
Deze metaal-
bedrijven 
 stappen het 
nieuwe jaar 
in met 
een knal!
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-Metaal-

hoofdafgevaardigden ter plaatse.T

BOMBARDIER: 
STABILITEIT EN 
WERKZEKERHEID  

De Brugse treinbouwer Bombardier 
(binnenkort Alstom) zit vandaag in een 
positieve fl ow. Eind vorig jaar plaatste 
de NMBS een bijkomende bestelling van 
204 dubbeldekkertreinen, goed voor 
een investering van 450 miljoen euro. 
Samen met de reeds lopende projecten, 
betekent dit dat de werkzekerheid de 
komende jaren gegarandeerd is. De 
moeilijke jaren – met onder meer een 
herstructurering in 2017 – lijken daar-
mee achter de rug. Op 29 januari 2021 
wordt ook de overname van  Bombardier 
door het Frans- Amerikaanse Alstom 
defi nitief afgerond. 

ABVV-Metaal-hoofdafgevaardigde 
FREDDY BAKKER is uiteraard tevreden 
met de recente ontwikkelingen: “De 
nieuwe NMBS-bestelling houdt in dat 
we hier in Brugge samen met Alstom 
ongeveer 1400 kasten gaan afwerken. 
De ruwbouw gebeurt in Frankrijk en 
Tsjechië, wij zorgen voor het schilde-
ren, de vloerbekleding, elektriciteit, 
de zetels, de ramen, de bagagerekken 
enzovoort. Ook het testen en de ople-
vering gebeuren in Brugge.”

Voor de tewerkstelling is dat een goede 
zaak, zegt Freddy: “In de laatste maan-
den van 2020 werden hier al honderd 
tijdelijke contracten omgezet in vaste 
contracten. En vandaag zoeken we nog 
werknemers, zij het in eerste instantie 
tijdelijk. Momenteel werken hier bijna 
380 arbeiders. Na de herstructurering 
in 2017 waren dat er nog maar 170. Dat 
is dus een mooie evolutie.” 

Eind januari wordt Bombardier over-
genomen door transportmultinational 
Alstom (tot dan is er sprake van een 
joint-venture tussen Bombardier en 
Alstom voor het project M7-dubbel-
dekkertreinen). En ook dat ziet Freddy 
positief tegemoet: “Binnen de Euro-
pese tak van Alstom zal de fabriek 
in Brugge een van de enige zijn die 
rollend  materieel gaat bouwen. Dat 
is goed voor onze toekomst. Alstom 
beschikt ook over een gigantische 
afzetmarkt. Begin dit jaar is ons ‘Plan 
1000’ in werking getreden. Dat houdt 
in dat we samen met de fabriek in 
Crespin (Frankrijk) duizend kasten 
per jaar willen leveren aan verschil-
lende klanten en dit van 2021 tot en 
met 2025. We hebben natuurlijk geen 
glazen bol, maar ik durf toch te zeggen 
dat we nu stilaan moeten evolueren 
naar stabiliteit en werkzekerheid voor 
enkele jaren.”

ABVV-Metaal volgt de overname trou-
wens van heel nabij op en waakt er-
over dat bestaande afspraken en cao’s 
niet (in negatieve zin) zullen worden 
aangepast door de nieuwe eigenaar: 
“Vóór 29 januari willen we nog enkele 
bestaande cao’s bekrachtigen en 
verlengen. Zo hebben we bijvoorbeeld 
een cao ‘duurzame tewerkstelling’ die 
ervoor moet zorgen dat bestellingen 
(opties) van de NMBS zoveel mogelijk 
aan de fabriek in Brugge worden 
toegewezen. Als het management dat 
niet kan of wil, moeten er bepaalde 
afspraken gevolgd worden.”

Tot slot nog een woordje over de 
werkdruk. Hoe is het daar vandaag 
mee gesteld? In de woorden van 
Freddy: “Het is momenteel zeer druk. 
Er is veel fl exibiliteit, ploegwerk, over-
uren enzovoort. In november werd 
zelfs gewerkt tijdens feestdagen. En 
natuurlijk is er ook nog altijd corona. 
Ook wat dat betreft houden we de 
vinger aan de pols en waken we over 
de veiligheid van de werknemers. De 
maatregelen maken het moeilijk om 
aan honderd procent te produceren 
en ook onze leveranciers kennen 
regelmatig problemen. De coronacrisis 
speelt ons dus nog altijd parten.” 
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Bombardier – Volvo Cars – Vandewiele

“In de laatste 
maanden van 
2020 werden hier 
honderd tijdelijke 
contracten                                         
omgezet in vaste 
contracten.”
- Freddy Bakker



VOLVO CARS: NIEUWE 
ELEKTRISCHE WAGEN 
ZORGT VOOR EXTRA 
TEWERKSTELLING

Ook op Volvo Cars Gent valt goed 
nieuws te noteren. In het najaar van 
2021 zal er gestart worden met de 
productie van een nieuw elektrisch 
model. Over welke wagen het precies 
gaat is nog niet duidelijk, dat zal in 
het voorjaar bekend gemaakt worden 
aan de buitenwereld. Vast staat wel 
dat het nieuwe model zal zorgen voor 
bijkomende tewerkstelling. 

Een eerste reactie krijgen we van 
PHILIPPE DE SCHRYVER, onze 
ABVV-Metaal-hoofddelegee op het 
bedrijf: “Wij zijn zeer tevreden en 
trots dat we dit nieuwe model mogen 
maken. Dit toont aan dat er geloof is 
in een toekomst voor Gent. Met de 
overname van Volvo door het Chinese 
Geely dachten sommigen dat alle 
knowhow hier ging verdwijnen, maar 
het omgekeerde is waar. Wij zijn de 
enige Volvo-fabriek in Europa die 
vandaag elektrische wagens bouwt. 
Vorig jaar was een pechjaar – vooral 

omwille van corona – maar 2021 en 
2022 zien er zeer goed uit. We gaan 
opnieuw topjaren tegemoet. Tegen 
2022 willen we hier 135.000 elektrische 
wagens maken. Dat is zestig procent 
van onze totale productie.” Philippe 
voegt er nog aan toe: “Maar we 
moeten wel realistisch blijven over  
de druk die steeds aanwezig is rond 
de kostprijs. Concurreren op basis 
van de lonen gaat niet. We pakken 
vooral uit met de gedrevenheid en 
de inzet van onze werknemers. Elk 
jaar opnieuw verwezenlijken we de 
afgesproken doelstellingen en dat 
verklaart onze groei.” 

Volvo Cars zet sterk in op elektrifi-
cering. Tegen 2025 wil de Zweeds-
Chinese autobouwer dat de helft van 
zijn globale verkoop uit elektrische 
wagens bestaat. En de Gentse site 
speelt een voortrekkersrol in die 
strategie. Vorig jaar werd hier de 
allereerste elektrische Volvo (de 
XC 40) geïntroduceerd en werd er een 
batterij-assemblagefabriek gebouwd. 
En dat verloopt allemaal vlot, vertelt 
Philippe: “Er zijn geen kinderziektes. 
De (gedeeltelijke) omschakeling 
naar elektrisch verloopt goed. Dat 

komt vooral omdat hier serieuze 
voorbereidingen gebeuren en het 
product eerst volledig in orde moet 
zijn vooraleer het in productie gaat. 
In de batterij fabriek – die trouwens 
sneller groeit dan verwacht – wordt 
precisiewerk geleverd en is er 
veel aandacht voor de veiligheid. 
Momenteel werken daar ongeveer 
zestig mensen in twee ploegen 
en binnenkort komt er nog een 
nachtploeg bij.”

Het tweede elektrische model dat 
binnenkort gelanceerd wordt, zorgt 
dus voor bijkomende tewerkstelling. 
Hoeveel precies is moeilijk te 
voorspellen, maar er wordt gesproken 
over driehonderd extra mensen. 
Philippe: “Die stijging zal geleidelijk 
gebeuren. Vandaag maken we hier 
35.000 elektrische wagens, tegen 2022 
moeten dat er 135.000 worden. Dat 
is bijna vier keer zoveel. We hebben 
nood aan zeer diverse profielen, 
zowel bij de arbeiders als bij de 
bedienden. Op Volvo wordt zeer veel 
geïnvesteerd in opleiding, maar toch 
zullen we ook extern op zoek moeten 
naar heel wat technische geschoolde 
arbeidskrachten.”  

VANDEWIELE: EEN 
GROTE OVERNAME  
EN VEEL WERK

Weefmachinebouwer Vandewiele   
beleeft eveneens goede tijden. 
Net voor het jaareinde nam het 
West-Vlaamse familiebedrijf zijn 
 Italiaanse sectorgenoot Savio over. 
Met een prijskaartje van enkele 
 honderden miljoenen euro’s gaat 
het om de grootste overname uit de 
geschiedenis van de onderneming. 

ABVV-Metaal-hoofddelegee  LESLEY 

VERGOTE bevestigt het goede nieuws: 
“Via een speciale ondernemings raad 
werden we op de hoogte gebracht van 
de overname. Savio is een bedrijf waar 
garen worden gemaakt in een spinnerij. 
Dat is iets wat wij hier zelf niet doen. 
We gaan ook technologie en software 
uitwisselen. We kunnen dus van elkaar 
leren en elkaar versterken. Ook ons 
klanten bestand wordt groter. Dat is 
goed nieuws.”

Met de overname komt een einde aan 
enkele moeilijke jaren die werden 
veroorzaakt door handelsconflicten  
(vooral tussen de VS en China), 
 geopolitieke spanningen (Iran, 
Turkije) en de coronacrisis. In 
 december 2019 voerde Vandewiele 
nog een herstructu rering door, waar-
bij uiteindelijk 82 werknemers het 
bedrijf moesten verlaten. Vandewiele 
draait ondertussen opnieuw op volle 
toeren, aldus Lesley: 

“Enkel in de gieterij is er nog een 
 beetje tijdelijke werkloosheid. In de 
rest van het bedrijf is het momen-
teel zeer druk. Er wordt bekeken om 
mensen van de gieterij op tijdelijke 
en vrijwillige basis te laten over-
plaatsen naar andere afdelingen. 
Er werden recent ook een twintigtal 
uitzendkrachten aangeworven. Na de 
herstructurering van eind 2019 is dat 
dus een positieve evolutie. We hopen 
dat het zo blijft.”

Conclusie

Bovenstaande getuigenissen van onze metallo’s zijn 
een signaal van hoop. Ze illustreren de veerkracht van 
onze industrie, die zelfs in tijden van corona kan groeien 
en sterker worden. Stuk voor stuk tonen ze aan dat de 
metaalfabrieken in ons land nog een mooie toekomst 
hebben. Meer zelfs, ze geven die toekomst mee vorm door 
in te zetten op innovatie, duurzame groei en competente 
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.    

“We zien een 
 positieve  
evolutie na de 
her  struc tu rering 
van eind 2019.”
-  Lesley Vergote

“We gaan 
opnieuw 
topjaren 
tegemoet.”
- Philippe De Schryver


