ter wereld – ook bij ons – 

zijn de meest kwetsbaren 

de grootste slachtoff ers. 

Bovendien heeft het 

vertragen en stilvallen van 

economieën ons ook doen 

inzien wat écht belangrijk 

is: gezondheid, solidariteit, 

menselijk contact en een 

gezonde leefomgeving.

2022 moet het jaar worden 

van de wederopbouw. Niet 

zoals we het deden pre

corona, maar op een andere 

manier. Het moet socialer, 

duurzamer en rechtvaardiger. 

Maar het bouwen van een 

betere wereld na corona zal 

niet vanzelf gebeuren. Je 

hebt mensen nodig die de 

handen uit de mouwen steken 

en er werk van maken. Je 

hebt mensen nodig die zich 

verenigen – bijvoorbeeld in 

vakbonden – en stap voor stap 

veranderingen afdwingen. 

ABVVMetaal had de eer en 

het genoegen om over dit 

alles te spreken met Grace 

Blakeley, de bekende linkse 

activiste en schrijfster uit 

het Verenigd Koninkrijk. In 

een uitgebreid videogesprek 

schetst ze de hindernissen 

en bedreigingen maar ook 

de kansen en mogelijkheden 

om werk te maken van meer 

vakbond, meer solidariteit en 

meer gelijkheid na corona: 

 "Waar we vandaag vooral 

nood aan hebben, is het 

besef dat wij de wereld wel 

degelijk kunnen veranderen. "

Een betere 
wereld na 

corona?

M

“Een rechtvaardige 
samenleving is alleen 

mogelijk als we 
ons  organiseren en 

verandering afdwingen.”

Grace Blakeley

Volgens Grace Blakeley, opkomend Brits economisch talent.

FEBRUARI
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de crisis te geraken. De coronacrisis 
versterkt dus de trend naar meer 
marktconcentratie en dat is geen 
positieve evolutie. Monopolistische 
bedrijven hebben zeer veel macht, 
die ze zonder al te veel beperkingen 
kunnen uitoefenen. Consumenten 
krijgen te maken met hogere prijzen 
en werknemers met een neerwaartse 
druk op de lonen. Vandaag stagneren 
niet alleen de lonen maar is er ook 
toenemende inflatie, waardoor onze 
koopkracht langs alle kanten uitgehold 
wordt. Marktconcentratie zorgt dus 
voor stijgende sociaal-economische 
ongelijkheid.

NAAST DE SCHADELIJKE 

EFFECTEN VAN VERREGAANDE 

MARKTCONCENTRATIE, 

WAARSCHUW JE OOK VOOR DE 

GEVAREN VAN HET FINANCIËLE 

BELEID DAT OVERHEDEN EN 

CENTRALE BANKEN IN HET 

WESTEN VOEREN. 

GRACE: De huidige monetaire 
orthodoxie is inderdaad het tweede 
grote probleem. Sinds de financieel-

economische crash in 2008, 
beantwoorden centrale banken elke 
crisis met het pompen van immense 
hoeveelheden geld in de economie. Dat 
wordt verkocht als een manier om te 
vermijden dat bedrijven over kop gaan 
en de economie instort. Maar waar het 
vooral om draait is het beschermen van 
investeerders en financiële instellingen 
door ervoor te zorgen dat de prijzen 
van activa zoals huizen, aandelen en 
obligaties hoog blijven. De prijs van 
dergelijke bezittingen wordt kunstmatig 
hoog gehouden en raakt losgekoppeld 
van de reële economie. Huizen- en 
aandelenprijzen zijn veel meer gestegen 
dan wat je zou mogen verwachten 
op basis van de economische groei. 
Dat is opnieuw goed nieuws voor 
het kapitaal, maar voor de overgrote 
meerderheid zorgt het weer voor meer 
ongelijkheid en financiële onzekerheid. 
Daar komt trouwens nog bij dat zeer 
veel overheidssteun uiteindelijk 
terechtgekomen is in de handen van 
grote bedrijven en financiële elites.  
Zij hebben de coronacrisis aangegrepen 
om hun macht te consolideren en te 
versterken.

IN HET BOEK THE CORONA CRASH 

BESCHRIJF JE HOE DE PANDEMIE 

DREIGT UIT TE MONDEN IN EEN 

NIEUW TIJDPERK VAN MONOPOLIE-

KAPITALISME, WAARIN MACHTIGE 

CORPORATIES ZOALS GOOGLE 

EN AMAZON NÓG MACHTIGER 

WORDEN. KUN JE DAT EENS 

TOELICHTEN?

GRACE: Ik heb veel nagedacht over de 
manier waarop de coronacrisis onze 
economie zal veranderen. In het begin 
dachten veel mensen dat het virus 
ons de mogelijkheid bood om op de 
pauzeknop te drukken en opnieuw 
te beginnen. We gingen de economie 
resetten en weer opbouwen op een 
meer duurzame en inclusieve manier. 
Maar mijn analyse is dat de coronacrisis 
er veeleer voor zorgt dat de macht 
van het kapitaal nog sterker wordt. In 
tijden van crisis zien we immers steeds 
hetzelfde fenomeen: de grootste en 
sterkste bedrijven overleven, terwijl 
de kleintjes over kop gaan. Dat komt 
omdat grote bedrijven meer financiële 
middelen hebben en nauwere relaties 
onderhouden met banken, financiële 
instellingen en de overheid. Ze zijn 
beter gewapend om ongeschonden uit 

"In het begin dachten veel mensen dat 
het virus ons de mogelijkheid bood om 

op de pauzeknop te drukken en opnieuw 
te beginnen. We gingen de economie 

resetten en weer opbouwen op een meer 
duurzame en inclusieve manier."

"In samenlevingen waar de 
kapitalistische elite zeer machtig 
is, zal het overheidsgeld in de 
eerste plaats hun belangen 
dienen." 

Grace Blakeley

Grace Blakeley
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SINDS DE CRISIS ZIEN WE 

DAT OVERHEDEN VAAK EEN 

BELANGRIJKE ROL SPELEN 

IN DE ECONOMIE. ZE REDDEN 

BEDRIJVEN, ORGANISEREN 

VACCINATIECAMPAGNES EN 

ONDERSTEUNEN BURGERS. 

DIE STAATSINTERVENTIE 

BETEKENT VOLGENS JOU ECHTER 

ALLERMINST DAT OVERHEDEN NU 

EEN LINKSER BELEID VOEREN. HOE 

ZIE JE HET DAN WEL?

GRACE: We denken vaak dat 
overheden die veel geld spenderen 
of interveniëren in de economie een 
links beleid voeren. En als een overheid 
geen geld uitgeeft of niet tussenkomt, 
dan voert ze een rechts beleid. Maar 
dat is een valse tegenstelling. Rechtse 
regeringen geven massaal veel 
geld uit. Ze spenderen het gewoon 
op een andere manier dan linkse 
regeringen. De vraag is dus niet of 
we wel of niet interveniëren, maar 
op welke manier en in wiens belang 
we dat doen. In samenlevingen waar 
de kapitalistische elite zeer machtig 
is, zal het overheidsgeld in de eerste 
plaats hun belangen dienen. In het 
Verenigd Koninkrijk is onlangs een 
studie verschenen die aantoont dat een 
groot deel van de corona-gerelateerde 
tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen 
terechtkwam in de zakken van rijke 
elites. Het geld werd immers vooral 
gebruikt om schulden af te lossen 
of om huur te betalen. Dat is dus 
een transfer van de gemiddelde 
belastingbetaler naar een rijke 
bovenlaag. Mochten we meer 
geïnvesteerd hebben in sociale 
woningen, dan zou dat geld effectief 
kunnen terugvloeien naar de reële 
economie. We moeten er dus voor 
zorgen dat het geld dat de overheid 
spendeert ten goede komt aan de 
algemene bevolking en zorgt voor meer 
gelijkheid.

DIE VALSE TEGENSTELLING 

TUSSEN KAPITALISTISCHE EN 

SOCIALISTISCHE SYSTEMEN IS OOK 

HET THEMA VAN JE NIEUWE BOEK 

DAT JE OP DIT MOMENT AAN HET 

AFWERKEN BENT. 

GRACE: Het opzet is om komaf 
te maken met de misvatting dat 
kapitalistische economieën zogezegd 
‘vrijemarkteconomieën’ zijn en 
dat economische planning of 
staatsinterventie alleen voorkomt in 
socialistische economieën. Er is juist 
zeer veel planning in een kapitalistisch 
systeem – door overheden, grote 
bedrijven en financiële instellingen. 
Het grote verschil met een socialistisch 
systeem is dat die planning gebeurt 
in belang van het kapitaal. In plaats 
van een vrije markt hebben we op dit 
moment eerder een situatie waarin 
het kapitaal dominant is in bijna alle 
domeinen van de samenleving. Van 
vrijheid is dus geen sprake. In mijn 
boek leg ik uit dat échte vrijheid pas 
mogelijk is als we onze politieke en 
economische instellingen – en dus de 
macht – democratiseren en ten dienste 
stellen van het publiek belang. Dat 
zal echter niet vanzelf gebeuren. We 
moeten ons organiseren en proberen 
om de machtsbalans te verschuiven in 
het voordeel van het algemeen belang.

HOE PAKKEN WE DAT CONCREET 

AAN? WAT MOET ER GEBEUREN?

GRACE: Je stem laten horen tijdens 
politieke verkiezingen is alvast een 
belangrijk element. En je moet ook 
proberen om van onderuit macht op te 
bouwen binnen politieke partijen, zodat 
de eisen van de bevolking gehoord en 
verdedigd worden. Maar dat alleen is 
niet voldoende. Gelukkig zijn er nog 
veel andere manieren om politieke en 
sociale actie te voeren. In mijn land 
heeft de arbeidersbeweging een grote 

rol gespeeld in het realiseren van 
bepaalde maatregelen zoals verhoogde 
uitkeringen in geval van tijdelijke 
werkloosheid. Zonder de organisatie, 
het lobbywerk en de straatprotesten 
van vakbonden zou daar geen sprake 
van zijn. Het antwoord van de staat 
op de pandemie zou veel oneerlijker 
geweest zijn. Vandaag zien we in 
verschillende economische sectoren dat 
werknemers – waaronder veel jongeren 
– serieus beginnen na te denken om
zich aan te sluiten bij een vakbond.
Dat is een hoopgevend, want om een

tegenmacht op te bouwen moeten we 
ons niet alleen politiek organiseren 
maar ook op de werkvloer. We moeten 
trouwens goed nadenken over de 
manier waaróp we ons syndicaal 
organiseren. In de openbare sector 
staan de Britse vakbonden vrij sterk, 
maar in de private sector is dat veel 
minder het geval. Er is veel precaire 
tewerkstelling, onderaanneming en 
schijnzelfstandigheid. In zo’n context 
is het moeilijker om werknemers 
syndicaal te verenigen. Maar er worden 
pogingen ondernomen. Koeriers bij 

Uber of Deliveroo experimenteren volop 
met meer gedecentraliseerde vormen 
van syndicalisme om hun statuut en 
arbeidsomstandigheden te verbeteren. 

HOE KIJK JE NAAR MAAT SCHAP

PELIJKE PROTEST BEWEGINGEN 

ZOALS DE KLIMAAT JONGEREN? 

SPELEN ZIJ OOK EEN BELANGRIJKE 

ROL IN HET OPBOUWEN VAN EEN 

TEGENMACHT?

GRACE: Dergelijke spontane en directe 
vormen van actie zijn inderdaad 

noodzakelijk. Ik denk hierbij niet 
alleen aan de klimaatactivisten maar 
ook aan diegenen die strijden tegen 
racisme of tegen genderongelijkheid 
en seksueel geweld. Al deze protest-
bewegingen hebben de aandacht 
getrokken van de publieke opinie. 
Dat is zeer belangrijk, want anders 
praten veel media toch maar vooral 
over irrelevante kwesties. We moeten 
ervoor zorgen dat thema’s zoals 
duurzaamheid, gelijkheid en recht-
vaardigheid hoog op de agenda komen 
te staan en er ook blijven staan. 

"Je moet 
proberen om van 
onderuit macht 
op te bouwen 
binnen politieke 
partijen, zodat 
de eisen van 
de bevolking 
gehoord en 
verdedigd 
worden."

Grace Blakeley
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Maar het allerbelangrijkste wat nu moet 
gebeuren is dat er een besef ontstaat 
dat grote en systemische veranderingen 
wel degelijk mogelijk zijn. 
Veel mensen zijn er oprecht van 
overtuigd dat verandering nodig is en 
dat ons huidig economisch systeem 
failliet is. Alleen geloven ze niet dat 
het mogelijk is om die veranderingen 
ook effectief te realiseren. Dat is de 
grootste barrière die verhindert dat 
mensen zich organiseren en opkomen 
voor hun belangen. Die mentaliteit 
zit diep verankerd en is een gevolg 
van de neoliberale ideologie die ons 
wijsmaakt dat we allemaal afzonderlijke 
individuen zijn, losgekoppeld van 
elkaar. Die sentimenten van isolatie, 
vervreemding en individualisme zorgen 
ervoor dat we denken dat we het 
verschil toch niet kunnen maken. Van 
dat gevoel moeten we af. We moeten 
ons afvragen hoe we ons kunnen 
verenigen en hoe we onze macht 
kunnen gebruiken om veranderingen 
af te dwingen. Op dat vlak ben ik wel 
hoopvol. Ik heb de indruk dat veel 
mensen beginnen te beseffen dat 
individualisme en onverschilligheid 
ons uithollen en verzwakken. 
Er wordt opnieuw meer nagedacht 
over hoe we ons kunnen 
verenigen, zowel in de politiek 
als op straat en op de werkvloer. 
Het is best ironisch dat dit 
gebeurt in een periode waarin 
we allemaal vast zaten in ons 
eigen huis. 

ONDANKS JE SOMBERE ANALYSE 

VAN DE CORONACRISIS, DIE 

DREIGT TE ZORGEN VOOR 

MEER ONGELIJKHEID EN MEER 

KAPITALISME, GELOOF JE DUS 

TOCH DAT EEN BETERE WERELD 

NA CORONA MOGELIJK IS?

GRACE: Ja, de toekomst staat niet 
gebeiteld in steen. Maar het is niet 
omdat we een andere samenleving 
willen, dat het daarom ook automatisch 
zal gebeuren. Ons streven naar 
meer gelijkheid, meer solidariteit 
en meer duurzaamheid, kan alleen 
slagen als we ons organiseren en die 
veranderingen afdwingen. Ik zie veel 
hoopgevende signalen en ik geloof 
oprecht dat een grote meerderheid 
op dezelfde golfl engte zit als het 
gaat over economische ongelijkheid, 
klimaatverandering en racisme. Maar 
zolang we ons niet verenigen en 
opkomen voor onze belangen zal het 
niet lukken. Het is de taak van alle 
progressieve krachten – waaronder 
de vakbonden – om iedereen ervan 
te overtuigen dat verandering niet 
alleen noodzakelijk maar ook effectief 
mogelijk is.

Wie is 
Grace 

Blakeley?
• Linkse activiste/journaliste 

uit het Verenigd Koninkrijk – 

29 jaar

• Studeerde fi losofi e, economie 

en politieke wetenschappen

• Auteur van o.m. The Corona 

Crash: How the Pandemic Will 

Change Capitalism

• Zetelt in het ‘National Policy 

 Forum’ van de Britse Labour 

Party, waar ze mee nadenkt 

over de beleidsontwikkeling 

van de partij. 

• In haar wekelijkse podcast 

‘A World to Win’ belicht ze 

inspirerende socialistische 

ideeën en verhalen uit de hele 

wereld.
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en meer duurzaamheid, kan alleen 
slagen als we ons organiseren en die 
veranderingen afdwingen. Ik zie veel 
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Meriam Soe‑Agnie (Stanley Black & Decker Logistics): 
“Ik verwacht van de Centrale dat ze mij ondersteunen bij 
juridische vragen en vragen over het ABVV-lidmaatschap. 
Ik reken op snelle reactie zodat ik collega’s die naar mij 
komen, snel kan verder helpen.”

Dario Lampaert (Voestalpine Sadef): “De Centrale moet ons 
kunnen helpen bij al onze vragen. Daarnaast verwacht ik dat 
ze luisteren naar ons en dat ze onze stem meenemen naar 
beslissingen op een ander niveau.”

Binnenkort rijden 
we allemaal 
elektrisch, maar 
wat betekent dit 
voor de jobs in onze 
auto-industrie?

e wereld van de mobiliteit is volop in 

verandering. De globale auto‑industrie 

wordt op dit moment geconfronteerd 

met diverse grote evoluties die zich 

allemaal tegelijkertijd voordoen. Er is 

de switch naar elektrische aandrijving, 

de ontwikkeling van autonome en 

geconnecteerde voertuigen en de groei 

van nieuwe mobiliteitsconcepten die 

niet langer het bezit van een wagen 

centraal stellen, maar wel het gebruik 

ervan (autodelen, wagens als dienst …).  

Al die veranderingen maken dat de auto‑

industrie zich in de grootste revolutie 

uit haar geschiedenis bevindt. En dat 

veroorzaakt natuurlijk heel wat problemen 

en uitdagingen, maar ook kansen en 

mogelijkheden. In dit artikel zoomen 

we in op de opmars van elektrische 

wagens en op de impact daarvan voor de 

werknemers die ze maken.

DD
BENIEUWD NAAR WAT 
MOHAMED, GERRY, SARAH 
EN MEER DELEGEES NOG TE 
VERTELLEN HADDEN? BEKIJK 
DE VIDEO-INTERVIEWS HIER.

De komende jaren zetten we volop in op de ondersteuning 
van onze delegees. Want zij zijn en blijven het kloppende hart 
van de Centrale. We willen meer delegee, meer vakbond. 
We willen een zo sterk mogelijk ABVV-Metaal. Een efficiënt en 
daadkrachtig, syndicaal blok!
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Welke ondersteuning 

verwacht jij van de Centrale?

Hoe zie jij de taak van delegee 

evolueren in de toekomst?
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(ook omdat elektrische wagens 
minder onderhoud nodig hebben en 
elektriciteit goedkoper is dan benzine). 
Maar wanneer de grondstofprijzen 

blijven stijgen, dreigen elektrische 
wagens duur te blijven en dus 

onbetaalbaar voor een grote 
groep mensen. 

Daarnaast speelt ook het 
tekort aan halfgeleiders 
(of microchips) de 
industrie parten. Dat 
tekort wordt grotendeels 

veroorzaakt door de snelle 
wereldwijde economische 

heropleving na de coronacrisis. 
Het tekort aan halfgeleiders is 

in het bijzonder problematisch voor 
elektrische voertuigen, omdat ze er 
veel nodig hebben, meer dan twee keer 
zoveel als diesel- en benzinewagens. 

Deze problemen inzake de 
bevoorrading van grondstoffen en 
onderdelen – en de mate waarin ze 
opgelost worden – zijn cruciaal voor 
het succes van elektrische wagens. In 

een Europese context betekent dit dat 
er moet ingezet worden op een eigen 
Europese batterij- industrie (iets wat 
de EU op dit moment succesvol doet), 
op de ontwikkeling van een circulaire 
economie (met veel meer recyclage 
van schaarse grondstoffen) en op 
het versterken en diversifi ëren van 
samenwerkingen met grondstoffen-
leveranciers. 

Ook de aanwezigheid van 
voldoende laadinfrastructuur is een 
aandachtspunt. De verdere doorbraak 
van elektrische wagens staat of valt 
met voldoende (private en publieke) 
laadpalen. Ook op dat vlak worden in 
de EU en elders belangrijke stappen 
gezet. De komende jaren zal er blijvend 
en versneld moeten geïnvesteerd 
worden in de uitrol van de nodige 
infrastructuur. Daarnaast is de 
vergroening van ons energiesysteem 
zeer belangrijk. De meeste klimaatwinst 
wordt pas geboekt, wanneer de wagens 
worden opgeladen met groene stroom.

WAT ZIJN DE 
GEVOLGEN 
VOOR 
DE WERK‑
NEMERS IN 
DE AUTO‑
INDUSTRIE?
Minder onderdelen, minder werk

De switch naar elektrische wagens zal 
een zeer grote impact hebben op de 
structuur van de tewerkstelling in de 
auto‑industrie. Bepaalde jobs zullen 

verdwijnen en nieuwe jobs zullen 
ontstaan. Ook de vaardigheden die 
werknemers nodig hebben, zullen in 
grote mate veranderen. Elektrische 
voertuigen zitten technologisch 
immers helemaal anders in elkaar dan 
voertuigen met een verbrandingsmotor. 

Inzake de tewerkstelling kunnen we 
niet voorbij aan het feit dat auto’s 
met een elektrische aandrijving zeven 
keer minder onderdelen bevatten dan 
auto’s met een verbrandingsmotor. 
De motor in een elektrische wagen is 
minder complex, er is geen versnel-
lingsbak, geen uitlaatpijp, geen olie- en 
waterpomp, enzovoort. Omdat er veel 
minder componenten zijn, is er ook 
minder werk nodig om een elektrisch 
voertuig te maken. Daardoor is het 
duidelijk dat er heel wat bestaande 
tewerkstelling dreigt te verdwijnen.

Vooral toeleveringsbedrijven 

slachtoff er 

Eind 2021 publiceerde CLEPA, de 
Europese Federatie van de Auto-toe-
leveranciers, een studie die poneerde 
dat vanaf 2030 maar liefst 500.000 
jobs in de auto-industrie dreigen te 
verdwijnen. In de eerste plaats in 
de toeleveringsbedrijven die dingen 
maken zoals versnellingsbakken en 
uitlaatpijpen. Er zullen weliswaar 
266.000 nieuwe jobs bijkomen (onder 
meer in de Europese batterij-industrie), 
maar dat brengt het totaal nog steeds 
op een nettoverlies van 275.000 jobs. 
Om deze cijfers in het juiste perspectief 
te plaatsen, geven we nog mee dat de 
Europese auto-industrie – in de brede 
zin van het woord – direct en indirect 
werk biedt aan bijna 14 miljoen mensen. 
Daarvan zijn ongeveer 2,5 miljoen 
werknemers (of 8,5% van de industriële 
tewerkstelling in de EU) aan de slag bij 
autofabrikanten (waar wagens gebouwd 
worden) en toeleveringsbedrijven (waar 
onderdelen gemaakt worden).

RIJDEN WE 
BINNENKORT 
ECHT 
ALLEMAAL 
ELEKTRISCH?

Exponentiiële groei

We hebben natuurlijk geen glazen 
bol, maar daar ziet het er toch naar 
uit. Vandaag is het aantal elektrische 
wagens dat op onze wegen rondrijdt 
nog relatief beperkt (16 miljoen), maar 
we kunnen er gerust van uitgaan dat 
dit de komende jaren drastisch zal 
veranderen. Het Internationaal Energie 
Agentschap (IEA) berekende dat er in 
2021 wereldwijd 6,6 miljoen elektrische 
wagens werden verkocht. Dat is 
8,75% van het totaal aantal verkochte 
wagens in dat jaar. Ter vergelijking: 
in 2019 werden nog maar 2,2 miljoen 
elektrische auto’s verkocht en in 2012 
slechts 130.000. Het IEA voorspelt dat 
er in 2030 tussen de 145 en 230 miljoen 
elektrische voertuigen zullen rondrijden 
(niet alleen auto’s maar ook bussen, 
bestelwagens en vrachtwagens). Deze 
cijfers tonen aan dat de elektrische 
wagen aan een zeer snelle – zeg maar 
gerust exponentiële – opmars bezig is.

Beter voor klimaat en gezondheid

Naar de redenen daarvoor hoeven we 
niet lang te zoeken. In pogingen om 
de klimaatverandering te temperen, 
nemen overheden wereldwijd 
maatregelen om de uitstoot van 
broeikasgassen drastisch te 
verminderen. Wanneer we kijken naar 
Europa, dan zien we dat transport 
goed is voor bijna 30% van de totale 
Europese uitstoot en dat twee derde 
daarvan wordt veroorzaakt door auto’s. 
De EU neemt daarom wetgevende 
initiatieven om de uitstoot van wagens 

fors te doen dalen. Momenteel ligt een 
voorstel van de Europese Commissie 
op tafel waardoor nieuwe wagens 
vanaf 2035 geen CO2 meer mogen 
uitstoten (dat voorstel moet de 
komende maanden nog goedgekeurd 
worden door de lidstaten en het 
Europees Parlement). Ook de VS neemt 
maatregelen en de regering Biden wil 
dat in 2030 de helft van alle nieuw 
verkochte wagens elektrisch is. Zoals 
iedereen ondertussen weet stoten 
elektrische voertuigen geen CO2 uit 
tijdens het rijden en zijn ze een goede 
oplossing om de opgelegde klimaat-
doelstellingen te realiseren (over 
de klimaatimpact van elektrische 
wagens versus wagens op diesel/
benzine schreven we eerder dit artikel). 
Bovendien is er ook geen uitstoot meer 
van ongezonde stoffen zoals stikstof, 
zwaveldioxide en fi jnstof-deeltjes. 

Autobouwers gaan elektrisch 

Dankzij regulering vanuit de overheid 
zien we dat steeds meer autobouwers 
de elektrische revolutie omarmd 
hebben. Het Amerikaanse Tesla is 
natuurlijk gekend en maakte van in het 
begin uitsluitend elektrische auto’s. 
Maar ook de traditionele autobouwers 
hebben ambitieuze doelstellingen 
geformuleerd. Volvo wil tegen 2030 
alleen nog maar elektrische wagens 
bouwen (de Gentse Volvo-fabriek 
speelt hierin een voortrekkersrol). 
Voor Volkswagen moet tegen dan de 
helft van haar verkopen uit elektrische 
modellen bestaan. Ook Ford, Toyota, 
General Motors, BMW, Stellantis en 
andere autobouwers hebben scherpe 
doelen geformuleerd en investeren vele 
miljarden in de elektrifi catie van hun 
wagenpark.

Uitdagingen en moeilijkheden 

De toekomst ziet er dus goed uit voor 
elektrische wagens, maar dat wil niet 
zeggen dat er geen uitdagingen zijn. 
Sinds enige tijd zijn er problemen in 

de aanvoerketens van onderdelen 
en grondstoffen. In 2021 stegen de 
prijzen voor staal, aluminium en 
koper met respectievelijk 100%, 70% 
en 33%. Dat zijn allemaal belangrijke 
grondstoffen voor zowel elektrische als 
conventionele wagens. Ook de prijzen 
voor batterij-grondstoffen worden 
duurder. Lithium was in 2021 maar liefst 
150% duurder dan het jaar daarvoor 
en ook de nikkel- en grafi etprijs 
steeg fors. Het voorbije 
decennium werden batterijen 
steeds beter en goedkoper 
en de verwachting is dat 
elektrische wagens 
daardoor vanaf 
2025 even duur 
zouden zijn als 
conventionele 
wagens 

(ook omdat elektrische wagens 
minder onderhoud nodig hebben en 
elektriciteit goedkoper is dan benzine). 
Maar wanneer de grondstofprijzen 

van elektrische wagens staat of valt 
met voldoende (private en publieke) 

duurder. Lithium was in 2021 maar liefst duurder. Lithium was in 2021 maar liefst 
150% duurder dan het jaar daarvoor 
en ook de nikkel- en grafi etprijs 
steeg fors. Het voorbije 
decennium werden batterijen decennium werden batterijen 
steeds beter en goedkoper steeds beter en goedkoper 
en de verwachting is dat en de verwachting is dat 
elektrische wagens 
daardoor vanaf 
2025 even duur 
zouden zijn als zouden zijn als 
conventionele 
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IN ‘T KORT
Een rechtvaardige transitie,
een sterk industrieel beleid.

Nieuwe en andere jobs, dus 

opleiding is cruciaal 

Naast het CLEPA-onderzoek verschenen 
in dezelfde periode ook nog andere 
studies, die een meer genuanceerd 
beeld schetsten. De studie die 
netwerkvereniging ‘Platform for 
Electromobility’ liet uitvoeren, keek 
niet alleen naar de auto-industrie 
maar ook naar andere auto-gerela-
teerde sectoren zoals leveranciers 
van elektrische apparatuur, laadinfra-
structuur, software, enzovoort. Hun 
conclusie was dat er globaal gesproken 
slechts een beperkt aantal jobs zullen 
verdwijnen. De zuivere auto-industrie 
zal inderdaad jobs verliezen, maar in 
andere en nieuwe sectoren zullen er 
massaal jobs bij komen. Belangrijk 
in dat geval wordt de productie van 
batterijen en batterijcellen, waarbij het 
uiteraard essentieel is dat die in Europa 
geproduceerd worden.

De komende jaren – aldus het 
onderzoek – krijgen we grote 
verschuivingen tussen sectoren en 
zullen bestaande jobs veranderen 
(soms beperkt, soms fundamenteel). 
De switch naar elektrisch zal zorgen 

voor het verdwijnen van 630.000 jobs 
bij autobouwers en toeleveranciers, 
terwijl er 500.000 jobs zullen ontstaan 
in groeitakken (zoals laadpalen en 
batterijen). Daarbovenop komen nog 
eens 400.000 tijdelijke jobs voor de 
bouw van Europese batterijfabrieken 
(waarvan er reeds heel wat concreet 
op de planning staan), de uitbouw 
van hernieuwbare energieproductie 
en van laadinfrastructuur. Tot slot 
becijferde dit onderzoek ook dat 2,5 
miljoen werknemers nood hebben aan 
opleiding of herscholing, bijvoorbeeld 
om over te schakelen van de productie 
van versnellingsbakken naar het 
assembleren van elektrische motoren. 

Europese verankering, lokale 

tewerkstelling 

De laatste studie die we aanhalen, 
is die van de ngo, Transport & 
Environment (T&E). Ook hier wordt 
uitgegaan van grote veranderingen 
in de auto-industrie en lijdt het geen 
twijfel dat heel wat jobs inhoudelijk 
zullen evolueren en dat dus nieuwe 
vaardigheden nodig zijn. Over het 
aantal jobs dat dreigt te verdwijnen is 
T&E optimistischer. Sowieso gaat dit 

onderzoek ervan uit dat de elektrische 
transitie veel meer jobs zal genereren 
dan vernietigen, althans bekeken op 
het niveau van de volledige Europese 
economie. Tegen 2030 zouden er tussen 
de 500.000 en 850.000 jobs kunnen 
bijkomen, ten gevolge van investeringen 
in nieuwe groeisectoren en in 
infrastructuur. In de auto-industrie 
zelf kunnen bepaalde jobs verdwijnen, 
maar ook daar liggen kansen voor 
nieuwe tewerkstelling. Bestaande 
bedrijven zullen zich dan wel moeten 
heroriënteren op het produceren van 
onderdelen voor elektrische in plaats 
van fossiele voertuigen.

Daarnaast wijst T&E nog op een 
cruciaal element om de tewerkstelling 
zoveel mogelijk te behouden en zelfs 
te versterken. Namelijk door ervoor 
te zorgen dat Europese autobouwers 
lokaal produceren en niet elders in de 
wereld. Hoe sneller de EU het voortouw 
neemt in de elektrische transitie, hoe 
groter haar competitief voordeel en 
marktaandeel kan worden en hoe meer 
lokale tewerkstelling er kan gecreëerd 
worden.

Het is zonneklaar dat de 

transitie naar elektrische 

mobiliteit enorme 

uitdagingen met zich 

meebrengt voor de Europese 

auto‑industrie en haar 

werknemers. De klassieke 

jobs in de sector – gericht 

op de productie van fossiele 

wagens – komen onder 

druk en zullen op termijn 

verdwijnen. Daar staat 

tegenover dat er heel veel 

nieuwe jobs zullen ontstaan, 

zowel binnen als buiten de 

auto‑industrie. 

Hoe moeten we daar als vakbond 
mee om? Een goede visie vinden we 
bij de Europese vakbond IndustriALL 
Europe. Enerzijds is er de overtuiging 
dat deze transitie noodzakelijk is voor 
het klimaat en de leefbaarheid van 
onze planeet. Anderzijds is er een grote 
bezorgdheid voor de jobs die dreigen 
te verdwijnen, vooral in de armere 
regio’s van Europa waar nog heel wat 
fossiele autofabrieken staan.

Wat gebeurt er met de werknemers die 
niet beschikken over de vaardigheden 
die nodig zijn voor de toekomst? Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat onze 
Europese industrie competitief blijft? 
Hoe kunnen we nieuwe kwalitatieve en 
duurzame nieuwe jobs creëren? Het 
antwoord is als volgt: 

• Er moet werk gemaakt worden van 
een sterk Europees industrieel 
beleid dat resoluut de elektrische 
kaart trekt. Dat betekent massaal 
inzetten op hernieuwbare 
energie, nieuwe infrastructuur 
en investeringen in de sectoren 
van de toekomst (microchips, 
batterijcellen, recyclage van 
grondstoffen).

• Overheden, bedrijven en vakbonden 
moeten samen de transitie in de 
fabrieken vormgeven. Sociale 
dialoog is cruciaal. De focus moet 
liggen op opleiding/herscholing 
van werknemers, investeringen 
in concrete productiecapaciteit 
(gericht op elektrische mobiliteit) 
en duurzame/werkbare jobs. 

• Werknemers die hun job verliezen 
en uit de boot vallen, moeten een 
beroep kunnen doen – overal in 
Europa – op een sociaal vangnet
en begeleiding (opleiding, 
ondersteuning …) naar ander werk. 

Dat zijn de dingen die we nodig hebben. 
Een beleid dat kiest voor een sterke 
en duurzame Europese industrialise-
ring en een duidelijk kader voor een 
sociaal rechtvaardige transitie (sterke 
sociale zekerheid, kansen op opleiding, 
werkbare jobs, genoeg koopkracht …). 
En als we het goed aanpakken, 
dan zullen we er de vruchten van 
plukken. Of in de woorden van Judith 
Kirton-Darling – Algemeen Secretaris 
IndustriALL Europe: “De vraag is niet of 
we al dan niet inzetten op de transitie 
naar elektrische wagens. De vraag is of 
we deze transitie aangrijpen om onze 
Europese industrie te versterken en om 
welvaart en jobs te creëren.”

“De vraag is of we deze 
transitie aangrijpen om 

onze Europese industrie te 
versterken en om welvaart 

en jobs te creëren.”

Judith Kirton-Darling

Een rechtvaardige transitie,
een sterk industrieel beleid.

Het is zonneklaar dat de 

transitie naar elektrische 

mobiliteit enorme 

uitdagingen met zich 

meebrengt voor de Europese 

auto‑industrie en haar 

werknemers. De klassieke 

jobs in de sector – gericht 

op de productie van fossiele 

Auto’s met een 
elektrische 
aandrijving 
bevatten zeven keer 
minder onderdelen 
dan auto’s met 
een verbrandings‑
motor.
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‘Precaire arbeid’, wat is dat eigenlijk?

Kim Bosmans: “Zelf gebruik ik graag de 
neutralere term  ‘tewerkstellingskwaliteit’. 
Die kun je meten aan de hand van zes 
dimensies: de stabiliteit van het werk, de 
economische duurzaamheid, de rechten en 
sociale bescherming van de werknemer, de 
werktijden, de kans om nieuwe vaardigheden 
te ontwikkelen en het gevoel van zelfbeschik‑
king. Heb je een vast contract van onbepaalde 
duur en een mooi loon met extralegale 
voordelen? Werk je voltijds en heb je veel 
controle over je werkuren? Dan scoor je hoog 
op die schaal van tewerkstellingskwaliteit 
en leunt jouw arbeidssituatie sterk aan bij 
een standaard-arbeidsverhouding. Mensen 
die werken met tijdelijke contracten, zoals 
uitzendkrachten, scoren al snel heel wat 
lager. Ze krijgen vaak een lager loon of minder 
voordelen en voelen zich minder zeker over 
de toekomst. Vaak hebben ze ook moeilijkere 
sociale relaties op het werk en krijgen ze 
minder kansen om zich te ontwikkelen. In die 
gevallen spreken we van precaire arbeid.”

België doet het op papier nochtans goed 

als het gaat over de bescherming van 

uitzendkrachten. Waar gaat het dan mis?

“Dat klopt, België is bij de beste van de klas 
in vergelijking met andere landen. Uitzend-
krachten hebben recht op hetzelfde loon, 
dezelfde voordelen en dezelfde bescherming 
als vaste werkkrachten. Ze kunnen ook een 
beroep doen op de vakbond, wat zeker niet 
overal het geval is. Het wettelijke kader is 
dus goed uitgebouwd. Het gaat mis bij de 
afdwingbaarheid ervan. Vaak weten uitzend-
krachten zelfs niet wat hun rechten zijn, en 
dwingen ze die dus ook niet af. Bovendien 
zitten ze in een kwetsbare positie. Je hebt als 
uitzendkracht net zoveel recht op vakantie als 
een vaste werkkracht, maar wordt je contract 
wel verlengd als je die vakantiedagen ook 
opneemt? Om die reden schakelen ze ook niet 
snel de vakbond in.”

D
e coronacrisis heeft 

het opnieuw pijnlijk 

duidelijk gemaakt: 

mensen met een 

minder stabiele 

werksituatie zijn extra 

kwetsbaar wanneer 

het economisch 

moeilijk gaat. ‘Precaire arbeid’ heet dat, en 

het gaat bijvoorbeeld om mensen die met 

interimcontracten of dienstencheques werken. 

Sociologe Kim Bosmans wijdde haar doctoraat 

aan het mentale welzijn van mensen in zulke 

werksituaties. “De onzekerheid van uitzendwerk 

beïnvloedt het mentale welzijn”, stelt ze vast.

“Uitzendkrachten 
krijgen vaak een lager 
loon en voelen zich 
minder zeker over de 
toekomst.”

Kim Bosmans

Sociologe 
Kim Bosmans 
deed onderzoek
naar precaire 
arbeid

“Daarnaast zijn er jammer genoeg 
werkgevers die misbruik maken van 
mazen in de wetgeving. Ze proberen 
bijvoorbeeld te bezuinigen met korte 
contracten om geen feestdagen te 
hoeven uitbetalen. Veel uitzendkrachten 
weten niet dat ze wettelijk gezien wél 
recht hebben op betaalde feestdagen. 
En je ziet ook vaak dat mensen 
jarenlang met tijdelijke contracten 
blijven werken onder het mom van 
allerlei motieven die het gebruik van 
uitzendarbeid rechtvaardigen. Er is 
dus meer controle nodig. Ik pleit voor 
meer sociale inspectie. Anders blijf je 
uitzendkrachten persoonlijk verant-
woordelijk stellen. ‘Laat maar van je 
horen als je rechten niet gerespecteerd 
worden, en dan grijpen we misschien 
in’: dat werkt niet.”

“Er is uiteraard een rol weggelegd 
voor de vakbonden. Die kunnen de 
mazen in de wet onderzoeken en de 
overheid onder druk zetten om ze weg te 
werken. Ze kunnen uitzendkrachten ook 
ondersteunen door hen te wijzen op hun 
rechten en die mee af te dwingen.”

Welke impact heeft precair 

werk op het mentale welzijn van 

werknemers?

“De kenmerken van uitzendwerk lokken 
zelf al psychosociale risico’s uit. Zo 

vertelde iemand me eens dat ze zich 
voelde als een wegwerpproduct: zodra 
ze niet meer nodig was, kreeg ze geen 
nieuw contract meer. Dat deed haar 
twijfelen aan haar eigenwaarde. Andere 
risico’s hebben te maken met het werk 
zelf en met de sociale relaties op het 
werk. Uitzendkrachten krijgen vaak de 
taken die vaste werkkrachten liever niet 
doen. De gevaarlijke of oninteressante 
klusjes. Door hun positie voelen ze zich 
gedwongen om daarin mee te gaan. 
En veel uitzendkrachten voelen dat ze 
een ‘buffer’ zijn voor hun collega’s met 
een vast contract. Als er jobs sneuvelen 
in het bedrijf, zijn de uitzendkrachten 
de eersten die moeten vertrekken. Die 
onzekerheid heeft een grote invloed op 
het mentale welzijn.”

Heeft corona de zaken moeilijker 

gemaakt voor uitzendkrachten?

“Het is nog wat vroeg om daarover 
uitspraken te doen op basis van 
onderzoek. Maar in mijn gesprekken 
met uitzendkrachten bleek wel dat ze 
vaak het kind van de rekening waren. De 
uitbreiding van het stelsel van tijdelijke 
werkloosheid voor uitzendkrachten 
was zeker een goede zaak. Maar velen 
bleken die maatregel niet eens te 
kennen. Zo zie je dat het opnieuw de 
mensen in een kwetsbare situatie zijn, 
die aan het kortste eind trekken.”

“Corona heeft scherpgesteld dat ons 
huidige systeem niet aangepast is aan 
mensen in een flexibele arbeidssitu-
atie. Begrijp me niet verkeerd: ik pleit 
voor meer standaardarbeid. Die is 
beter beschermd, en daar moeten we 
naar blijven streven. Maar de realiteit 
is dat er meer en meer flexibele 
arbeidsvormen bestaan, bijvoorbeeld 
ook in de cultuursector, en dat we die 
onvoldoende beschermen. De sociale 
zekerheid moet de werkelijkheid op de 
arbeidsmarkt volgen.”

“Ons huidige 
systeem 
is niet 
aangepast 
aan mensen 
in een 
flexibele 
arbeids‑
situatie.”

MEI

2022

BEKIJK ZEKER OOK  

ONZE CLASSMETAL 

waarin we een introductie 
geven over ‘Syndicaal aan de 
slag gaan rond uitzendarbeid’.
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Veiligheid 
op de 

werkvloer

CONTROLEREN, REAGEREN 

EN OPVOLGEN

WAT HOUDT ‘WERKEN ROND

VEILIGHEID’ IN? 

"ABVV-Metaal heeft hier een arendsoog 
als het om welzijn op de werkvloer gaat. 
We waken erover dat de kleedkamers, 
refters en sanitaire delen regelmatig 
schoongemaakt worden. We controleren 
of persoonlijke beschermingsmiddelen 
op tijd worden vervangen. We gaan na 
of de werkgever elk jaar de verplichte 
brandoefening organiseert, of de 
arbeidsgeneesheer zijn ronde doet en 
of de preventieteams 11 keer per jaar 
bij elkaar komen, zoals afgesproken. 
Dankzij ons kregen de arbeiders in de 
lawaaierigste omgevingen individuele 
gehoorbescherming. En dankzij 
ons werden al heel wat werkposten 
ergonomisch aangepast."

WELKE INSTRUMENTEN 

HEB JE ALS DELEGEE OM 

VEILIGHEIDSPROBLEMEN OP TE 

LOSSEN? 

"De codex over het welzijn op het werk 
is je wettelijke basis. Daarin staan 
alle wetten die te maken hebben met 
veiligheid en gezondheid op het werk. Zo 
kun je een probleem aankaarten en een 
oplossing eisen via de offi ciële kanalen: 
de veiligheidschef, het preventieteam, 
het management, noem maar op. Brengt 
dat geen zoden aan de dijk? Dan kun 
je als volgende stap de inspectie van 
het Toezicht op het Welzijn op het Werk 
inschakelen. Overleg op voorhand wel 
altijd met je secretaris. De laatste optie 
is actievoeren."

LEGDEN JULLIE WELEENS 

HET WERK NEER VOOR EEN 

WELZIJNSKWESTIE?

"Een van onze delegees deed dat deze 
zomer nog, omdat de werkgever fris 
water beloofde, maar niet uitdeelde met 
het warme weer. De thermometer gaf 
in de fabriek op een bepaald moment 
40°C aan, maar de luchtvochtigheid 
overschreed de limiet van 26,8 juist 
niet. Dus weigerde het bedrijf om water 
uit te delen. Het weer was zogezegd 
nog niet extreem genoeg. Maar da's 
makkelijk gezegd als je in je kantoortje 
met airco zit. Op dat moment hebben 
we het werk neergelegd. Achteraf gaf het 
management zijn fout toe."

WELK THEMA LIGT JOU 

MOMENTEEL NAUW AAN HET 

HART? 

"Het zo lang mogelijk hier aan het werk 
houden van collega’s met een medische 
beperking: mensen die niet meer goed 
meekunnen of die terug aan het werk 
gaan na een langdurige ziekte. De 
personeelsdienst staat niet te springen 
om hen in het bedrijf te houden. Ze 
durven contracten weleens te verbreken 
met een attest ‘medische overmacht’. 
Ik wil ervoor zorgen dat die mensen 
zo lang mogelijk aan het werk kunnen 
blijven in het bedrijf: doordat ze lichter 
werk krijgen of op een ander werktempo 
kunnen werken."

“Bij Tenneco is er veel aandacht voor veiligheid en gezondheid. Ook de contacten met het 

management verlopen goed. Maar als puntje bij paaltje komt, gaat productie toch altijd voor 

op veiligheid. Daarom blijven we waakzaam.” Hoofddelegee Danny Ruysen werkt 32 jaar 

bij Tenneco, waarvan 27 jaar als vakbondsman. Ook al volgt hij intussen al enkele jaren de 

ondernemingsraad op, zijn hart ligt bij het welzijn van zijn collega’s.

“Onze veilig
heidschef zegt 

 regel matig: 
‘Danny, je bent 

daar veel te 
 emotioneel 
mee bezig.’  
Maar ik kan 

niet anders. Ik 
wil er zijn voor 

de  mensen 
en  zorgen dat 
ze in de beste 
omstandighe-
den, veilig en 
on gevalvrij, 

 kunnen 
 werken.”
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WELK THEMA LIGT JOU 

MOMENTEEL NAUW AAN HET 

HART? 

"Het zo lang mogelijk hier aan het werk 
houden van collega’s met een medische 
beperking: mensen die niet meer goed 
meekunnen of die terug aan het werk 
gaan na een langdurige ziekte. De 
personeelsdienst staat niet te springen 
om hen in het bedrijf te houden. Ze 
durven contracten weleens te verbreken 
met een attest ‘medische overmacht’. 
Ik wil ervoor zorgen dat die mensen 
zo lang mogelijk aan het werk kunnen 
blijven in het bedrijf: doordat ze lichter 
werk krijgen of op een ander werktempo 
kunnen werken."

“Bij Tenneco is er veel aandacht voor veiligheid en gezondheid. Ook de contacten met het 

management verlopen goed. Maar als puntje bij paaltje komt, gaat productie toch altijd voor 

op veiligheid. Daarom blijven we waakzaam.” Hoofddelegee Danny Ruysen werkt 32 jaar 

bij Tenneco, waarvan 27 jaar als vakbondsman. Ook al volgt hij intussen al enkele jaren de 

ondernemingsraad op, zijn hart ligt bij het welzijn van zijn collega’s.

“Onze veilig
heidschef zegt 

 regel matig: 
‘Danny, je bent 

daar veel te 
 emotioneel 
mee bezig.’  
Maar ik kan 

niet anders. Ik 
wil er zijn voor 

de  mensen 
en  zorgen dat 
ze in de beste 
omstandighe-
den, veilig en 
on gevalvrij, 

 kunnen 
 werken.”
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n de Zweeds-Noorse rederij Wallenius Wilhelmsen Logistics 

in Zeebrugge zijn ABVV-Metaal en BTB twee handen op één 

buik. Terwijl de werkgever er een verdeel-en-heerspolitiek 

voert, staan de twee vakbonden dankzij hun intensieve 

samenwerking sterker dan ooit. BTB-delegee Denis Paelinck: 

"Zo helpen we onze leden nog beter verder en konden we al 

veel oneerlijke situaties vermijden."I

“Als we niet
samenwerken,
krijgt de werkgever
vrij spel.” SAMENWERKING TUSSEN 

ABVV-METAAL EN BTB BIJ 
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS

Welzijn op het werk
5 TIPS VAN HOOFDDELEGEE DANNY RUYSEN

1
Maak werk van een 
heldere veiligheids-
structuur

"Bij Tenneco is het heel duidelijk wie de 
aanspreekpunten zijn rond welzijn op 
het werk. De veiligheidschef is het eerste 
aanspreekpunt. Daarnaast heeft elke 
afdeling een preventieteam. Raakt dat 
preventieteam er niet uit? Dan wordt het 
besproken op het comité voor preventie 
en bescherming op het werk (CPBW)."

2
Zorg dat je zichtbaar 
en aanspreekbaar 
bent

"Het is belangrijk om rond te gaan bij de 
medewerkers om te horen of alles oké 
is. Onze vakbond staat heel dicht bij de 
mensen. We zijn zichtbaar en makkelijk 
aanspreekbaar, tijdens alle werkshiften."

3
Controleer  
voortdurend

"Wij houden alles in de gaten: netheid 
en hygiëne van de werkomgeving, aan-
wezigheid van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, voorzieningen voor 
brandveiligheid, hitte- en geluidsplan-
nen, veiligheid van de machines … We 
herinneren de werkgever aan de wet en 
gemaakte afspraken. En beschermen 
de arbeiders tegen zichzelf."

"Risicoanalyses zijn een heel dankbaar 
instrument. Voor elke werkpost bestaat 
er bij ons een fiche met mogelijke 
risico’s voor de veiligheid en gezond-
heid op het werk. We gebruiken de 
KIM-methode om de fysieke belasting 
van werktaken te beoordelen – met een 
puntenschaal van 0 tot 100. Daartegen-
over staan aanpassingen of oplossin-
gen om die belasting te verlagen."

4
Speel kort op de bal

"Komt er een veiligheidsvraag van de 
arbeiders of gebeurt er iets dat niet door 
de beugel kan? Wacht niet tot het CPBW 
samenkomt. Kom direct in actie. Ook al 
heb je zelf geen CPBW-mandaat. Licht je 
collega’s in. Meld het aan de veiligheids-
chef. Kaart risicovolle situaties direct 
aan bij het management. De mensen op 
de vloer moeten voelen dat je het meent, 
dat je er echt iets mee wilt doen."

5 

Volg pijnpunten op

"Heb je iets gemeld aan de veiligheids-
chef? Stel je een vraag aan het preven-
tieteam? Of buigt het CPBW zich over 
een dossier? Volg dat dan van kortbij op. 
Anders schuiven zaken al snel op de lan-
ge baan. Laat het niet over aan anderen, 
maar denk zelf mee na over oplossingen. 
Zo bereik je heel snel resultaat."

Allereerste ‘Op Zak’ 
voor de maatwerk -
bedrijven is een feit!
ABVV‑Metaal ontwikkelde de allereerste ‘Op Zak’ 

voor maatwerkbedrijven. Zo hebben zij vanaf nu 

ook één praktisch en handig document waarin 

alle loon‑ en arbeidsvoorwaarden opgelijst staan.
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I
n het zuiden van 

 West‑Vlaanderen 

worden de arbeiders in 

de maatwerkbedrijven 

vertegenwoordigd 

door ABVV‑Metaal. 

Concreet gaat het 

over de bedrijven 

’t Veer (Menen), Mariasteen 

(Roeselare), Westlandia 

(Ieper) en Waak (Kuurne). In 

deze vier ondernemingen 

werken maar liefst vijfduizend 

werknemers. Dat is niet niks 

en zelfs meer dan het aantal 

arbeiders in onze non‑ferro‑ of 

staalindustrie. Op ons voorbije 

Congres pleitten bevoegd 

ABVV-Metaal-secretaris Yves 

Allewaert en Nathalie Puype – 

onze hoofddelegee op ’t Veer – 

er dan ook voor om onze leden, 

militanten en afgevaardigden 

in deze maatwerkbedrijven  

te beschouwen als 

volwaardige metallo’s.

MAATWERK EN METAAL 

Maatwerkbedrijven – vroeger 
omschreven als beschutte en sociale 
werkplaatsen – stellen mensen tewerk 
die niet terechtkunnen in het ‘reguliere’ 
arbeidscircuit. In Vlaanderen zijn er 
67 maatwerkbedrijven en samen tellen 
ze ongeveer 22.000 werknemers. Het 
gaat daarbij in de eerste plaats om 
mensen met fysieke of psychische 
beperkingen (zoals een arbeidshandicap, 
gezondheids- of persoonlijke problemen). 
De activiteiten van de maatwerksector zijn 
zeer divers: groenzorg, houtbewerking, 
voeding en textiel, maar ook recyclage, 
elektronica en metaalbewerking.

In het zuiden van West‑Vlaanderen zijn de 
maatwerkbedrijven nauw verstrengeld 
met de metaalindustrie, legt Yves uit: 
“En dat is ook de reden waarom deze 
bedrijven onder de bevoegdheid van 

ABVV-Metaal vallen. Een groot aantal 
maatwerkers is actief voor metaalbe-
drijven zoals Sadef, Picanol, Galloo, 
Thermote & Vanhalst, Arlu en nog vele 
andere. Heel wat mensen werken zelfs 
structureel op de terreinen van deze 
bedrijven in zogenaamde enclaves, waar 
ze taken uitvoeren zoals het sorteren 
van metaalafval, het assembleren 
van onderdelen of het maken van 
kabelbomen.”

Maatwerkbedrijven hebben nog vaak de 
reputatie dat er uitsluitend eenvoudig 
en laag-technologisch werk gedaan 
wordt, maar dat klopt niet. In de woorden 
van Nathalie: “Velen denken dat wij 
alleen maar dingen doen zoals pralines 
verpakken, maar niets is minder waar. 
In onze bedrijven gebeuren heel wat 
hoogtechnologische en innovatieve 
activiteiten. De Waak assembleert 

bijvoorbeeld laadpunten voor elektrische 
wagens. En op ‘t Veer is de recuperatie 
van metalen een hoofdactiviteit. Onze 
maatwerkbedrijven spelen dus een steeds 
grotere rol in de transitie naar een meer 
duurzame samenleving en in de uitbouw 
van een circulaire industrie. Bovendien 
moet er bij ons ook hard gewerkt worden. 
Onze jobs zijn geen bezigheidstherapie 
maar moeten economisch renderen. De 
werknemers hebben ook steeds meer 
kennis en vaardigheden nodig. Op dat 
vlak zijn we een bedrijf zoals een ander.”

FIGHT FOR 14! 

Ook al moet er elke dag keihard gewerkt 
worden, toch verdienen onze werknemers 
in de maatwerkbedrijven bitter weinig. 
Zoals Nathalie het stelt: “We produceren 
op dezelfde manier als in andere 
maakbedrijven, maar we verdienen nog 
geen 12 euro per uur. Daarom is de strijd 
van het ABVV voor een minimumloon 
van 14 euro per uur zo belangrijk voor 
ons. Voor veel van mijn collega’s is het 
krabben om de maand rond te komen. 
Ik wil dus iedereen oproepen om van de 
strijd voor hogere minimumlonen en meer 
koopkracht een prioriteit te maken.”

En dat is iets wat Yves volmondig bevestigt: 
“De lonen in de maatwerk bedrijven 
zijn veel te laag. Er is dringend een 
inhaalbeweging nodig. Veel maatwerkers 
werken in enclaves op grote metaalbedrij-
ven, maar verdienen een pak minder dan 
wat een metaalarbeider daar verdient. 
Nochtans moet in die enclaves evengoed 
serieus gewerkt worden. Bovendien werken 
er heel wat kwetsbare mensen, zowel op 
psychisch als fysisch vlak, wat vaak extra 
(medische) kosten met zich meebrengt. 
Zoals Nathalie terecht zegt: het toont aan 
hoe belangrijk onze strijd voor een hoger 
minimumloon is.”

RASECHTE METALLO’S

De link met de metaalindustrie is iets 
waar onze militanten en afgevaardigden 

in de maatwerkbedrijven zeer trots op 
zijn, aldus Nathalie: “In West-Vlaanderen 
zijn wij zowel economisch als syndicaal 
verweven met de metaalindustrie. 
Onze belangen zijn gelijklopend, dat 
merken wij elke dag op de werkvloer. De 
ontwikkelingen in de metaalsectoren – 
digitalisering, verduurzaming, de nood 
aan nieuwe vaardigheden – zien we ook 
in onze bedrijven. Wij voelen ons thuis 
in ABVV-Metaal. En vanuit ABVV‑Metaal 
West‑Vlaanderen krijgen we ook het 
respect en de ondersteuning die we nodig 
hebben.”

Toch moet er Nathalie nog iets van 
het hart: “Het zou mooi zijn moesten 
wij vanuit het hoofdkantoor van 
ABVV-Metaal ook als een volwaardige 
metaalsector beschouwd worden, net 
zoals bijvoorbeeld de non-ferro- of de 
staalindustrie. Daarom wil ik vragen 
of wij ook een eigen ‘Op Zak’-boekje 
kunnen krijgen waarin alle relevante 
sectorale afspraken en cao’s samengevat 
worden. Wij dragen met trots het logo van 
ABVV-Metaal en beloven dat jullie ook in 
de toekomst op ons kunnen rekenen.”

Voor wie er dus nog aan mocht twijfelen: 
de arbeiders in de West-Vlaamse maat-
werkbedrijven zijn wel degelijk rasechte 
metallo’s. En Nathalie en Yves mogen 
op hun beide oren slapen. Dat ‘Op 
Zak’-boekje voor de maatwerksector komt 
eraan! 

“De lonen in de 
maatwerkbedrijven 

zijn veel te laag. Er is 
dringend een inhaal‑

beweging nodig.”

Yves Allewaert
ABVV-Metaal secretaris

“Economisch en 
syndicaal zijn wij 
verweven met de 
metaalindustrie.”

Nathalie Puype,
hoofddelegee op ’t Veer

MAATWERK-
BEDRIJVEN IN 
ZUID-WEST-
VLAANDEREN 
In Vlaanderen werken 
ongeveer 22.000 mensen in 
maatwerkbedrijven, waarvan 
meer dan 5.000 in het zuiden 
van West-Vlaanderen: 

WAAK (IN KUURNE):
• 2.800 werknemers
• Belangrijke klant-

metaalbedrijven zijn Barco, 
Daikin en Thermote & 
Vanhalst 

MARIASTEEN (IN ROESELARE): 
• 950 werknemers
• Belangrijke klant-

metaalbedrijven zijn Arlu, 
Modular en Delta Light

WESTLANDIA (IN IEPER): 
• 900 werknemers
• Belangrijke klant-

metaalbedrijven zijn Picanol, 
Betafence en Van De Wiele

’T VEER (IN MENEN): 
• 700 werknemers
• Belangrijke klant-

metaalbedrijven zijn Galloo, 
Sadef en Stow

MEI

2022
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ABVV-METAAL SPRAK 
MET ELS HERTOGEN – 
DIRECTEUR VAN 11.11.11

e hebben betere tijden 

gekend. Eerst kregen we af 

te rekenen met een globale 

pandemie en vervolgens 

besloot Rusland om Oekraïne 

binnen te vallen, met een 

ongeziene energiecrisis tot 

gevolg. Op veel plaatsen 

staan democratieën en 

mensenrechten onder 

druk, terwijl autoritaire 

en populistische sujetten de wind in de zeilen hebben. 

Ondertussen warmt onze planeet verder op en neemt de 

klimaatverandering steeds engere proporties aan.

W

Hoe is het 
gesteld met 
de wereld en 
hoe maken 
we ze beter?

“Het activisme is 
aan een opmars 
bezig. Dat is 
hoopgevend.”

Nee, het zijn geen tijden om vrolijk van 
te worden. Maar er is hoop! In de hele 
wereld strijden burgers, activisten, 
journalisten en syndicalisten voor 
verandering. Ze komen op straat voor 
meer rechtvaardigheid, solidariteit 
en duurzaamheid. ABVV-Metaal 
maakt de balans op van de toestand 
van de wereld met Els Hertogen – 
directeur van 11.11.11, de Koepel van 
Internationale Solidariteit. Een gesprek 
over de problemen van vandaag en de 
oplossingen van morgen: "Als we blijven 
morrelen in de marge, gaan we er niet 
geraken."

11.11.11 WERD 15 JAAR GELEDEN 

OPGERICHT (ALS OPVOLGER 

VAN HET IN 1966 OPGERICHTE 

NATIONAAL CENTRUM VOOR 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING). 

OP WELKE MANIER IS DE WERELD 

SINDSDIEN VERANDERD? WELKE 

BELANGRIJKE TRENDS ZIEN JULLIE? 

HERTOGEN: "Ik herinner mij nog 
dat we 15 jaar geleden intern aan 
het discussiëren waren of we ons 
niet moesten bezighouden met het 
klimaatthema. Sommigen vonden dat 
niet nodig en het was al zeker niet onze 
corebusiness. Vandaag is het wél een 
kernthema binnen onze werking. Het 
klimaatprobleem raakt immers aan de 
essentie van internationale solidariteit, 
want de meest kwetsbaren worden er 
het hardst door getroffen.

Dat brengt mij tot een meer algemene 
trend. Vandaag zijn we permanent in 
crisis. De ene crisis volgt de andere op: 
corona, oorlog, energie en klimaat. Deze 
crisissen hebben met elkaar gemeen dat 
ze bestaande ongelijkheden versterken 
en uitvergroten. De zwaksten worden 
altijd het hardst geraakt. De klimaatcrisis 
slaat veel heviger toe in armere landen. 
En in eigen land werden kwetsbare 
gezinnen ook harder getroffen door de 
recente overstromingen.

Foto Mies Cosemans
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huidige ongelijkheid tussen landen haar 
oorsprong vindt in de koloniale periode 
van de 19e en 20e eeuw. Dat lijkt evident 
maar de impact gaat dieper. De manier 
waarop wij in het Westen kijken naar 
landen in het globale Zuiden is nog altijd 
sterk beïnvloed door het kolonialisme. 
Het zit verankerd in ons taalgebruik en 
in onze denkbeelden. Ik ben zelf ook 
een kind van dat narratief. We moeten 
ons daarvan bewust zijn en erkennen 
dat de koloniale periode vandaag 
nog sterk doorspeelt en bijdraagt aan 
zowel de huidige ongelijkheid als aan 

het hedendaagse racisme. Voor 11.11.11 
impliceert dit onder andere dat we onze 
strijd tegen racisme veel explicieter 
moeten maken.

Ook de bijdrage van Natalia Greene vond 
ik sterk. Zij heeft mijn denken over de 
verhouding mens-natuur uitgedaagd. 
Ze schrijft dat mens en natuur inherent 
verweven zijn aan elkaar en dat de 
natuur geen instrument mag zijn voor 
menselijke ontwikkeling. Dat lijkt 
opnieuw evident, maar zij koppelt daar 
heel concrete praktijken en gevolgen 
aan. Ze geeft de natuur rechten, 
waardoor mensen – namens die natuur 
– naar de rechtbank kunnen stappen. 
Dat klinkt heel erg geitenwollensokkerig, 
maar het wordt vandaag wel in de 
praktijk toegepast. In Ecuador is het 
principe opgenomen in de grondwet 
en er zijn al meer dan 40 rechtszaken 
geweest – in naam van rivieren, 
dieren en natuurgebieden – waarbij 
mijnbouwbedrijven hun vergunningen 
werden ontnomen. Ook dat is dus een 
concept dat ons als beweging uitdaagt 
en een interessante manier om de status 
quo aan te pakken." 

feiten. Dat maakt het voor ons – maar 
ook voor vakbonden – moeilijker om 
impact te hebben, want je moet veel tijd 
en energie steken in het doorprikken 
van bepaalde verhalen vooraleer je kunt 
overgaan tot de essentie."

VROEGER GINGEN VELEN ERVAN 

UIT DAT DE WERELD STEEDS BETER 

WERD: MEER DEMOCRATIE, MEER 

MENSENRECHTEN EN MINDER 

ARMOEDE. VANDAAG LIJKT EERDER 

HET OMGEKEERDE WAAR TE ZIJN. 

HERTOGEN: "Ja, dat klopt. Wereldwijd 
daalde de armoede de afgelopen 
decennia, maar dat is in heel grote mate 
toe te schrijven aan de economische 
groei in China. Los daarvan evolueren 
de cijfers niet gunstig. In de hele 
wereld heeft de pandemie veel mensen 
opnieuw in armoede gestort. Ook de 
klimaatverandering brengt steeds 
meer economische rampspoed. Zoals 
ik zei: crisissen versterken bestaande 
ongelijkheden. Dat geldt ook voor de 
mensenrechten. Heel wat regeringen – van 
Brazilië tot Polen – hebben de pandemie 
misbruikt om hun macht te vergroten 
en dissidenten monddood te maken. 
Terzelfdertijd – en het is belangrijk om 
dat te benadrukken – zien we ook dat veel 
mensen dat niet zomaar aanvaarden. Ze 
organiseren zich en komen op straat voor 
hun rechten. Ook het activisme is aan 
een opmars bezig. Kijk naar de globale 
klimaatbeweging, die in grote mate 
getrokken wordt door jonge vrouwen. Dat 
zijn hoopgevende signalen."

“Het klimaatprobleem raakt 
 immers aan de  essentie van 
internationale solidariteit, 
want de meest kwetsbaren 
worden er het hardst door 
getroffen.”

“Wij maken bewust de 
keuze om hoopvol naar 
de toekomst te kijken. 
We kunnen hoopvol zijn 
omdat we ondanks alles 
nog steeds veel activisten 
en changemakers zien, 
die nieuwe ideeën en 
praktijken aanreiken.”

Die permanente crisismodus zorgt 
ervoor dat onze beleidsmakers vooral 
naar de korte termijn kijken. Politici 
zijn bezig met het oplossen van de 
dagelijkse problemen. Dat is begrijpelijk, 
maar er is te weinig aandacht voor 
de diepere oorzaken. De structurele 
oorzaak van overstromingen en andere 
klimaatproblemen – en trouwens ook 
van de huidige energiecrisis – is dat we 
nog altijd te veel fossiele brandstoffen 
gebruiken. Het probleem wordt te weinig 
ten gronde aangepakt."

WELKE EVOLUTIES ZIEN  

JULLIE NOG? 

HERTOGEN: "We zien ook dat het 
middenveld steeds meer onder druk 
komt te staan. Dat is zo in België maar 
nog veel meer in landen zoals Brazilië, de 
Filippijnen, Hongarije en Polen. Heel wat 
activisten moeten daar vrezen voor hun 
leven. De maatschappelijke en politieke 
ruimte die het middenveld en de pers 
krijgen om hun ding te doen, wordt 
steeds kleiner. Dat is een gevaarlijke 
evolutie. 

Daarnaast is er de opmars van fake news, 
dat vooral op sociale media floreert. In 
tijden van crisis is het al niet evident om 
aan politiek te doen en compromissen te 
sluiten, wanneer je uitgaat van objectieve 
feiten. Maar vandaag is er zoveel fout 
nieuws, waardoor het debat verward 
raakt. We zien dat goed in de discussies 
over migratie, klimaat en fiscaliteit. 
Perceptie is vaak belangrijker dan de 

ER ZIJN DUS HEEL WAT 

UITDAGINGEN EN PROBLEMEN, 

MAAR JULLIE ZIJN HOOPVOL DAT WE 

NIET MET Z’N ALLEN DE DIEPERIK 

INDUIKEN? 

HERTOGEN: "Wij maken bewust de keuze 
om hoopvol naar de toekomst te kijken. 
We kunnen hoopvol zijn omdat we 
ondanks alles nog steeds veel activisten 
en changemakers zien, die nieuwe ideeën 
en praktijken aanreiken. Maar als we 
in de marge blijven morrelen in plaats 
van de fundamentele oorzaken aan te 
pakken, dan gaan we er niet geraken. We 
hebben nood aan systeemverandering. 
Het is dus belangrijker dan ooit voor 
activisten om hun stem te laten horen, 
om mensen te hebben die op zoek gaan 
naar hefbomen om dingen ten goede te 
veranderen."

VORIG JAAR WERD JOUW 

BOEK VAN LIEFDADIG NAAR 
RECHTVAARDIG GEPUBLICEERD. 

DAARIN LAAT JE 11 MENSEN 

AAN HET WOORD OVER 

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 

EN OVER ACTUELE UITDAGINGEN 

ZOALS HONGERSNOOD EN 

KLIMAATVERANDERING. WAT HEB 

JE DAAR ZELF UIT GELEERD? 

HERTOGEN: "De essentie van dat 
boek is dat wij – mijzelf inbegrepen 
– internationale solidariteit nog 
te veel benaderen vanuit een 
liefdadigheidsperspectief, terwijl 
het cruciaal is om dat begrip te 
claimen vanuit het perspectief van 
rechtvaardigheid. We moeten veel sterker 
de internationale machtsverhoudingen in 
vraag stellen en zorgen voor economische 
rechtvaardigheid. Alleen zo is échte 
solidariteit mogelijk." 

KUN JE ENKELE VOORBEELDEN 

GEVEN UIT JE BOEK DIE DAT 

ILLUSTREREN?

HERTOGEN: "Ik vond de bijdragen over 
dekolonisering zeer interessant. In die 
stukken wordt telkens benadrukt dat de 

Foto Mies Cosemans
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WERK MAKEN VAN 

‘INTERNATIONALE SOLIDARITEIT’ IS 

DE HOOFDOPDRACHT VAN 11.11.11. 

WAT BETEKENT DAT CONCEPT 

CONCREET VOOR JULLIE?

HERTOGEN: "In ons werk vertrekken wij 
altijd vanuit de analyse dat er structurele 
ongelijkheid is in de wereld en dat die 
alleen kan aangepakt worden via een 
herverdeling van macht en middelen. 
De bekende antropoloog Jason Hickel 
rekende eens uit hoeveel financiële 
middelen de rijke westerse landen 
hebben weggetrokken uit armere 
landen sinds 1960, onder andere 
door belastingen te ontwijken of door 
werknemers uit te buiten. Hij kwam uit 
op een bedrag van 62 biljoen dollar – dat 
is 62.000 miljard! Dus als ik zeg dat we 
op globaal niveau een herverdeling van 
middelen nodig hebben, dan gaat het in 
de eerste plaats over economische en 
fiscale rechtvaardigheid, waardig werk en 
eerlijke lonen. Dat is wat internationale 
solidariteit voor ons concreet betekent." 

HOE PRESTEREN DE EUROPESE 

UNIE EN ONS LAND OP VLAK VAN 

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT? 

HERTOGEN: "Het meest recente voorbeeld 
is de aanpak van de coronacrisis. In 
Europa en België werd dat vooral vanuit 
liefdadigheid aangepakt en niet vanuit 
het perspectief van rechtvaardigheid en 
solidariteit. België maakte extra middelen 
vrij om haar overschotten aan vaccins 
te verdelen aan landen zoals Vietnam 
en Ethiopië. Wij hebben de macht en de 
middelen om veel vaccins te kopen en 
de restjes schenken we weg aan armere 
landen. Dat is liefdadigheid en een heel 
enge visie op internationale solidariteit."

WAT HADDEN WE DAN WEL MOETEN 

DOEN? 

HERTOGEN: "De EU was beter ingegaan 
op de vraag van landen zoals Zuid-
Afrika en India om de patenten op de 
coronavaccins tijdelijk op te heffen. 
Hadden we dat gedaan, dan waren er 

meer vaccins beschikbaar in de lage-
inkomenslanden en waren we veel 
sneller uit de pandemie geraakt. Op 
dat vlak heeft Europa slechte punten 
gescoord, want het was vooral de EU die 
dwarslag. Meryame Kitir – onze minister 
van Ontwikkelingssamenwerking – 
heeft wel gepleit voor een tijdelijke 
patentopheffing, maar de Belgische 
regering is haar daarin niet gevolgd. 

Het gevolg is dat veel mensen 
ondervonden hebben dat hun gezondheid 
en levens minder belangrijk zijn dan de 
onze. In Afrika is nu een blok ontstaan dat 
zegt: wanneer er nog eens een pandemie 
uitbreekt, dan kunnen we niet meer op 
Europa rekenen maar moeten we het zelf 
oplossen. Europa heeft dus kansen laten 
liggen om goodwill te creëren en duwt op 
die manier heel wat Afrikaanse landen 
nog meer in de handen van landen zoals 
China." 

LATEN WE EENS KIJKEN NAAR DE 

OORLOG IN OEKRAÏNE EN NAAR 

DE VLUCHTELINGENSTROOM DIE 

DAT HEEFT VEROORZAAKT. JULLIE 

HEBBEN VAAK GEWEZEN OP ONZE 

DUBBELE STANDAARD INZAKE DE 

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN: 

OEKRAÏNERS ZIJN HIER VEEL MEER 

WELKOM DAN AFGHANEN OF 

 SYRIËRS. 

HERTOGEN: "Er wordt dan altijd verwezen 
naar het argument van ‘culturele of 
geografische nabijheid’, maar voor ons is 
die dubbele standaard niet aanvaardbaar. 
In de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens staat zwart op wit 
dat iedereen die in een conflictsituatie 
zit, recht heeft op bescherming, los van 
afkomst, religie of huidskleur. Wat je ook 
merkt in de discussie over ‘nabijheid’ is 
dat dit begrip rekbaar wordt ingevuld. 
Cyprus ligt bijvoorbeeld dicht bij Syrië, 
maar er wordt nooit gezegd dat Syrische 
vluchtelingen in Cyprus moeten worden 
opgevangen. En toen de Taliban aan de 
macht kwam in Afghanistan, werd Turkije 

benoemd als ‘nabije regio’ terwijl die 
landen meer dan 2000 kilometer uit 
elkaar liggen. Er is dus geen objectieve 
maatstaf. 

Dat neemt niet weg dat vluchtelingen 
het liefst van al zo dicht mogelijk bij 
huis blijven, dus wij zijn voorstander 
van opvang in de regio. In de praktijk 
gebeurt dat ook. Meer dan 85 % van de 
vluchtelingen in de wereld, bevindt zich in 
een buurland. Europa laat hier trouwens 
opnieuw steken vallen. Ze beloven om 
middelen vrij te maken om opvang in 
de regio mogelijk te maken, maar die 
middelen komen er niet. De oogkleppen 
worden ook opgezet. Kijk naar de 
vluchtelingenkampen in Libië, waar de 
mensenrechten massaal geschonden 
worden en waar er pushbacks zijn. Maar 
dat willen we allemaal niet zien."

BEGRIJP JE DAT VEEL MENSEN IN 

EUROPA BEZORGD ZIJN OVER DEZE 

VLUCHTELINGENSTROMEN? RECENT 

WAS ER NOG DE CRISIS AAN HET 

KLEIN KASTEELTJE IN  BRUSSEL, 

WAAR ASIELZOEKERS DAGENLANG 

IN DE RIJ MOETEN STAAN.

HERTOGEN: "Op basis van de huidige 
afspraken moet België 16.000 asielzoekers 
per jaar opvangen. Dat is 0,14 % van 
de Belgische bevolking en dus perfect 
haalbaar. Vandaag zien we inderdaad 
opnieuw de problemen aan het Klein 
Kasteeltje, waar asielzoekers zich 
moeten aanmelden. In feite is dat geen 
asielcrisis maar een opvangcrisis, die 
het gevolg is van politieke beslissingen 
om de buffercapaciteit helemaal af 
te bouwen. Fedasil en het Rode Kruis 
hebben meermaals gewaarschuwd om die 
capaciteit niet af te bouwen. Maar daar is 
vanuit de politiek nooit naar geluisterd. 

Maar voor ons is vooral de framing en de 
communicatie over het migratiebeleid 
zeer belangrijk. Het gaat voortdurend 
over ‘crisis’ en ‘overspoeld worden’. Maar 
als je naar de cijfers kijkt is, dan is daar 

“In Afrika is 
nu een blok 
ontstaan dat 
zegt: wanneer 
er nog eens 
een pandemie 
uitbreekt, 
dan kunnen 
we niet meer 
op Europa 
rekenen 
maar moeten 
we het zelf 
oplossen. 
Europa heeft 
dus kansen 
laten liggen 
om goodwill 
te creëren 
en duwt op 
die manier 
heel wat 
Afrikaanse 
landen nog 
meer in de 
handen van 
landen zoals 
China.” 
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helemaal geen sprake van. Die framing is 
gevaarlijk en kan verregaande gevolgen 
hebben. De tegenstanders van migratie 
gaan heel slim om met de angst die 
mensen hebben voor alles wat vreemd is. 
Maar er zijn meerdere manieren om met 
die angst om te gaan. Ofwel wakker je ze 
aan, ofwel toon je politiek leiderschap 
en breng je de boodschap dat we dit als 
samenleving heus wel aankunnen."

OVER NAAR HET KLIMAAT DAN. 

OP 23 OKTOBER IS ER OPNIEUW 

EEN KLIMAATMARS IN BRUSSEL. 

OOK 11.11.11 IS VAN DE PARTIJ. 

WAT IS JULLIE LEZING VAN DE 

KLIMAATPROBLEMEN?

HERTOGEN: "Voor ons is de 
klimaatkwestie opnieuw een verhaal van 
onrechtvaardigheid en ongelijkheid. Zij 
die het minst hebben bijgedragen aan 
de opwarming van de Aarde, worden 
er het zwaarst door getroffen. Afrika is 
slechts verantwoordelijk voor 4 % van de 
mondiale uitstoot en toch krijgen zij nu al 
onevenredig veel te maken met droogte 
en mislukte oogsten. De ongelijkheid 
zit trouwens niet alleen in de impact 
van de klimaatverandering, maar ook in 
de middelen die landen hebben om de 
gevolgen op te vangen en om oplossingen 
te vinden." 

IN NOVEMBER GAAT IN DE 

EGYPTISCHE BADPLAATS SHARM 

EL-SHEIKH DE 27e INTERNATIONALE 

KLIMAATCONFERENTIE DOOR. 

WELKE EISEN LEGGEN JULLIE DAAR 

OP TAFEL? 

HERTOGEN: "Om het klimaatonrecht aan 
te pakken zijn er meerdere dingen nodig. 
Ten eerste moeten de grote uitstoters 
zoals de VS, China en Europa hun 
verantwoordelijkheid nemen en de uitstoot 
van broeikasgassen sterk terugdringen. 
Dat is essentieel om de opwarming onder 
controle te houden. Ten tweede moeten 
er voldoende middelen vrijgemaakt 
worden zodat kwetsbare landen ook de 
klimaatshift kunnen maken en de gevolgen 
kunnen aanpakken. Een rechtvaardige 
klimaatfinanciering is een van onze 
kerneisen. De economisch sterkere landen 
hebben beloofd om daarvoor elk jaar 
100 miljard euro vrij te maken. Maar die 
doelstelling wordt niet gehaald. In 2021 
bleef de teller steken op 70 miljard. Wij 
hebben berekend dat België jaarlijks 
500 miljoen zou moeten vrijmaken, maar 
vorig jaar hebben we maar 130 miljoen 
besteed. We zien trouwens ook dat veel 
geld niet terecht komt bij de landen en 
de mensen die daar het meeste baat bij 
hebben. De middelen belanden vooral 
bij middeninkomenslanden of bij grote 
instellingen en bedrijven in plaats van bij 
lokale bevolkingsgroepen." 

SOMMIGE MENSEN ZEGGEN: 100 

MILJARD EURO PER JAAR IS VEEL 

GELD. EN WAAROM ZOU ONS 

LAND ELK JAAR 500 MILJOEN 

EURO MOETEN BETALEN OM DE 

KLIMAATPROBLEMEN ELDERS IN DE 

WERELD OP TE LOSSEN? 

HERTOGEN: "Het hangt er van af hoe je 
het bekijkt. Een klein land zoals België 
besteedt elk jaar 13 miljard euro aan 
subsidies voor bedrijven die fossiele 
brandstoffen produceren. Het gaat 
dus in de eerste plaats om politieke 
keuzes. Nederland – ook een klein land 
– zal de komende drie decennia maar 
liefst 20 miljard euro investeren om 
zich te beschermen tegen de stijgende 
zeespiegel. En vergelijk Nederland 
eens met Bangladesh. Het zijn beide 
kustlanden die geconfronteerd gaan 
worden met een stijging van de 
zeespiegel, maar ze hebben niet dezelfde 
middelen om zich te beschermen. Het 
punt is dat de rijkere landen de middelen 
hebben en de armere landen niet. En 
hoe je het ook draait of keert: het zijn 
de rijke geïndustrialiseerde landen die 
historisch verantwoordelijk zijn voor de 
klimaatverandering. Het is trouwens ook 
in ons belang dat iedereen inspanningen 
kan leveren om klimaatneutraal te 
worden."

DE KLIMAATVERANDERING IS 200 

JAAR GELEDEN IN GANG GEZET. 

TOEN WIST NIEMAND DAT HET 

VERBRANDEN VAN FOSSIELE 

BRANDSTOFFEN ZO SCHADELIJK 

WAS. IS HET NIET ONRECHTVAARDIG 

OM DE MENSEN IN HET WESTEN 

MET DE VINGER TE WIJZEN EN 

DE SCHULD TE GEVEN VOOR DE 

KLIMAATPROBLEMEN, ZOALS 

DE REGERING IN PAKISTAN 

RECENT DEED TIJDENS DE GROTE 

OVERSTROMINGEN IN DAT LAND? 

HERTOGEN: "Dat is een goede vraag. 
Voor mij is het vooral belangrijk om 
te erkennen dat het Westen die rol 
heeft gespeeld en dat daar ook een 

bepaalde verantwoordelijkheid aan wordt 
gekoppeld. Ik denk dat dit rechtvaardig is. 
Dat is niet hetzelfde als schuldgevoelens 
hebben. Dat is niet nodig en daar los 
je ook niets mee op. Maar je merkt 
wel dat we niet vooruit geraken zolang 
die erkenning er niet is en we onze 
verantwoordelijkheid niet nemen. 
Waarom zouden China en India dan over 
de brug komen? Hetzelfde geldt trouwens 
ook voor het kolonialisme. Schuldgevoel 
is opnieuw niet nodig. Maar het oprecht 
erkennen van de historische ongelijkheid 
én van de manier waarop dit vandaag nog 
doorwerkt, is wel belangrijk. Vanuit dat 
besef kunnen we positief verder bouwen. 
Wij dragen dus een verantwoordelijkheid, 
maar hebben ook de middelen en de 
knowhow om te zorgen voor oplossingen." 

LATEN WE OM AF TE RONDEN 

EENS KIJKEN NAAR DE HUIDIGE 

ENERGIECRISIS. MET WELKE BRIL 

KIJKT 11.11.11 NAAR DAT PROBLEEM?

HERTOGEN: "De energiecrisis illustreert 
opnieuw dat er te weinig gekeken 
wordt naar de onderliggende oorzaken, 
zoals ik in het begin van ons gesprek 
zei. Hadden we meer geïnvesteerd 
in hernieuwbare energie en waren 
we sneller losgekomen van fossiele 
brandstoffen, dan waren we nu niet 
zo afhankelijk geweest van Russisch 
gas. Daarnaast zie je ook dat bepaalde 
energiebedrijven monsterwinsten maken 
op kap van gewone mensen. Ook dat 
is een structureel probleem, dat gaat 
over regulering en over de verhouding 

“Het punt is dat de rijkere 
landen de middelen hebben en 

de armere landen niet. En hoe 
je het ook draait of keert: het 

zijn de rijke geïndustrialiseerde 
landen die historisch 

verantwoordelijk zijn voor de 
 klimaat verandering.”

“Bedrijven hebben een 
verantwoorde lijkheid 
tegenover de samenleving, 
zeker in tijden van crisis.” 

tussen de overheid en de private sector. 
Die verhouding is nu scheefgetrokken 
en volledig in het voordeel van private 
bedrijven en hun woekerwinsten. We 
moeten dat dringend oplossen. Bedrijven 
hebben een verantwoordelijkheid 
tegenover de samenleving, zeker in 
tijden van crisis. Wij vinden dat wie veel 
heeft, moet geven aan wie minder heeft. 
Dat is solidariteit. Het is de taak van de 
overheid om daarvoor te zorgen." 

DE GASCRISIS TREFT EUROPA IN 

ALLE HEVIGHEID, MAAR OOK VEEL 

ANDERE LANDEN BLIJVEN NIET 

GESPAARD VAN PROBLEMEN.

HERTOGEN: "Dat is juist. Ook in deze 
crisis is internationale samenwerking 
zeer belangrijk. Want de crisis in Europa 
staat niet los van wat er elders in de 
wereld gebeurt. In landen zoals Pakistan 
en Sri Lanka kampen ze ook met een 
energiecrisis en hoge inflatie, die nog 
een stuk erger is dan bij ons. In die 
landen hebben grote delen van de 
bevolking en bedrijven geen stabiele 
elektriciteitsvoorziening meer, met 
grote demonstraties en opstanden tot 
gevolg. Dat wordt deels veroorzaakt 
door de EU die massaal de wereldwijde 
LNG-voorraden opkoopt aan prijzen die 
armere landen niet kunnen betalen. Het 
gevolg is dan weer dat er in ons land 
ook steeds vaker asielzoekers uit landen 
zoals Sri Lanka aankloppen. Je ziet, alles 
is met elkaar verbonden en daarom is 
internationale solidariteit zo belangrijk."
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De  
paraplu 
van de 
toekomst.

SOLIDARITEIT:  
BLOG VAN PHILIPPE DIEPVENTS

Ik vind dat een mooi idee, dat van die paraplu, maar hoe moet je zoiets 
toepassen op de wereld waarin we vandaag leven? Want net zoals vele andere 
ideologische begrippen, is solidariteit vandaag wel een beetje vertroebeld 
geraakt. Moeten we wel solidair zijn met die werkloze, wanneer er zoveel 
vacatures openstaan? Waarom is het zoveel makkelijker om onze huizen en 
harten open te stellen voor de Oekraïnse vluchteling dan voor degene die uit 
pakweg Ethiopië komt aankloppen? Wie naar sociale media kijkt, ziet naast 
cupcakes toch ook vooral de alomtegenwoordigheid van het onbegrepen, 
verzuurde individu dat zijn of haar woede uitschreeuwt om het hem/haar 
aangedane onrecht maar tegelijk niet in staat lijkt zich in te leven in dat van een 
ander. Waarom lijken zoveel mensen harder te vechten voor het recht om een 
ander te kwetsen met het N-woord dan dat ze om lege brooddozen malen? Zijn 
we dan zoveel egoïstischer geworden?

Volgens mij is dat slechts schijn en ligt de ware oorzaak elders. Solidariteit 
begint met de vaststelling dat er tegenslagen zijn die iedereen kunnen 
overkomen. Daarop volgt het geloof dat we door samen te werken de risico’s 
kunnen spreiden en onszelf kunnen verzekeren, onszelf kunnen geruststellen 
dat wanneer het ons overkomt, we toch enigszins goed terecht zullen komen. 
Zo ontstonden de eerste coöperaties: er is een tekort aan brood, dus gaan we 
samen brood bakken en dan zijn alle magen gevuld. Het ontstond dus niet 
zozeer vanuit liefdadigheid of vanuit een moreel principe alleen, maar vanuit het 
besef dat het eigenbelang het beste gediend is door samen te werken en dat die 
samenwerking veiligheid biedt in een gevaarlijke wereld. 

Ergens onderweg, met het succes dat herverdeling en de welvaartstaat 
kende, is het begrip enigszins vergleden naar in de eerste plaats een moreel 
principe. Iets dat je gewoon hoort goed te vinden, zoals niet gewelddadig zijn 
of een regelmatig een propere onderbroek dragen. Daar is niks mis mee, het 
is goed om ervoor te zorgen dat mensen solidariteit als logisch zien en als 
iets dat goed is voor iedereen. Daarnaast werd solidariteit ook verankerd en 
geïnstitutionaliseerd in de structuren van de verzorgingsstaat. Ook dat was een 
goede zaak, want het maakt die solidariteit robuuster en minder makkelijk af te 
breken.

Die twee evoluties hebben echter ook een negatief effect gehad. Hoe meer 
solidariteit uitgeoefend wordt door abstracte instellingen, hoe moeilijker het 
is voor het individu om het directe effect ervan te zien op het eigen leven en 
hoe meer het als een evidentie wordt gezien in plaats van iets waarvoor de 
eigen handen uit de mouwen gestoken moeten worden. Hoe meer het als een 
overtuiging verkocht wordt, hoe minder je nadenkt over waarom het eigenlijk 
echt wel belangrijk is, wat je er zelf aan hebt en hoe het precies werkt.

Philippe Diepvents 

(1977) is schrijver 

en columnist. Hij 

debuteerde in 2013 

met Bobby Ewing 

Blues (uitgeverij de 

Brouwerij). Zijn tweede 

roman, Vallen in liefde, 

verscheen in 2015 bij 

Manteau. In het echte 

leven probeert hij een 

steen in de rivier te 

verleggen als hoofd 

studiedienst van de 

Vlaamse vleugel van 

het ABVV.

“Soms is de 
paraplu er een 
die alleen boven 
het hoofd van de 
hardwerkende 
Vlaming past.”

Als je een paraplu hebt, 

dan moet je die delen. 

En als je er geen hebt, 

dan deel je de regen.’ 

Het is mijn favoriete 

quote om te omschrijven 

wat solidariteit precies 

betekent. De quote komt 

van de Britse auteur 

G.K. Chesterton. Hij 

was een ongelooflijk 

productief schrijver 

met een ongebreidelde 

verbeelding, die 

meer dan 100 boeken 

uitbracht, naast 

een succesvolle 

detectivereeks, 

filosofische werken 

en een veelvoud aan 

politiek geladen essays 

en opiniestukken.
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Raf De Weerdt is federaal secretaris van 
het ABVV en woordvoerder inzake (onder 
andere) pensioenen. We leggen hem 
enkele vragen voor omtrent de recente 
pensioenhervorming. 

De pensioen  -
hervorming door 
de ogen van 
federaal secretaris 
van het ABVV 
Raf De Weerdt 

En toen kwamen de crisissen van onze eigen 
tijd eraan. Crisissen waarin plots bleek dat 
we toch niet zo gelijk waren in het aangezicht 
van tegenslag. De coronacrisis hakte op 
zeer ongelijke wijze in op de bevolking. Om 
het wat karikaturaal te stellen: daar waar 

de ene zich in zijn tuinstoel nestelde om van thuis uit te 
werken en opeens geld uitspaarde door die vakantie die 
niet kon doorgaan, moest de ander met angst voor de eigen 
gezondheid toch gaan poetsen of in een slecht verluchte bus 
rijden, of verloor die zwaar aan inkomen wegens tijdelijke of 
permanente werkloosheid. Ook al kon iedereen ziek worden 
door het virus. En nu met de energiecrisis zien we hetzelfde 
opnieuw gebeuren: heb je een gasvuurtje of zonnepanelen, 
woon je alleen in een huurwoning of als tweeverdiener in 
een geïsoleerd herenhuis, het maakt een wereld van verschil. 
Ook al bedreigen oorlog, opwarming, overstromingen of een 
stijgende factuur ons allemaal.

De gevaarlijke wereld is er nog steeds en die bedreigt nog 
steeds het merendeel van de mensen. Maar wel steeds 
meer in ongelijke mate en op verschillende, meer complexe 
manieren. Wie de middelen heeft om snel te investeren in een 
passiefhuis, heeft moeite om te begrijpen waarom een andere 
zijn vervuilende dieselautootje niet inruilt. We delen niet meer 
altijd dezelfde regen. 

En, niet onbelangrijk, de politieke en ideologische paraplu's 
die ons aangereikt worden zijn steeds vaker kleine modelletjes 
die inspelen op de angsten en onzekerheden van de ene of 
de andere groep. Soms is het een paraplu die alleen voor het 
eigen volk gereserveerd wordt en voor wie niet op ons lijkt 
is er dan geen plaats. Soms is het een paraplu die alleen de 
ecologisch bewuste stedeling beschermt, want wie daar niet 
woont heeft gewoon de verkeerde keuzes gemaakt of heeft het 
allemaal nog niet zo goed begrepen. Soms is de paraplu er een 
die alleen boven het hoofd van de hardwerkende Vlaming past.

Ik geloof dus niet dat we er zoveel egoïstischer op zijn 
geworden, maar wel dat de complexiteit van de wereld 
waarin we leven het steeds moeilijker maakt om duidelijk 
te zien dat we wel degelijk allemaal door dezelfde gevaren 

bedreigd worden én dat het wel degelijk in ons eigen belang 
is om ieders tegenslag mee te nemen in het ontwerp van 
onze paraplu. Dat is dan ook de grootste uitdaging die ons 
vandaag wacht. Tonen dat de regen op ons hoofd uiteindelijk 
uit dezelfde wolk valt. En dat elke paraplu die niet iedereen 
beschermt, uiteindelijk op de lange termijn ook jou niet zal 
blijven beschermen. 

Chesterton leefde van 1874 tot 1936, een van de woeligere 
periodes in onze recente geschiedenis en een tijd die niet 
van grote crisissen was gespaard. En hij had een originele 
visie op de wereld. In een era waarin de tweespalt tussen 
de kapitalistische en de communistische ideologie absoluut 
was nam hij positie in tégen beide. Hij geloofde noch in 
de ongebreidelde markt van het kapitalisme, noch in de 
absolute gelijkheid van het communisme. Hij was een fervent 
voorvechter van herverdeling over een zo groot mogelijke 
groep aan 'kleine rijken', zonder daarbij absolute gelijkheid 
te proberen nastreven. Hij had de verbeelding om te dromen 
over een andere wereld.

Het nieuwe model paraplu dat we nodig hebben, zal niet uit de 
lucht komen vallen of door politici zomaar aangereikt worden. 
Net zoals zoveel jaren geleden, zullen we ook zelf terug de 
handen uit de mouwen moeten steken. We zullen terug aan het 
broodbakken moeten slaan. Of dat nu in energiecoöperaties 
is, in deelprojecten, in nieuwe manieren bedenken om met 
elkaar te praten en samen naar een oplossing te zoeken. 
En later zullen we ervoor moeten vechten opdat het ook 
allemaal beleid wordt, geïnstitutionaliseerd wordt en evident 
bevonden. Maar wat we dus in de eerste plaats nodig hebben, 
is een hele hoop verbeelding. Ik denk dat ik G.K. Chesterton 
nog maar eens ga herlezen.

Philippe Diepvents,
Directeur studiedienst Vlaams ABVV,  
schrijver en columnist

meer 
vakbond, 

meer 
delegee

“Om te evolueren naar 
de ideale delegee, 
moet je omringd zijn 
door een team van 
militanten waarop je 
kunt rekenen.”

Kevin Claes
Hansen Industrial Transmissions

Onze ABVV‑Metaal‑delegees zijn onze ambassadeurs. 

Ze zijn onze oren en ogen op de werkvloer. Ze hebben de 

belangrijke opdracht om de werknemers van hun bedrijf te 

vertegenwoordigen bij de werkgever, om hen te verdedigen 

en hun werkomstandigheden en welzijn op het werk te 

verbeteren. Die opdracht kent heel wat uitdagingen. 

We brachten enkele delegees voor de camera en de 

microfoon op ons Congres in Antwerpen om te weten hoe 

zij ‘meer vakbond’ interpreteren. Hoe zien ze de taak van 

delegee evolueren in de toekomst, hoe ziet het ideale 

delegeeschap eruit en welke ondersteuning verwachten ze 

van de Centrale? Je leest het hier!

Hoe zie jij de taak van delegee 

evolueren in de toekomst?

Gerry Hendrickx (Duracell Batteries): 
“We zijn volop aan het digitaliseren. 
We moeten leren omgaan met social 
media als delegees. Dat heeft een 
positieve invloed, omdat je heel direct 
kunt communiceren met mensen. Maar 
dat heeft ook wel een keerzijde aan de 
medaille. Dat je eigenlijk 24/24 en 7/7 
bereikbaar moet zijn. Je moet daarmee 
opletten en je grenzen bewaken.”

Mohamed Sabhaoui (Engie Fabricom): 
“We moeten vermijden dat we 
evolueren naar ‘digitale delegees’. De 
snelheid waarmee de digitalisering 
nieuwe technologieën, sociale media, 
fake news en maatschappelijke thema’s 
in haar greep neemt, is nefast voor de 
sociale cohesie op de werkvloer. En bij 
uitbreiding voor de samenleving.”

Kevin Claes (Hansen Industrial 
Transmissions): “Om te evolueren 
naar de ideale delegee, moet je 
omringd zijn door een team van 
militanten waarop je kunt rekenen. 
Als ideale delegee heb je een ideale 
opleiding gehad, dus minstens de 
basisvorming van ABVV-Metaal. Zo 
weten ze waarover ze spreken, waar 
ze hun info moeten opzoeken en hoe 
ze elkaar kunnen ondersteunen. Een 
sterke groep die als één persoon 
spreekt en hetzelfde woord uitdraagt.”

Sarah Parmentier (De Vree): 
“Het ideale delegeeschap 
bestaat volgens mij niet. Dat is 
voor elke delegee anders. Voor 
mij is dat op zoek gaan naar een 
goede balans tussen werkbaar 
werk en een gezonde fi rma.”

Erwin Oris (Signify): “Een delegee moet 
vooral goed bereikbaar zijn. Die moet 
heel veel tussen de mensen op de vloer 
staan. Die moet problemen opvangen 
en begrijpen.”

Wat is voor jou het ideale delegeeschap?

MEI
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meer 
vakbond, 

meer 
delegee

“Om te evolueren naar 
de ideale delegee, 
moet je omringd zijn 
door een team van 
militanten waarop je 
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Wat is voor jou het ideale delegeeschap?

Meriam Soe‑Agnie (Stanley Black & Decker Logistics): 
“Ik verwacht van de Centrale dat ze mij ondersteunen bij 
juridische vragen en vragen over het ABVV-lidmaatschap. 
Ik reken op snelle reactie zodat ik collega’s die naar mij 
komen, snel kan verder helpen.”

Dario Lampaert (Voestalpine Sadef): “De Centrale moet ons 
kunnen helpen bij al onze vragen. Daarnaast verwacht ik dat 
ze luisteren naar ons en dat ze onze stem meenemen naar 
beslissingen op een ander niveau.”

Binnenkort rijden 
we allemaal 
elektrisch, maar 
wat betekent dit 
voor de jobs in onze 
auto-industrie?

e wereld van de mobiliteit is volop in 

verandering. De globale auto‑industrie 

wordt op dit moment geconfronteerd 

met diverse grote evoluties die zich 

allemaal tegelijkertijd voordoen. Er is 

de switch naar elektrische aandrijving, 

de ontwikkeling van autonome en 

geconnecteerde voertuigen en de groei 

van nieuwe mobiliteitsconcepten die 

niet langer het bezit van een wagen 

centraal stellen, maar wel het gebruik 

ervan (autodelen, wagens als dienst …).  

Al die veranderingen maken dat de auto‑

industrie zich in de grootste revolutie 

uit haar geschiedenis bevindt. En dat 

veroorzaakt natuurlijk heel wat problemen 

en uitdagingen, maar ook kansen en 

mogelijkheden. In dit artikel zoomen 

we in op de opmars van elektrische 

wagens en op de impact daarvan voor de 

werknemers die ze maken.

DD
BENIEUWD NAAR WAT 
MOHAMED, GERRY, SARAH 
EN MEER DELEGEES NOG TE 
VERTELLEN HADDEN? BEKIJK 
DE VIDEO-INTERVIEWS HIER.

De komende jaren zetten we volop in op de ondersteuning 
van onze delegees. Want zij zijn en blijven het kloppende hart 
van de Centrale. We willen meer delegee, meer vakbond. 
We willen een zo sterk mogelijk ABVV-Metaal. Een efficiënt en 
daadkrachtig, syndicaal blok!
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WIE ZIJN MATHIAS EN 
RAYMOND? 
Mathias is 29 jaar en werkt op VDL Bus 
in Roeselare. Hij zetelt voor ABVV-Metaal 
in de ondernemingsraad en is lid van 
de syndicale afvaardiging. Daarnaast 
is hij actief binnen ABVV-jongeren, de 
organisatie die de belangen van de jeugd 
behartigt in onze vakbond. Meer zelfs, hij 
is officieel kandidaat (en voorlopig ook de 
enige kandidaat) om in oktober voorzitter 
te worden van de jongerencommissie. 
Op de vraag waarom hij kandidaat is, 
hoeft hij niet lang na te denken: "Ik wil de 
jongerenwerking van het ABVV nieuw leven 
inblazen. Het doel moet zijn om weer 
vaker samen te komen en meer zichtbaar 
naar buiten te komen. Dat was de laatste 
jaren niet altijd evident. Iedereen heeft 
een drukke agenda, zowel op het werk als 
privé. En door corona konden er lange tijd 
geen fysieke vergaderingen plaatsvinden 
– alles ging online door. Maar nu we weer 
fysiek kunnen samenkomen, hoop ik dat 
we meer volk kunnen aantrekken, weer 
volop kunnen discussiëren en duidelijke 
bakens uitzetten voor de komende jaren."

Terwijl Mathias kandidaat-voorzitter 
is voor de jongerencommissie, is 
Raymond kandidaat-voorzitter voor 
de seniorencommissie van het ABVV. 
Raymond is 69 jaar en begon op zijn 18e 
te werken op Renault Vilvoorde. 

Metallo’s 
aan de top
Op gezonde ambitie staat geen leeftijd

Dat onze metallo’s 

straffe militanten zijn, 

dat weet intussen 

iedereen. Het wordt 

nog maar eens 

bevestigd door 

Raymond Smeulders 

(69 jaar) en Mathias 

Vandenheede (29 jaar). 

De eerste is kandidaat- 

voorzitter van de ABVV-

senioren en de tweede van de 

ABVV-jongeren. ABVV-Metaal 

bracht beide heren samen 

voor een gesprek. Waar 

liggen jongeren en ouderen 

vandaag van wakker? Hoe 

kunnen we beide groepen 

actiever betrekken bij het 

ABVV? En hoe kunnen we onze 

senioren- en jongerenwerking 

versterken? Het antwoord op 

deze en andere vragen lees je 

hier!

IN GESPREK  
MET MATHIAS 
EN RAYMOND, 

DE KANDIDAAT- 
VOORZITTERS  

VAN ABVV-JONGEREN  
EN ABVV-SENIOREN

OKTOBER

2022
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Op zijn 34e was hij er hoofdafgevaardigde 
voor ABVV-Metaal. Hij maakte de sluiting 
van de autofabriek in 1997 mee vanop 
de eerste rij. Over zijn kandidatuur zegt 
hij: "Het kwam eerlijk gezegd als een 
verrassing. Ik was dat eerst niet van 
plan, maar werd voorgedragen vanuit de 
seniorencommissie. Ik heb daar even over 
moeten nadenken, maar uiteindelijk heb 

ik beslist om ervoor te gaan. 
En ik heb er veel zin in, want 
de uitdagingen zijn groot."

UITDAGINGEN
Wat zijn die uitdagingen dan? 
Voor Raymond is het duidelijk: 
"De grote problemen van 
vandaag zijn koopkracht 
en energie. Dat speelt 
trouwens voor iedereen en 
niet alleen voor ouderen. 
Vroeger, toen ik een jonge 
gast was, kon je nog huren 
aan een betaalbare prijs en 
ondertussen sparen voor een 
eigen huis. Maar vandaag is 
dat veel moeilijker geworden. 
Ook bij gepensioneerden 
staat de koopkracht onder 
druk. Kijk maar naar de 
kostprijs voor een verblijf in 
een woonzorgcentrum. Een 
gemiddeld pensioen volstaat 
niet meer om dat te betalen. 
Ouderen die moeten huren, 
hebben het eveneens niet 
gemakkelijk. Dat zijn voor ons 
dus belangrijke punten. Ook 

de welvaartsvastheid van uitkeringen 
– waaronder de pensioenen – is voor 
ons essentieel. Net zoals de vorige 
keer, weigeren de werkgevers om die 
uitkeringen te verhogen en koppelen ze 
het budget van de welvaartsenveloppe 
aan een interprofessioneel akkoord, wat 
eigenlijk niet toegelaten is."

Mathias knikt: "Het klopt wat Raymond 
zegt. Of je nu 20 jaar of 60 jaar 
bent, iedereen ligt wakker van zijn 

energiefactuur en van de torenhoge 
inflatie. Daarom is het belangrijk dat de 
jongeren en de senioren binnen het ABVV 
meer samenwerken en af en toe eens 
samen naar buiten komen. Daarnaast 
hebben we binnen de jongeren natuurlijk 
onze specifieke aandachtspunten. Denk 
bijvoorbeeld aan uitzendarbeid, waar 
heel veel jonge mensen mee in aanraking 
komen. Dat is bij ons een onderwerp 
dat traditioneel veel aandacht krijgt. 
Een ander belangrijk thema is hoe we 
jongeren meer kunnen betrekken bij de 
vakbond, onder meer door goed gebruik 
te maken van sociale media."

HOE BETREK JE JONGEREN?
Van jongeren wordt vaak gezegd dat ze 
weinig interesse tonen in de vakbond. Is 
dat herkenbaar voor Mathias wanneer hij 
rondloopt op VDL? "Sommige jongeren 
zijn helemaal niet geïnteresseerd in de 
vakbond, maar andere jongeren wel. 
Onze delegees doen allemaal hun best 
om duidelijk te maken op de werkvloer 
wat wij als vakbond doen en waarom dat 
belangrijk is. Op die manier proberen wij 
de interesse bij jongeren te prikkelen." 

"Het is ook zeer belangrijk om jongeren 
te motiveren en kansen te geven. Op VDL 
slagen we daar goed in. Ik ben zelf een 
voorbeeld van een jongere die kansen 
gekregen heeft en kon doorgroeien. 
Als vakbond op de werkvloer moet je 
voortdurend werk maken van verjonging. 

Je moet vermijden dat jonge mensen 
snel afhaken, wat helaas nog te veel 
gebeurt. Een voorbeeld: vaak heb je 
mensen die op de jongerenlijst staan 
en verkozen worden. Maar tegen de 
volgende sociale verkiezingen zijn ze 
ouder dan 25 jaar en komen ze op de 
‘normale’ lijst terecht, deze keer op een 
onverkiesbare plaats. Het gevolg is dat 
ze niet meer worden verkozen. Je bent 
dan als jongere eerst vier jaar delegee 
geweest en dan is het opeens gedaan. 
Zo’n situaties moet je vermijden. Wij 
hebben op VDL een jonge gast – die 
net geen mandaat had behaald bij 
de jongerenverkiezingen – reserve-
delegee gemaakt. Daardoor heeft hij al 
meerder keren kunnen deelnemen aan 
vergaderingen met de werkgever. Op die 
manier hou je jonge mensen betrokken 
en geïnteresseerd."

Dat is iets waar Raymond helemaal mee 
akkoord is: "Toen ik hoofddelegee was op 
Renault, nam ik onze jongeren regelmatig 
mee op ronde door het bedrijf, ook 
tijdens de nachtploeg. Op die manier 
hoorden ze wat er leefde op de vloer en 
raakten ze vertrouwd met het syndicale 
werk. Dat is voor mij de essentie: je 
moet jonge mensen kansen geven en 
zorgen dat ze kunnen doorgroeien. Je 
moet bedrijf per bedrijf, afdeling per 
afdeling, de jongeren aanspreken, zorgen 
dat ze geïnteresseerd raken en een 
jongerenwerking uitbouwen. Dat is hard 

werken, maar het is de enige manier 
om meer jongeren syndicaal actief te 
krijgen."

HOE BETREK JE OUDEREN?
Net zoals het niet altijd gemakkelijk 
is om jongeren warm te maken voor 
de vakbond, is het ook moeilijk om 
ouderen syndicaal actief te houden. Veel 
gesyndiceerde werknemers zeggen hun 
lidmaatschap op eens ze op pensioen 
gaan. Wat kunnen we daaraan doen? 
In de woorden van Raymond: "Veel 
gepensioneerden denken dat ze geen 
vakbond meer nodig hebben. Ik zeg 
dan altijd dat wij als vakbond veel meer 
impact kunnen hebben op dossiers 
zoals het minimumpensioen of de 
welvaartsenveloppe als wij meer leden 
hebben. Hoe meer leden we hebben, hoe 
meer er naar ons geluisterd zal moeten 
worden. Bovendien is het lidmaatschap 
voor een gepensioneerde echt niet duur. 
Ikzelf betaal slechts 3,5 euro per maand."

En wat geldt voor de jongerenwerking 
van het ABVV, geldt ook voor de 
seniorenwerking, gaat Raymond verder: 
"Op dat vlak moeten we een 
tandje bijsteken. Vroeger 
was er op veel plaatsen een 
veel actievere werking. De 
senioren kwamen regelmatig 
bijeen op infomomenten, 
studiedagen of pakweg 
een spaghettiavond. 
Maar de laatste jaren is 
dat sterk verminderd, 
waardoor veel senioren 
afhaken. We moeten met 
andere woorden veel meer 
inzetten op een actief en 
bruisend verenigingsleven. 
De vakbond, de partij en 
de mutualiteit moeten daar dringend 
opnieuw meer aandacht voor hebben. 
We moeten studiedagen organiseren, 
discussiëren over maatschappelijke 
thema’s en terug samen een pint gaan 
drinken." 

“We moeten 
opnieuw meer 
samenkomen: 

studiedagen 
organiseren, 
discussiëren 

over maat-
schappelijke 

thema’s en 
samen een 

pint gaan 
drinken.”

“Als  
vakbond op de 
werkvloer moet 
je voortdurend 
werk maken van 
verjonging.”Raymond 

Smeulders

Mathias  
Vandenheede

Bio

MATHIAS VANDENHEEDE

• 29 jaar, gehuwd en papa van 
een dochtertje van 18 maanden

• Delegee voor ABVV-Metaal op 
VDL Bus Roeselare

• Kandidaat-voorzitter 
bij ABVV-jongeren

RAYMOND SMEULDERS

• 69 jaar en getrouwd

• Gepensioneerd

• Voormalig ABVV-Metaal-
hoofddelegee op Renault 
Vilvoorde

• Kandidaat-voorzitter bij  
ABVV-senioren
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n de Zweeds-Noorse rederij Wallenius Wilhelmsen Logistics 

in Zeebrugge zijn ABVV-Metaal en BTB twee handen op één 

buik. Terwijl de werkgever er een verdeel-en-heerspolitiek 

voert, staan de twee vakbonden dankzij hun intensieve 

samenwerking sterker dan ooit. BTB-delegee Denis Paelinck: 

"Zo helpen we onze leden nog beter verder en konden we al 

veel oneerlijke situaties vermijden."I

“Als we niet
samenwerken,
krijgt de werkgever
vrij spel.” SAMENWERKING TUSSEN 

ABVV-METAAL EN BTB BIJ 
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS

Welzijn op het werk
5 TIPS VAN HOOFDDELEGEE DANNY RUYSEN

1
Maak werk van een 
heldere veiligheids-
structuur

"Bij Tenneco is het heel duidelijk wie de 
aanspreekpunten zijn rond welzijn op 
het werk. De veiligheidschef is het eerste 
aanspreekpunt. Daarnaast heeft elke 
afdeling een preventieteam. Raakt dat 
preventieteam er niet uit? Dan wordt het 
besproken op het comité voor preventie 
en bescherming op het werk (CPBW)."

2
Zorg dat je zichtbaar 
en aanspreekbaar 
bent

"Het is belangrijk om rond te gaan bij de 
medewerkers om te horen of alles oké 
is. Onze vakbond staat heel dicht bij de 
mensen. We zijn zichtbaar en makkelijk 
aanspreekbaar, tijdens alle werkshiften."

3
Controleer  
voortdurend

"Wij houden alles in de gaten: netheid 
en hygiëne van de werkomgeving, aan-
wezigheid van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, voorzieningen voor 
brandveiligheid, hitte- en geluidsplan-
nen, veiligheid van de machines … We 
herinneren de werkgever aan de wet en 
gemaakte afspraken. En beschermen 
de arbeiders tegen zichzelf."

"Risicoanalyses zijn een heel dankbaar 
instrument. Voor elke werkpost bestaat 
er bij ons een fiche met mogelijke 
risico’s voor de veiligheid en gezond-
heid op het werk. We gebruiken de 
KIM-methode om de fysieke belasting 
van werktaken te beoordelen – met een 
puntenschaal van 0 tot 100. Daartegen-
over staan aanpassingen of oplossin-
gen om die belasting te verlagen."

4
Speel kort op de bal

"Komt er een veiligheidsvraag van de 
arbeiders of gebeurt er iets dat niet door 
de beugel kan? Wacht niet tot het CPBW 
samenkomt. Kom direct in actie. Ook al 
heb je zelf geen CPBW-mandaat. Licht je 
collega’s in. Meld het aan de veiligheids-
chef. Kaart risicovolle situaties direct 
aan bij het management. De mensen op 
de vloer moeten voelen dat je het meent, 
dat je er echt iets mee wilt doen."

5 

Volg pijnpunten op

"Heb je iets gemeld aan de veiligheids-
chef? Stel je een vraag aan het preven-
tieteam? Of buigt het CPBW zich over 
een dossier? Volg dat dan van kortbij op. 
Anders schuiven zaken al snel op de lan-
ge baan. Laat het niet over aan anderen, 
maar denk zelf mee na over oplossingen. 
Zo bereik je heel snel resultaat."

OKTOBER

2022

Blijf op de hoogte
van het sociale 
nieuws via onze 

socialmedia- 
kanalen
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Andere statuten, dezelfde 
werkomgeving
Denis Paelinck: "In Wallenius 
Wilhelmsen Logistics (WWL) komen 
vier paritaire comités samen: haven, 
bedienden, logistieke steun voor 
de haven en de metaalbouw. Ook al 
hebben de medewerkers uiteenlopende 
statuten: onze mensen werken op 
dezelfde kaaien en eten in dezelfde 
refters. Dus beslist de werkgever iets 
voor de ene doelgroep, dan is de 
kans groot dat er ook een impact is 
voor de andere arbeiders. Zo is de 
samenwerking tussen BTB en ABVV-
Metaal op het bedrijf in de loop van de 
jaren gegroeid. We delen alle informatie 
van vergaderingen en gesprekken, 
signaleren problemen of plannen die we 
oppikken in de wandelgangen, verwijzen 
werknemers met vragen naar elkaar 
door en spreken gemeenschappelijke 
standpunten af."

Geen respect voor het 
sociaal overleg
Werner Schmitt, delegee voor ABVV-
Metaal: "Op die manier staan we veel 
sterker tegenover het management. 
Want bij WWL is het sociaal overleg 
nog altijd niet vanzelfsprekend. 
De werkgever ziet ons echt als een 
vervelende luis in de pels. En de 
sociale wetgeving lijkt voor hem niet 
van toepassing te zijn. Zo misbruikt 
het bedrijf het systeem van de 
uitzendarbeid. Elk jaar duurt het tot 
april vooraleer de medewerkers hun 
ecocheques uitbetaald krijgen – vier 
maanden te laat. Ook de uitbetaling 
van de woon-werkvergoedingen laat 
te vaak op zich wachten. Ontslagen 

Samen actievoeren
Denis Paelinck: "Na de crisis kreeg 
Marino in de ondernemingsraad te 
horen dat de bedienden een premie 
zouden ontvangen voor het zware 
coronajaar 2020. Hij heeft mij toen 
direct ingelicht. Onze haven- en 
metaalarbeiders waren in coronatijden 
verplicht om te blijven werken op de 
kaaien, terwijl de bedienden thuis 
konden werken. Die premie was zuivere 
discriminatie. Toen de werkgever niet 
wilde weten van een premie voor 
iedereen, hebben we samen actie 
gevoerd en legden we het werk neer. 
Daardoor hebben we die premie toch 
binnengehaald."

Betere dienstverlening 
voor leden
Marino Doebbels: "Op het ABVV-
Metaalcongres in Antwerpen hoorden 
we hier en daar twijfels over de 
samenwerking tussen ABVV-Metaal 
en BTB. Het zou de werkdruk op de 
metallo’s vergroten en er zouden te 
veel verschillen zijn in structuur en 
organisatie. Maar die verschillen hoeven 
ons toch niet tegen te houden om 
informatie te delen en samen te werken 
waar het kan? We zien het hier elke dag 
op de werkvloer: samen leveren we een 
betere dienstverlening aan onze leden. 
Want voor hen maakt het niet uit wie 
hen helpt. Die hokjes moeten wij zelf 
ook vaker wegdenken. Tenslotte horen 
we allemaal bij diezelfde rode vakbond."

werknemers komen in de problemen 
met hun uitkering omdat het bedrijf 
eindeloos treuzelt met het C4-formulier. 
En zo kan ik nog wel doorgaan met 
de voorbeelden. Dus moeten we als 
vakbond voortdurend alert blijven."

Verdeel en heers
Marino Doebbels, hoofddelegee voor 
ABVV-Metaal: "Als we niet samenwerken, 
zou de werkgever vrij spel krijgen. Een 
concreet voorbeeld: WWL investeert 
in een gloednieuwe terminal. Tegen 
ons werd gezegd dat die kaai alleen 
gebruikt zal worden voor logistiek 
werk, zoals stockeren, auto’s wassen … 
Maar Denis kreeg deze week een cao 
in handen waaruit blijkt dat er ook 
activiteiten zullen plaatsvinden zoals 
schuren, spuiten en monteren. Het 
bedrijf probeert met andere woorden 
om koetswerk te laten uitvoeren door 
logistieke arbeiders tegen een lager 
loon. En ze voeren een verdeel-en-
heerspolitiek door andere informatie 
door te geven aan onze twee vakbonden. 
Dat is buiten ons gerekend. We geven 
die informatie aan elkaar door en 
trekken aan hetzelfde zeel. De cao zoals 
die nu is opgesteld, komt er niet door."

“We delen 
 informatie en 
 spreken gemeen
schappelijke 
 standpunten af.”

“Ook al is de 
structuur van 
ABVV-Metaal 
en BTB anders, 
samenwerken 
loont.”

“Tenslotte 
horen we 
allemaal bij 
diezelfde rode 
vakbond.”

Over Wallenius 
Wilhelmsen 
Logistics
Wallenius Wilhelmsen Logistics is marktleider 

voor rollonrolloff vervoer. Met 128 schepen 

bedienen ze vijftien handelsroutes naar zes 

continenten. Ook op het land hebben ze 

een uitgebreid distributienetwerk, met 121 

verwerkingscentra en negen haventerminals, 

waaronder één in Zeebrugge.  

DENIS PAELINCK
Delegee voor ABVV-Metaal en BTB
Gestart in 1984 als havenarbeider

WERNER SCHMITT
Delegee voor ABVV-Metaal

Gestart in 2011 bij 
Wallenius Wilhelmsen Logistics

MARINO DOEBBELS
Hoofddelegee voor ABVVMetaal

Gestart in 2012 bij Wallenius Wilhelmsen 
Logistics als leidinggevend arbeider
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