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ABVV-Metaal
staat voor jou op!
Beste collega. De voorbije maanden waren ongezien. Het coronavirus had (en heeft) een impact
op alles en iedereen. Ook op de wereld van het werk. Veel bedrijven sloten noodgedwongen de
deuren. Honderdduizenden werknemers werden tijdelijk werkloos. Andere bedrijven bleven open,
maar moesten verregaande veiligheids‑ en gezondheidsmaatregelen nemen. Er was (en is) zeer
veel ongerustheid (gezondheid, ﬁnancieel, onzekerheid over de toekomst …). De economische
ravage van corona is enorm: ons land bevindt zich in de grootste recessie sinds de Tweede
Wereldoorlog. Het herstel zal moeilijk zijn en tijd vragen.
Alleen samen geraken we eruit. De
afgelopen maanden hebben wij van
ABVV-Metaal getoond dat we er staan.
We stonden er van in het begin om
de veiligheid en gezondheid van
de werknemers te garanderen. We
stonden er om de koopkracht en de
tewerkstelling te beschermen. We
stonden er om de collega’s te helpen
met hun vele vragen en bezorgdheden. We stonden er voor elkaar!
En ook vandaag staan we er. In november zijn er sociale verkiezingen.

Jij bepaalt dan wie er de komende
vier jaar opkomt voor jou en voor de
belangen van elke werknemer. Met dit
krantje willen we jou alvast nog eens
laten zien waar wij van ABVV-Metaal
voor staan. Wat zijn onze drijfveren?
Wat is onze visie? En wat onderscheidt ons van de andere vakbonden? Om die vragen te beantwoorden,
laten wij ook onze vakbondsafgevaardigden aan het woord. Want zij staan
elke dag met hun twee voeten in het
werkveld en weten als geen ander

Miranda Ulens:

“Stem en geef het
vertrouwen aan je
ABVV-delegees”

waar de werknemer van wakker ligt.

Wij komen op voor jou!
Opkomen voor ABVV-Metaal, betekent
opkomen voor de rechten van de
werknemer. Wij vertolken de stem van
de werkvloer. Tijdens de coronacrisis
hebben we dat duidelijk geïllustreerd.
De gezondheid en veiligheid van de
collega’s staan centraal. We verdedigen de belangen van diegenen die
weten wat het betekent om elke dag
in de fabriek of op de werf te staan.

Wij vechten voor elke job. Samen
zorgen we ervoor dat onze stem luid
en duidelijk wordt gehoord. Op ons
kun je bouwen en vertrouwen.

maatregelen getroffen. Het is belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk
over de correcte informatie beschikt.
Daarvoor kun je altijd bij ons terecht.

Wij laten ons niet doen

Wij zoeken altijd naar
oplossingen

Wij willen dat de directie rekening
houdt met onze verzuchtingen en dat
er naar ons wordt geluisterd. We laten
ons niet wegzetten. Bij ABVV-Metaal
nemen we geen blad voor de mond
en stellen we de zaken voor zoals ze
zijn. Wij zeggen wat we denken en
denken wat we zeggen. De komende
maanden zal het des te belangrijker
zijn om te zeggen waar het op staat
en ervoor te zorgen dat onze rechten
gerespecteerd worden.

Wij zijn een aanspreekpunt en zorgen voor
dienstverlening
Een vakbond moet luisteren naar de
werknemers op de vloer. Iedereen
kan bij ons terecht met problemen en
vragen. ABVV-Metaal is zichtbaar en
toegankelijk. Dienstverlening is zeer
belangrijk. Op ons kun je rekenen
voor een snelle en correcte afhandeling van allerlei werkgerelateerde
administratie en paperassen (tijdelijke werkloosheid, ziekte, …). Sinds de
coronacrisis zijn er heel veel nieuwe

Als er een probleem is, dan zoeken
we naar een oplossing. Dit doen we
altijd door overleg met de directie, in
wederzijds respect. Pas wanneer we
merken dat praten en onderhandelen
niets meer oplevert, gaan we over tot
actie. Ons motto is: overleg als het
kan, actie als het moet.

Wij staan voor
rechtvaardigheid en
solidariteit
Bij ABVV-Metaal zijn we allergisch
voor onrechtvaardigheid. Dat zit in
ons DNA. Iedereen verdient respect
en iedereen moet op een deftige
manier behandeld worden. De werknemer moet de vruchten plukken van
zijn arbeid. Solidariteit is eveneens
een kernwaarde. Wij helpen elkaar
en komen op voor elkaar. We laten
iemand achter. Ook dat hebben we de
voorbije maanden uitvoerig aangetoond. Vandaag komt het erop aan
om die solidariteit nog te versterken.
Samen zijn we sterk!

Om de 4 jaar krijg jij de kans om te kiezen wie je
vertegenwoordigt in de overlegorganen binnen je
bedrijf. Saai? Vast en zeker niet. Want het zijn de door
jou verkozen delegees die 4 jaar lang strijden voor
betere loon‑ en werkomstandigheden in je bedrijf: een
gezonde werkplaats, correcte uurroosters en voldoen‑
de werkvoordelen. Het zijn de delegees die helpen
bij de administratie en voor je uitzoeken op welke
premies, verlofstelsels en promoties je recht hebt. En
het zijn die delegees die een luisterend oor zijn voor al
je mogelijke vragen, problemen en frustraties – over
het werk en vaak ook wat er zich in je privésituatie
afspeelt. De sociale verkiezingen zijn hét moment om
je vertrouwen aan hen te geven.

Van initiatief nemen tot actievoeren

Kwaliteitswerk: prioriteit van het
ABVV voor de volgende 4 jaar

Je delegees krijgen ondersteuning
van een enorm ABVV-team

De voorbije jaren heeft het ABVV op alle niveaus hard
gewerkt voor betere lonen en kwaliteitsvolle jobs. Die
thema’s staan ook de volgende jaren bovenaan onze
agenda. We gaan voor kwaliteitsjobs waarin een mooie
balans tussen je werk en je privé mogelijk is. Je krijgt
de ruimte, tijd en middelen om je werk degelijk af te
leveren. Daarin heb je de mogelijkheid om bij te leren,
door te groeien en je om te scholen als dat nodig is. Ook
je gezondheid is cruciaal: werk mag je nooit kapotmaken.
De sociale verkiezingen zijn hét moment om te kiezen
voor kwaliteitsvolle jobs.

Om die dingen te realiseren heb je een vakbond nodig
die op het niveau van je bedrijf, je sector en het land
afspraken maakt, die onderhandelt als dat nodig is en
actievoert als dat moet. Je proﬁteerde de voorbije jaren
misschien van een extra cao 90 bonus, ging een ﬁetsleasing aan of zag het bedrag van je maaltijdcheque verhogen. De kans is groot dat die voordelen het resultaat
zijn van vakbondswerk. Ook als het gaat over vervangingsinkomens zoals bij de tijdelijke werkloosheid naar
aanleiding van de coronalockdown of algemener ons
hele stelsel van sociale zekerheid, zijn het de vakbonden
die daar de sterkhouders zijn. De sociale verkiezingen
zijn hét moment om je delegees in die acties te steunen.

De ABVV-delegees in je bedrijf doen dat dan ook niet
alleen. Ze bouwen voort op een enorm groot Belgisch
team van ABVV-mensen – juristen, vormingswerkers en
administratief personeel. Elke dag opnieuw steken zij
hun nek uit voor anderen. En elke dag leveren zij een
syndicale strijd. Wat hun werk elke dag de moeite waard
maakt? Jouw welzijn. Tussen 16 en 29 november 2020 vinden in jouw bedrijf sociale verkiezingen plaats. Die dag
kun jij voor 4 jaar het vertrouwen geven aan de mensen
die je vertegenwoordigen, beschermen en verdedigen in
het bedrijf. Geef je stem die dag aan het ABVV.

TENNECO/DRIV

Top 3
De belangrijkste realisaties
van ABVV‑Metaal
1.

Verregaande individuele dienstverlening

2.

Cao Werkzekerheid tot eind 2022

3.

Veiligere en gezondere werkposten

Een greep uit jouw delegees
VAN LINKS NAAR RECHTS: Nathalie Hombroeks, Jos Gurny,
Ann Claes, Frederic Masi, Ronald Machiels, Robby Swijsen en
Danny Ruysen

Dit bereikten de vakbonden bij Tenneco de
voorbije jaren voor jou:
•

1 anciënniteitsdag om de 5 jaar, een cao‑dag en
maaltijdcheques

•

Je kunt 1 compensatiedag en je 50+‑dag in
halve uren opnemen

•

realisaties

ABVV-Metaal
staat elke dag
tot je dienst
Laat het papierwerk
aan ons over

Tax-on-web. Dan doen wij de rest.

FREDERIC MASI : “Administratie voor
loopbaanonderbrekingen, educatief
verlof, cafetariaplan, document FM04
en ziekenfonds … Dat regelen wij
allemaal voor jou. Noem maar op.
Zo verlies je geen kostbare tijd en
ben je gerust dat alles correct en
volledig is.”

Vraag je loonsimulatie
aan

Beste belastingservice

Aanwezig op de
werkvloer, ook bij
de nacht- en
weekendploegen

Een mooie traditie van ABVV-Metaal
bij Tenneco is de belastingservice.
Experts van dienst zijn Guido
Bogaerts en Didier Stijnen. Zorgvuldig en geduldig zorgen ze ervoor dat
al je gegevens correct en tijdig bij
de ﬁscus belanden. Als de deadline
voor de belastingaangiftes in zicht
komt, houden ze zitdagen en vullen
ze samen zo’n 250 à 300 belastingbrieven in, online of op papier –
allemaal buiten hun werkuren. Je
hoeft alleen je papieren binnen te
brengen, en de inloggegevens van

Welke impact heeft het cafetariaplan
op je loon? En wat zijn de gevolgen als je tijdskrediet neemt? Bij
ABVV-Metaal kun je terecht voor een
loonsimulatie. Zo weet je precies wat
je te wachten staat.

FREDERIC MASI

ROBBY SWIJSEN : “Als arbeiders
tijdens de dag- en avondshiften een
vraag hebben, dan springen ze snel
bij ons binnen of bellen ze ons op.
Voor de nacht- en weekendploegen
is dat lastiger. Daarom komen wij
regelmatig langs. Omdat het toch net
gemakkelijker is om iets face to face
uit te leggen of te vragen.”
ROBBY SWIJSEN

Onzekere toekomst

Vakbonden onderhandelen over cao
Werkzekerheid tot eind 2022
De auto‑industrie gaat wereldwijd door een dal. En dat voelen we direct in de productie. Uitzendkrachten
en tijdelijke werknemers gingen er gestaag uit. Het bedrijf verhuisde al een deel van de productie naar Polen.
En de overproductie van 2019 bekopen we nu met technische werkloosheid. Wat staat ons nog te wachten,
ook na het coronatijdperk?

Werkzekerheid
tot eind 2022
DANNY RUYSEN , hoofdafgevaardigde: “ABVV-Metaal strijdt, samen met
de andere vakbonden, met man

Cao 90, ﬂexpool, cafetariaplan en tal van goede
cao’s

DANNY RUYSEN

en macht voor het behoud van de
Sint-Truidense vestiging. De vrees
voor afvloeiingen zit er nog altijd
in. Toch hebben we een mooie cao
kunnen uitonderhandelen die de
werkgever verplicht om iedereen
aan het werk te houden tot eind
2022. Komt er toch een ontslag?
Dan staat daar een boete tegenover. Intussen kwamen er een
aantal afgestoten taken terug naar
Sint-Truiden en zijn, verdere afvloeiingen voorlopig afgewend – behalve
dan vrijwillig vertrek.” Wat de
tijdelijke werkloosheid door corona
betreft, staan we erop dat iedereen
die wílt werken wordt tewerkgesteld

– op een eerlijke manier en met een
beurtrol. We regelen ook alles rond
de tijdelijke werkloosheid. Jij hoeft
daarvoor niets te doen.

Dop stuurt planning
in de war
De directie gebruikt de technische
werkloosheid om de efﬁciëntie
weer op peil te krijgen. Alleen hebben ze niet aan de planning van de
productie gedacht. Want als er een
afdeling dopt, heeft de volgende
afdeling soms ook geen stukken. Zo
draait alles in de soep. ABVV-Metaal
dringt er bij de directie op aan om
de planning te herbekijken.

Werkbaar werk voor
wie moeilijker meekan
“Collega’s informeren vind ik het belangrijkste.
Ze moeten weten hoe het bedrijf draait en hoe de
toekomst eruitziet. Iedereen heeft het recht om te
genieten van alle voordelen die er bestaan, zoals
tijdskrediet en premies. En als er dingen wijzigen,
in het bedrijf of in de wetgeving, dan moet je de
impact kennen op jouw situatie. Daarvoor reken je
op je vakbond.”
Jos Gurny

RONALD MACHIELS: “Aangepaste jobs
voor medisch beperkte en oudere
werknemers: dat is al jaren een van
onze stokpaardjes. In die jobs ligt de
snelheid iets lager en krijgen arbeiders de mogelijkheid om te roteren.
Zo maken we het werk werkbaar en
blijft toch iedereen aan boord. We
willen voor die doelgroep ook meer
opleidingen om met de nieuwste
machines te kunnen werken, die de
arbeid iets minder intensief maken.”

realisaties

Meer aandacht
voor veiligheid
in woorden én in
daden

de toekomst

sta
mee
op

Waarom zou
je voor ABVVMetaal stemmen?

Machine stuk? Repareren!
ANN CLAES , lid van het CPBW en delegee: “Het is frustrerend hoe lang
het soms duurt vooraleer problemen opgelost raken – bijvoorbeeld
een onveilige of ongezonde situatie. Toch geef ik nooit op. Ik blijf
lopen, zagen, uitleggen, eisen tot de directie voor verbetering zorgt.
Als er bijvoorbeeld iets mis is met een machine, laten de leidinggevenden de productie gewoon lopen. Want een stilstand kost geld,
natuurlijk. Op dat moment drijft de vakbond de druk op voor jou: het
is repareren of alles stilleggen.”

De voorbije jaren hebben we al veel gerealiseerd. En we gaan elke dag voor een uitzonderlijke
dienstverlening. Om daarop te blijven inzetten, hebben we je hulp nodig. Stem bij de sociale
verkiezingen op ABVV‑Metaal en sta mee op voor:
1.

Werkzekerheid voor álle werknemers

2.

Aangepaste werkposten voor oudere werknemers

3.

Bediendestatuut voor wie het werk van een bediende doet

Wij zijn altijd voor jullie aanwezig op de werkvloer.

Wist je dat ...

ANN CLAES

• je via ABVV-Metaal goedkoper mazout aankoopt? Dat
doe je dankzij onze groepsaankoop. Interesse? Bel
011 703 452 (extern), 3452 of 3428 (intern);
• ABVV-Metaal ijvert voor een bediendestatuut voor
wie het werk van een bediende doet! En ABVV-Metaal
wil dringend het SWT-verhaal rond hebben.
• wij als ABVV-Metaal altijd voltallig aanwezig zijn op
elke vergadering? Dat was zo in het verleden en dat
zullen we in de toekomst blijven doen. Zo kunnen we
het management controleren en kunnen we regelmatig voorstellen voor jullie doen.
• jongeren, studenten en scholieren gratis lid worden

bij ons? We helpen hen bij de aanvraag van hun
studiebeurs, de zoektocht naar werk, de inschrijving
bij de VDAB en met informatie over jeugdvakantie en
beroepsinschakelingstijd.
• wij ook antwoorden geven op vragen van je partner,
kinderen en vrienden?
• we jobstudenten wegwijs maken in hun contract en
loonbrief? Ze rekenen ook op de nodige rechtsbijstand.

Kortom: wat je vraag of probleem
ook is, je kunt altijd bij ABVV-Metaal
terecht.

Realisaties van het CPBW:
•

•

Takels – de laatste jaren kwamen er, op aandringen van de
vakbonden, veel takels bij op de werkposten. Zo hijs je gemakkelijker zware lasten zonder je rug op te offeren.
Warmteplan – in de loop van april komen er warmtemeetpunten. We houden in eerste instantie de warmste afdelingen in de
gaten. Komen we daar aan de maxima? Dan krijgen die arbeiders
extra rusttijden, en controleren we de andere afdelingen. We
volgen de temperaturen op de voet, zodat je de pauzes krijgt
waarop je recht hebt. En bij een hittegolf bellen we ‘s ochtends
al de preventiedienst om de metingen vroeger te komen doen.

Het wordt hoog tijd voor menselijker werk en respect voor de mensen.
FREDERIC MASI: “Put your money where your mouth is, is mijn
boodschap naar de directie. Als veiligheid zo cruciaal is, investeer
daar dan ook in. Met alleen posters over veilig werken kom je er niet.
Zo probeer ik stap voor stap het werk veiliger en gezonder te maken
voor de mensen.”

!
Maak gebruik van de
unieke voordelen
en verdien je lidgeld
terug

Koop je
bijvoorbeeld elke
week voor 100 euro bij
Carrefour, dan verdien je
met de 5% extra korting
van ABVV‑Metaal al
volledig je lidgeld
terug. Schrijf je dus
snel in!

Via ABVV-Metaal krijg je nu
een heel jaar door kortingen
in tal van winkels!

Hoe? Heel simpel.
Schrijf in op myadvantage.abvvmetaal.be en
geniet direct van allerlei voordelen.

HEB JIJ METALCAST AL ONTDEKT?

Het heden, verleden
en de toekomst van de
sociale beweging
“Mijn motivatie om bij de vakbond te komen en
te blijven, is de strijd voor een eerlijke en gelijke
behandeling van de arbeiders.”
Nathalie Hombroeks

ABVV-Metaal neemt je mee terug in de tijd naar enkele ophefmakende gebeurtenissen uit de
vakbondsgeschiedenis. Heden, verleden en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We blikken daarom niet enkel terug, maar leggen ons oor te luisteren bij prominente ﬁguren in het
huidige syndicale klimaat en denken samen na over de toekomst van de vakbond.

ABVVMETAAL.BE/METALCAST

Waarom
sociale
verkiezingen
ook voor jou
belangrijk zijn
We houden al sociale verkiezingen in de be‑
drijven sinds 1950. Deze verkiezingen vinden
in principe plaats om de 4 jaar en bieden je de
mogelijkheid om jouw vertegenwoordigers
aan te duiden door je stem uit te brengen.
De werkgever is verplicht om sociale verkiezingen te
organiseren in bepaalde gevallen. Bij een tewerkstelling van gemiddeld 50 werknemers moet de
werkgever een Comité voor Preventie en Bescherming oprichten en vanaf gemiddeld 100 werknemers
een Ondernemingsraad. Door te stemmen geef je
jouw collega’s van ABVV-Metaal een duwtje in de rug
en maak je duidelijk dat je hen steunt.

Waarom stemmen?
Omdat je als werknemer een stem hebt en het
belangrijk is dat je gehoord wordt. Tenslotte zijn
de collega’s van ABVV-Metaal er om jou bij te staan
op de werkvloer. Zij zijn de ogen en oren van alle
werknemers en verdedigen jullie belangen in de
Ondernemingsraad en/of het Comité voor Preventie
en Bescherming.

Stemmen is jouw
democratisch recht. Laat
dit niet verloren gaan!

Handig om te
weten!
Oproepingsbrief

Hoe geldig stemmen?

Een aantal dagen voor de kiesdag
ontvangt iedereen een oproepings
brief. Deze oproepingsbrief wordt
in het bedrijf verdeeld en je moet
aftekenen voor ontvangst. Als je niet
aanwezig bent, is je werkgever verplicht de oproeping
aangetekend op te sturen naar jouw adres.
Op deze oproepingsbrief staat belangrijke praktische
informatie, zoals de datum van de stemdag, de plaats van
het stembureau en de openingsuren van het stembureau.

Stembureau
Elke categorie (Arbeiders – Jongeren –
Bedienden en/of Kaderleden) heeft in
principe zijn eigen stembureau tenzij
anders omschreven in de wetgeving.
Tijdens de werkuren heb je het recht
om jouw werkpost te verlaten om je stem uit te brengen.
Breng de oproepingsbrief en jouw ID-kaart zeker mee op de
kiesdag.

Afwezig op kiesdag?
Als je nu al weet dat je op kiesdag niet
aanwezig bent in het bedrijf, geef dat
dan zeker door aan jouw afgevaardigden. Dan bestaat de mogelijkheid dat
jij kunt stemmen per brief, als dit zo afgesproken is. Het is
ook een mogelijkheid dat je enkel om je stem uit te brengen
naar het bedrijf komt. Je werkgever is dan verplicht jouw
verplaatsingsonkosten te vergoeden.

Jouw stem heeft een enorme waarde en daarom is het belangrijk dat jij geldig stemt. Dat kan op twee manieren:
1. LIJSTSTEM: Je kleurt het bolletje dat boven de lijst van
ABVV-Metaal staat. Dit wil zeggen dat je akkoord gaat met
de volgorde van de lijst.
2. NAAMSTEM: Je kleurt één of meerdere bolletjes naast de
gewenste namen van ABVV-Metaal. Dit wil zeggen dat je je
voorkeur uitdrukt voor één of meerdere kandidaten.

Hoeveel bolletjes mag je inkleuren?
Hoeveel naamstemmen (bolletjes) je in dit geval mag
kleuren, hangt af van het aantal te verdelen zetels. Vraag
hiervoor meer uitleg aan jouw ABVV-Metaal-militanten!
Als je meer naamstemmen geeft dan te verdelen mandaten
gaat jouw stem niet verloren! Jouw stem wordt automatisch
een lijststem.
Geef je een lijststem én naamstemmen, dan wordt je stem
automatisch een lijststem.
Let op: Je stem uitbrengen op verschillende
vakorganisaties (lijsten) is niet toegestaan en
ongeldig. Dat heet panacheren.

Ik merk in het stemhokje op dat ik een
fout heb gemaakt, wat nu?
Als er in jouw bedrijf nog steeds met potlood en papier
wordt gestemd en je per ongeluk een vergissing hebt begaan
in het stemhokje, vraag dan een ander stembiljet.
In de bedrijven waar elektronisch wordt gestemd, laat het
systeem niet toe om een fout te maken.

Een goede en sterke stem
uitbrengen doe je voor
ABVV‑Metaal, lijst 3!

Wij zijn alvast klaar om erin te
vliegen voor de komende vier jaar!

(foto genomen voor de Coronamaatregelen)

Verkiezingsdrukwerk van ABVV-Metaal.
V.U. Rohnny Champagne
Jacob Jordaenstraat 17
1000 Brussel

Blijf op de hoogte van
het laatste nieuws via

 



Schrijf je in voor de nieuwsbrief op
abvvmetaal.be/inschrijven-nieuwsbrief

