Bombardier – Volvo Cars – Vandewiele
BOMBARDIER:
STABILITEIT EN
WERKZEKERHEID
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in Brugge een van de enige zijn die

Freddy: “Het is momenteel zeer druk.

ABVV-Metaal-hoofdafgevaardigde

rollend materieel gaat bouwen. Dat
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beschikt ook over een gigantische
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maatregelen maken het moeilijk om

ren, de vloerbekleding, elektriciteit,

lende klanten en dit van 2021 tot en
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naar stabiliteit en werkzekerheid voor
enkele jaren.”

Terwijl de coronapandemie nog niet voorbij is en onze economie
betere tijden heeft gekend, is het niet allemaal kommer en kwel.
Met de start van het nieuwe jaar zijn er diverse ondernemingen
die het momenteel goed tot zeer goed doen. Zo ook enkele
van onze grote metaalbedrijven. Op Bombardier Brugge,
Volvo Cars Gent en Vandewiele in Marke wordt momenteel volop
geïnvesteerd, groeit de tewerkstelling en zijn de vooruitzichten
rooskleurig. We gingen luisteren bij onze ABVV-Metaalhoofdafgevaardigden ter plaatse.
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VANDEWIELE: EEN
GROTE OVERNAME
EN VEEL WERK
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West-Vlaamse familiebedrijf zijn
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Italiaanse sectorgenoot Savio over.
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uitzendkrachten aangeworven. Na de

vandaag elektrische wagens bouwt.
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naar heel wat technische geschoolde
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herstructurering van eind 2019 is dat

Vorig jaar was een pechjaar – vooral

naar elektrisch verloopt goed. Dat
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honderden miljoenen euro’s gaat

draait ondertussen opnieuw op volle
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het om de grootste overname uit de

toeren, aldus Lesley:
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geschiedenis van de onderneming.
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“Via een speciale ondernemingsraad

Conclusie

werden we op de hoogte gebracht van
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topjaren
tegemoet.”
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de overname. Savio is een bedrijf waar

Bovenstaande getuigenissen van onze metallo’s zijn

garen worden gemaakt in een spinnerij.

een signaal van hoop. Ze illustreren de veerkracht van

Dat is iets wat wij hier zelf niet doen.

onze industrie, die zelfs in tijden van corona kan groeien

We gaan ook technologie en software

en sterker worden. Stuk voor stuk tonen ze aan dat de

uitwisselen. We kunnen dus van elkaar

metaalfabrieken in ons land nog een mooie toekomst

leren en elkaar versterken. Ook ons
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klantenbestand wordt groter. Dat is
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goed nieuws.”

werknemers.
En ja, we weten het: ook 2021 wordt economisch een
moeilijk jaar. De coronacrisis woekert nog steeds. Heel
wat ondernemingen zitten in een penibele situatie.
Maar beterschap is in zicht. Er is licht aan het einde van
de tunnel. De verhalen van Volvo Cars, Bombardier en
Vandewiele zijn daar een illustratie van.

