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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 voldoende 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.

Honda Motor Europe Logistics

Mooiste cao
uit de Hondageschiedenis
Onze grootste verwezenlijking? ABVV en ACV zijn erin geslaagd om samen een van de mooiste cao’s voor je af te sluiten uit Honda’s vakbondsgeschiedenis met:
1.

0,5 euro per uur opslag

2.

4 dagen extra vakantie

3.

1.750 euro cao 90-bonus

Geen maaltijdcheques. Want extralegale voordelen mogen dan op korte
termijn mooi klinken. Je draagt er geen sociale bijdragen voor af, dus
tellen ze ook niet mee voor je uitkering bij ziekte of werkloosheid. Als
Honda iets extra geeft, laat dat dan een hoger brutoloon zijn.

Samen voor een veilige en
gezonde werkvloer
In 2019 waren er maar negen werkongevallen bij Honda in Gent – het
beste resultaat sinds jaren. En dat is dankzij de samenwerking tussen
de vakbonden en de veiligheidsdienst. Regelmatig komen we samen
in veiligheidsmeetings en vinden we maatregelen voor wat nog beter
kan. Zo vonden we de perfecte werkhandschoenen voor een deel van
de arbeiders: fijn genoeg voor papier, sterk genoeg om snijwonden
te vermijden en comfortabel om te dragen. Op de productieafdeling
van de grasmaaiers kwam er een heftoestel om je werk fysiek minder
zwaar te maken.

Haalbare doelen voor oudere werknemers
Jij moet je op het werk aan vaste doelen houden. Die lat ligt hoog.
Maar hou je datzelfde tempo de komende 30 jaar vol? ABVV en ACV
hebben ervoor gezorgd dat je persoonlijke doelen zich aanpassen
aan je leeftijd. De komende jaren willen we nog initiatieven nemen
om de werkdruk voor oudere werknemers te verlagen. Zo houdt
iedereen zijn job vol tot zijn pensioen.

Informeren en verenigen
Wekelijkse militantenvergadering om je beter te informeren
Als arbeider is het belangrijk om te weten wat je rechten zijn, wat er
voor jou wijzigt door de arbeidswetgeving en hoe de toekomst van
het bedrijf eruitziet. Alleen wijzigen de dingen zó snel dat bijblijven
lastig is. Je vakbond doet dat voor jou. Daarom brengt ABVV-Metaal al
17 jaar lang elke week zijn militanten samen. Zo weten ze wat er leeft
bij Honda, in Gent en de andere vestigingen, en kunnen ze jou snel en
correct informeren.
Naar een erkenning van het European Workers Platform
Alle vakbonden van de Europese Honda-vestigingen zijn verenigd
in het European Workers Platform (EWP). Zo volgen we het reilen en
zeilen van de groep op de voet, springen we voor collega’s in andere
vestigingen in de bres en brengen we de loon- en arbeidsvoorwaarden dichter bij elkaar. Al een paar jaar strijden we ervoor om een Europese syndicale delegatie op te richten met als doel: cao’s afsluiten
die gelden in alle Europese vestigingen van Honda.

“Ik ben begeleider van de militantenvorming
bij ABVV-Metaal en zit in de Europese ondernemingsraad. Zo krijg ik heel wat knowhow
mee van andere bedrijven en andere landen.
Die kennis gebruik ik om de omstandigheden
voor de werknemers van Honda Motor Europe
Logistics in Gent te verbeteren.”
Mark De Visscher
hoofdafgevaardigde Honda

Volvo Trucks

Werkbaar werk is
prioriteit nummer 1
Leasing en moderne
ﬁetsinfrastructuur
• Leasing – Wie een vast contract heeft, kan tot
15 procent van zijn loon inzetten om een auto of
fiets te leasen via het bedrijf.
• Fietsinfrastructuur – ABVV-Metaal was een van de
trekkers in het dossier om de fietsinfrastructuur te
moderniseren. Intussen kwamen er splinternieuwe
fietsenstallingen bij. Het bedrijf zorgde voor beveiligde kasten om je natte kleren in te laten drogen.
En er kwamen laadpalen voor elektrische fietsen.

Betaalde, vrije verhuisdag
De bedienden hadden al langer dit voordeel: een
betaalde vrije dag om te verhuizen naar een nieuwe
thuis. ABVV-Metaal zorgde ervoor dat jij nu ook zo’n
verhuisdag krijgt. Je hoeft alleen een bewijs binnen
te brengen van je adreswijziging.

Uitbreiding
familiaal verlof
GERT DOSSCHE: “Moet je met
je kind of partner met spoed
naar het ziekenhuis? Of is
er schade aan je huis door
brand, wind of water? Dan
heb je recht op familiaal verlof. In principe is dat onbetaald, tenzij de werkgever er anders over beslist. En
in principe heb je alleen recht op verlof als het een
onvoorziene omstandigheid is. Maar ook daarover
waren er in het verleden discussies. Onder druk van
de vakbond voerde de directie een aantal wijzigingen
door. Zo krijg je nu voor een voorziene hospitalisatie
van je partner of kind maximaal 3 keer de eerste dag
afwezigheid toch betaald.”

Meer loon of maaltijdcheques?
Zijn er cao-onderhandelingen aan de gang? Dan kies
jij, via referenda, mee waar we voor gaan. Zo lieten
we je al 2 keer kiezen tussen maaltijdcheques of
meer loon. 2 keer op rij koos de meerderheid voor
meer loon. ABVV-Metaal organiseert die referenda
niet alleen voor zijn leden, maar voor iedereen in het
bedrijf.

Flexibiliteit in de
werkuren
STEFAAN VERMEERSCH,
PLOEGAFGEVAARDIGDE: “Bij

Volvo Trucks Gent Manufacturing werk je 40 uur per week
in plaats van de officiële
37,5 uur. Als compensatie
ben je regelmatig minstens
een halve dag thuis op vrijdag in de late. Slaagt
het bedrijf er niet in om een volle dag binnen het
kwartaal terug te geven? Dan krijg je ter compensatie
nog een halve dag erbovenop. Je hebt dan nog eens
2 Flexdagen per jaar die je vrij kunt kiezen. En voor
de viering van Sint-Elooi krijg je 2,5 uur vrij – die
plannen we voor de collectieve sluiting. Zo zet jij je
vakantie al met een korte laatste werkdag in.”

“In 2017 legden we samen met de
andere vakbonden 4 dagen het
werk neer. Door de moordende
concurrentie op de markt moest er
steeds meer worden geproduceerd
met minder mensen. Het rollend
materieel was verouderd. Mensen
die met pensioen gingen, werden
niet vervangen. En arbeiders konden hun verlof niet opnemen. De
staking gaf het startschot voor heel
wat vernieuwingen in het bedrijf.”
Sven Celie
hoofdafgevaardigde

zijn niet lijngebonden en het tempo ligt er soms iets
lager. Komt er zo’n post vrij? Dan hangt het bedrijf
een vacature uit en schrijf je je als 45-plusser in.

Uitzendkrachten zijn ook
werknemers
Zo snel mogelijk een vast contract na een uitzendopdracht. Daarnaar streven we bij Volvo Trucks Gent.
Bij SML vindt er 2 keer per jaar een tewerkstellingsconferentie plaats. Daar dwingen we telkens zoveel
mogelijk vaste contracten af. Bij Manufacturing hangt
dat af van de productievolumes. De laatste jaren
kwamen er, door druk van de vakbonden, maar liefst
500 vaste contracten bij. Ook de driemaandenregel is er intussen door: kom je als uitzendkracht
binnen de 3 maanden terug in het bedrijf, dan
behoud je een deel anciënniteit. Ook voor arbeiders
die afwezig zijn door zwangerschapsrust kregen we
het voor elkaar dat de anciënniteitsopbouw gewoon
doortelt als ze opnieuw starten.

Ook dit nog:
Elk jaar kun je een cao 90-bonus ontvangen, afhankelijk van de resultaten. Het derdebetalerssysteem
van je hospitalisatieverzekering werd uitgebreid. Nu
betaal je met je Medi-Card® de kosten 2 maanden
voor je ziekenhuisopname tot zes maanden erna.

Bij SML ligt het wat anders: daar presteer je het hele
jaar door 39,5 uur per week. De 12 adv-dagen neem je
op wanneer het je het beste past. En voor Sint-Elooi
krijg je 1 uur om vrij te nemen.

Nieuw rollend materieel
Om goed te kunnen werken, heb je degelijk materiaal
nodig. Maar hier reden heftrucks en ander rollend
materieel rond tot ze uiteenvielen. Op aandringen
van de vakbonden is al het rollend materieel vervangen, bij Manufacturing én SML. En via een leasingcontract komen er over 5 jaar weer nieuwe exemplaren.

Aangepaste jobs voor 45-plussers
Op Manufacturing zijn er, onder impuls van het ABVV,
niet-lijngebonden werkposten gecreëerd. Die jobs

Uitdaging: arbeiders
voorbereiden op de
digitale toekomst
Het grote aandachtspunt voor het ABVV de
komende jaren is de digitalisering van de jobs
bij Volvo Trucks Gent. Daarom gooien we alles
in de strijd voor opleidingen en herscholingen.
Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee is en
niemand uit de boot valt.

Volvo Cars

ArcelorMittal

Onze belangrijkste
realisaties
1.

VAN UITZENDCONTRACT NAAR VASTE AANWERVING – Vroeger waren
uitzendkrachten vaak 2 of 3 jaar bij Volvo Cars aan de slag voor ze een tijdelijk
contract kregen. Nu zijn uitzendcontracten beperkt tot een jaar. En de tijdelijke
contracten zijn verdwenen. Daardoor zet je als uitzendkracht meteen
de stap naar vaste werknemer.

2. LANDINGSBANEN VANAF 57 JAAR – Voor de eerste keer zijn de vakbonden bij Volvo
Cars erin geslaagd om duurzame inzetbaarheid op te nemen in de bedrijfs-cao en op
korte termijn resultaat te boeken. Vanaf 57 jaar kun je nu kiezen om in het systeem van
landingsbanen te stappen. Daar hangt ook een premie aan vast van 300 euro.
3.

TIEN DAGEN OPLEIDING VOOR NIEUWKOMERS – Vroeger startten nieuwe werknemers
al na 3 dagen opleiding op de vloer. Dat aantal dagen is verhoogd naar 10.
Zo krijgen ze op voorhand veel meer achtergrond mee. En dat is cruciaal in een
kettingsysteem waar elke schakel in de productie een even belangrijke rol speelt.

Nieuwe voordelen en
voorzieningen
Onder impuls van de vakbonden investeerde Volvo
Cars miljoenen in de toekomst van het bedrijf. Er
kwam een nieuwe parking en fietsenstalling, laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s, nieuwe
rookhokjes en zitbanken. Het sanitair werd opgefrist en de restaurants werden vernieuwd. Je kunt
via het bedrijf ook een fiets en een auto leasen.
Intussen komen rond de 1.600 werknemers met een
geleasede wagen naar het werk.

Na outsourcing, de insourcing
Er is een tijd geweest dat Volvo Cars zoveel mogelijk
externe partners inschakelde voor alle activiteiten
die buiten de productie vielen. Kostenbesparing
was de grootste drive daarvoor. Na lang aandringen
komt het bedrijf daar geleidelijk op terug. Steeds
meer werk gebeurt weer intern. Ook dat valt onder
de noemer van duurzame inzetbaarheid.

Staking in 2017: belangrijk signaal
voor werkgever én vakbond
PHILIPPE DE SCHRYVER: “Stakingen van meerdere
dagen bij Volvo Cars zijn een uitzondering. De vorige dateerde van 1979. Maar in september 2017 werd
het voor velen onder jullie te veel. We hebben toen
vaak aan de alarmbel getrokken bij de directie.
Uiteindelijk gingen de medewerkers toch over tot
een staking. De staking was een cruciaal moment
in mijn loopbaan die blijft nazinderen. Sindsdien
wordt er met nog meer zorg naar de problemen
gekeken, maar we zijn er nog niet! De komende
jaren hebben wij als bonden voldoende zaken waar
we ons kunnen in vastbijten om naar de status van
een droomfabriek te gaan.”

systeem met flexibele werkuren, kortere werkdagen
of een flexibele taakverdeling? Als vakbond denken
we uiteraard graag mee.

Werkzekerheid met nieuwe
batterijassemblagefabriek
Dit najaar rollen de eerste elektrische XC40’s bij ons
van de band. Voor de productie van de batterijpacks bouwde Volvo Cars een nieuwe fabriek voor
eindassemblage op de site. Die investering is een
signaal van vertrouwen in de Gentse vestiging en
betekent werkzekerheid voor jou en je collega’s op
lange termijn.

Communicatie als aandachtspunt
Tot op vandaag zijn we er al aardig in gelukt om ons
bedrijf met meer dan 6000 mensen te verankeren
in de Gentse haven. We beseffen wel dat er altijd
uitdagingen zullen blijven. Zoals communicatie. Hoe
informeer je mensen snel, goed en duidelijk over
veranderingen in het bedrijf? En hoe houden we de
vinger aan de pols op de werkvloer? De komende
jaren halen we opnieuw alles uit de kast om beter
te communiceren.

Werkdruk naar omlaag
Het overleg heeft geleid tot aanwerving van nieuwe
mensen op een gestructureerde manier, zonder te
wachten tot er zich een probleem voordoet. We zijn
er ook in geslaagd om veel soepeler om te springen
met de spreidingregels voor verlofopname, iets wat
al jaren een doorn in het oog was.

Onderzoek naar meer evenwicht
tussen werk en privé
In een productieomgeving is elke schakel van het
proces cruciaal. Om alles te laten werken, moet
iedereen zijn werk goed kunnen doen en geëngageerd komen werken. Het evenwicht tussen werk
en privé heeft daar een grote impact op. Daarom
investeert het bedrijf in een haalbaarheidsanalyse
naar werkbaar werk. Het externe bureau startte in
januari met de interviews. We kijken uit naar die
resultaten omdat de combinatie van kettingwerk
en het verwachtingspatroon van de medewerkers
toch een grote uitdaging is. Evolueren we naar een

“Stakingen bij Volvo Cars zijn een
uitzondering. De vorige dateerde
van 1979. Maar in september
2017 werd het voor velen onder
jullie te veel. De werkdruk lag
te hoog en de concurrentie
tussen de Volvo-vestigingen
was moordend. De staking was
een cruciaal moment in mijn
loopbaan die blijft nazinderen.”
Philippe De Schryver
hoofdafgevaardigde

Overlegsyndicalisme:
alle neuzen in
dezelfde richting
Bij verkiezingen gaat het vaak over waarom de ene vakbond
beter is dan de andere. Bij ArcelorMittal heerst de samenwerking
en het overlegsyndicalisme. Zeker bij cao-onderhandelingen
zorgen we ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan.
Zo zetten we samen grote stappen vooruit voor jou en je
collega’s. En via onze snelle communicatie op sociale media
en pamfletten volg jij iedere stap.

Behoud van anciënniteit bij terugkeer na langdurige afwezigheid
Als je vroeger langdurig ziek was, kreeg je na een jaar je ontslag en je
ontslagpremie. Kwam je daarna opnieuw werken? Dan herbegon jouw
pakket arbeidsvoorwaarden (zoals anciënniteit) terug vanaf nul. Nu blijft
je anciënniteit tellen als je na een jaar ziekte weer bij het bedrijf begint.

Aandacht voor ruimere thema’s
KEVIN BAUWENS: “Als ABVV zijn we er in de eerste plaats voor jou als arbeider. Toch vervullen
we ook een belangrijke rol als middenveldorganisatie, en zetten we de schijnwerpers op
thema’s die iedereen aangaan. Zo doen we elk
jaar speelgoedinzamelactie voor kinderen die
het thuis met veel minder moeten doen. Recent
organiseerden we voor de eerste keer ook een
een spaghettiavond voor Kom op tegen Kanker. Dankzij jouw steun zijn
die acties altijd een groot succes.”

Meer aanwervingen, nog meer vaste
contracten en aangepaste jobs
Hier zetten we de komende jaren op in:
• Cao 104, het verplichte werkgelegenheidsplan oudere werknemers
– We zien hoe sommige oudere werknemers het steeds moeilijker
krijgen om mee te kunnen. Daarom zoeken we alternatieven om hen
te ontlasten. Bijvoorbeeld door ploegenarbeiders onderling te laten
wisselen en jobs te verschuiven. Ook naar de toekomst toe blijven we
verdere verbeteringen aanbrengen.
• Opvangnet voor wie uit de boot valt – Als vakbond blijven we hameren
op een goed uitgebouwd opvangnet voor de collega’s die hun job niet
meer kunnen uitvoeren door medische klachten. We blijven waakzaam
dat het opvangnet ook in de toekomst gegarandeerd blijft.
• Grotere instroom van mensen met een technisch profiel – Door een
groot tekort aan onderhoudsmedewerkers stijgt de werkdruk bij de
collega’s. We ijveren voor een soepelere selectie en extra aanwervingen van technisch geschoold personeel.
• Flexibele contracten – Onderhoudsmedewerkers krijgen direct een
vast contract. Andere arbeiders komen het bedrijf binnen als uitzendkrachten, schuiven daarna door naar een tijdelijk contract en krijgen
pas na jaren een vast contract. We willen kortere uitzendperiodes en
meer vaste contracten.
• Meer vrouwen op de w
 erkvloer
– De productie op ArcelorMittal is nog altijd een mannenwereld. Op de 3.200 arbeiders
zijn er vier vrouwen. En dat is
niet echt meer van deze tijd.
Als ABVV vragen we de directie
om meer vrouwen aan te werven en de infrastructuur in het
bedrijf daaraan aan te passen.

Waakzaamheid
bij automatisatie
projecten
Het bedrijf automatiseerde
al verschillende processen.
Het schakelt ook steeds meer
externe firma’s in. Tot nu toe
verloor nog niemand zijn baan
door automatisering. Collega’s
konden binnen de onderneming
verschoven worden. Toch blijven
we waakzaam. Uiteraard moet
het bedrijf vernieuwen, maar
niet ten koste van de arbeider.
Als het aan ons ligt, blijft iedereen aan boord.

“Als delegees werken we met ons hart.
We zoeken voor
mensen uit wat voor
hen het beste is, zijn
een luisterend oor
bij persoonlijke problemen en regelen
papierwerk. Kortom:
we staan altijd voor
iedereen klaar.”
Stijn Van Geem
lokaal hoofdafgevaardigde

Waarom
sociale
verkiezingen
ook voor jou
belangrijk zijn
We houden al sociale verkiezingen in de bedrijven 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
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