
ONZE BUS- 
TRUCK EN 

AUTOBOUWERS 
PRESTEREN 

STERK!

Onze Belgische automobielindustrie doet het goed. 
En daar mogen we best fier op zijn. Want terwijl de 
sector wereldwijd grote veranderingen – sommigen 

spreken zelfs over disruptie – meemaakt, kunnen 
de constructeurs bij ons fraaie cijfers voorleggen. 
Enkele voorbeelden ter illustratie: Daf Trucks heeft 

onlangs de kaap van één miljard euro omzet gerond. 
Bij busbouwer Van Hool zijn ze dringend op zoek 

naar tweehonderd nieuwe werknemers. En op 
Volvo Cars loopt de productie van de XC40 dan 

weer als een trein. VDL Bus in Roeselare tenslotte, 
bouwt zelfs een spiksplinternieuwe fabriek om haar 

toekomstige activiteiten te huisvesten. 

Allemaal schitterend nieuws! Maar wat we een klein 
beetje missen – wanneer we hierover artikels lezen in 
de krant – is het menselijke aspect. Hoe interessant 

de economische cijfertjes ook zijn, in de praktijk 
vormen de vele werknemers in de fabrieken de 

werkelijke spil van dit succesverhaal. Daarom laten 
we hier onze ABVV-Metaal hoofdafgevaardigden aan 
het woord. Door hun aanwezigheid op de werkvloer 
weten zij als geen ander waar de klepel hangt. We 

stelden elk van hen enkele vragen. 
Hieronder leest u hun relaas. 

MAAR WAT BETEKENT DIT 
VOOR ONZE MENSEN?
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KRISTOF DIELS
HOOFDDELEGEE OP DAF TRUCKS 

Dag Kristof, Daf Trucks doet het 
momenteel erg goed. Waaraan ligt 
dat volgens jou?
KRISTOF Wel, de uitleg is eenvoudig: de 
economie groeit. En hoe beter de econo-
mie draait, hoe meer transport er nodig is. 
En daarvoor hebben ze natuurlijk trucks 

Wij zijn dan ook 
koploper in het seg-
ment van de elek-
trische en hybride 
bussen voor het 

openbaar vervoer. 

TOM DEBAERE 
HOOFDDELEGEE OP VDL BUS ROESELARE

Hey Tom! Hoe zou je vandaag 
de algemene situatie op VDL 
omschrijven? 
TOM Momenteel zitten we op een roller-
coaster van jewelste. Onze orderboeken 
zitten propvol. Wij zijn dan ook koploper in 
het segment van de elektrische en hybride 
bussen voor het openbaar vervoer. 

Maar toch hebben jullie de voorbije 
jaren geen winst gemaakt?  
TOM Dat komt door de vele investeringen 
in nieuwe technologieën. De prognose 
van onze CEO is dat 2019 winstgevend zal 
zijn, maar ik vermoed dat het eerder voor 
2020 zal zijn. Hoe dan ook, wij maken deel 
uit van een grotere groep en de winst- of 
verliescijfers worden steeds op groeps-
niveau bekeken. 

En hoe zit het met de werk-
omstandigheden? 
TOM De werkdruk en stress liggen zeer 
hoog. Wij ervaren veel problemen om de 
nieuwe technologieën toegepast te krijgen 
op onze bussen. Ook de toeleverings-
bedrijven ondervinden moeilijkheden om 
tijdig de nodige soft- en hardware te ont-
wikkelen, waardoor de leverings termijnen 

in het gedrang komen. Onze mensen moe-
ten dan telkens weer overuren kloppen en 
uiterst flexibel zijn om alles op tijd klaar te 
krijgen.   

En ondertussen bouwt VDL binnen-
kort een volledig nieuwe fabriek? 
TOM Klopt, en daar zijn we heel blij mee. 
Het toont aan dat hier toekomst is. We 
hebben acht hectare bouwgrond aan-
gekocht en het is de bedoeling dat alle 
activiteiten verhuizen naar die nieuwe site. 
Voor de werknemers is die werkzekerheid 
natuurlijk zeer belangrijk.  
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PHILIPPE DE SCHRYVER 
HOOFDDELEGEE OP VOLVO CARS 

Philippe, Volvo Cars Gent presteert 
vandaag goed. Hoe komt dat?
PHILIPPE Dat heeft vooral te maken met het 
succes van de modellen die we vandaag 
bouwen. De XC40 is aan het boomen. 
De productie van de V40 is aan het aflopen, 
maar is vandaag nog steeds voldoende. 
En dan is er nog de V60 die we nog voor 
een tweetal jaren maken. We hebben van-
daag wel wat economische werkloosheid 
door onze topper XC60 die gestopt is en de 
vervanger wordt hier niet meer gemaakt. 
Maar ondertussen zullen de aantallen 
van de XC40 nog met een kwart toene-
men waardoor we de werkloosheid zullen 
 kunnen afbouwen.

Op welke manier ervaren de werk-
nemers dit allemaal?
PHILIPPE Onze fabriek is zeker niet zonder 
stress, dat is nooit zo in de seconde-wereld 
waarin wij werken. Na onze laatste grote 
staking vorig jaar, hebben we wel opnieuw 
meer mensen kunnen inzetten op de vloer. 
Waar veel mensen ook bezorgd om zijn, 
is dat het einde van hun loopbaan steeds 
verder aan het opschuiven is. Ook dat zorgt 
voor stress. Bandwerk is immers niet de 
droomjob van een oudere werknemer.

Is er vandaag een positieve impact 
op de tewerkstelling?
PHILIPPE Momenteel nog wel. Maar in de 
autosector probeert men altijd om de 
fabriek zo lean mogelijk te runnen, want 
de concurrentie is moordend. En wie voelt 
dat als eerste? Dat is natuurlijk diegene 

die aan de band staat. Wat ik ook nog wil 
zeggen: wanneer een model wegvalt, dan 
proberen we niet over te gaan tot afdankin-
gen maar pogen we om de last te verde-
len over alle werknemers door tijdelijke 
werkloosheid in te voeren. Dat vinden de 
mensen positief. Het zorgt er ook voor dat 
onze kennis in huis blijft en dat er stabiliteit 
is. Anders blijf je maar mensen opleiden en 
kan er niet op een normale manier gero-
teerd worden.

Hoe schat je de toekomst van Volvo 
Cars Gent in? 
PILIPPE Met de plannen die vandaag op tafel 
liggen ziet het er zeer goed uit. Samen met 
de collega’s in Luqiao (China) zijn we binnen 
Volvo momenteel de enige fabrieken die 
het CMA platform (klein platform) mogen 
bouwen. Ik ben ook blij dat we op de trein 
van de elektrische wagen zijn gesprongen, 
want dat lijkt toch wel de toekomst te zijn. 
Maar onzekerheden zijn er natuurlijk altijd, 
zeker als iemand zoals Trump eens met zijn 
spierballen rolt. 

nodig. De laatste jaren focussen we ook 
steeds meer op nieuwe afzetmarkten 
buiten Europa. Ik denk dan aan Turkije, 
Rusland en Azië. 

Hoe uit zich dat op de werkvloer? 
Is er een hoge werkdruk? Of valt het 
allemaal wel mee? 
KRISTOF We moeten niet onder stoelen of 
banken steken dat de werkdruk de voorbije 
jaren is toegenomen. Er moet steeds effi-
ciënter gewerkt worden, er zit veel minder 
waste-time in de productie. Daar komt ook 
nog bij dat veel nieuwe werknemers de 
nodige opleidingen moeten krijgen. Samen 
met nog heel wat andere zaken zorgt dat 
toch voor meer stress op de werkvloer. 
Momenteel voeren we gesprekken met 
de werkgever om te bekijken hoe we de 
balans tussen werk en gezin kunnen ver-
beteren, zonder onze concurrentiepositie 
te schaden. 

Profiteren de werknemers mee van 
de economische groei? 
KRISTOF Door de loonnorm – die ons door 
de regering wordt opgelegd – hebben 
we de voorbije jaren maar weinig extra 
kunnen verkrijgen. Als vakbond hebben 
we wel een verbeterde CAO 90 onderhan-
deld, waardoor de werknemers toch een 
bonus krijgen.    

Er moet steeds 
efficiënter gewerkt 
worden, er zit veel 
minder waste-time 

in de productie.

ONZE BUS- TRUCK EN AUTOBOUWERS PRESTEREN STERK! 
MAAR WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE MENSEN?
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DAVID SCHEVENEELS 
HOOFDDELEGEE OP VAN HOOL

Dag David, Van Hool marcheert 
goed vandaag. Waarom, denk je? 
DAVID De oorzaken liggen in de aantrek-
kende conjunctuur en in het feit dat we 
voortdurend innoveren in nieuwe pro-
ducten. Maar het allerbelangrijkste is de 
kwaliteit die onze arbeiders dag in dag 
uit afleveren. Op het einde van de rit blijft 
kwaliteit steeds bovendrijven. En dat is te 
danken aan onze stielmannen. 

Op welke manier ervaren de werk-
nemers dit? Veel werkdruk? Of zit 
het allemaal wel goed? 
DAVID Het staat buiten kijf dat er nu meer 
werkdruk en stress is. Van Hool moet hier 
dringend meer inspanningen rond leveren. 
Op het comité plaatsen wij die problema-
tiek telkens opnieuw op de agenda. Op dat 
vlak zijn wij jammer genoeg  nog een old 
school metaalbedrijf.  

Profiteren de werknemers vandaag 
mee van de economische groei?
DAVID Veel te weinig! We hebben wel 
tweemaal een CAO 90 afgesloten om de 
koopkracht van onze mensen te verhogen 
maar dit is niet voldoende. Een structurele 
aanpassing, bijvoorbeeld een jaarlijkse 
winstpremie, zou veel nuttiger zijn. Zoiets 
vergroot trouwens ook de betrokkenheid 
van alle werknemers in het bedrijf.  

Van Hool zoekt dringend twee-
honderd nieuwe werknemers. 
Ervaren jullie veel moeilijkheden om 
nieuwe mensen te vinden?
DAVID We stellen vast dat veel jonge men-
sen vandaag niet meer kiezen voor een 
technische opleiding. En dat was nu net 
altijd de grote instroom binnen Van Hool. 
Onze lonen verschillen teveel van diegenen 
die wel verder gestudeerd hebben. Dus 
jongeren opteren vaker om verder te stu-
deren. Als je als sector aantrekkelijk wil 
zijn, moeten ook de lonen toereikend zijn. 
Maar de kloof wordt te groot, er is nood 
aan een inhaalbeweging. 

Van Hool probeert nieuwe  mensen 
te lokken met bongo-bonnen. 
Wat vind je daarvan?
DAVID Het is een nobel initiatief. Maar we 
vinden goede loon- en arbeidsvoorwaarden 
toch essentiëler om voldoende instroom 
te genereren. Een bongo-bon is in die 
zin slechts een doekje voor het bloeden. 
De beste reclame is trouwens de mond-
aan-mond-reclame van onze werknemers 
naar mogelijke nieuwe collega’s toe.

ONZE BUS- TRUCK EN AUTOBOUWERS PRESTEREN STERK! 
MAAR WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE MENSEN?

Zoals u hebt kunnen lezen zijn 
onze hoofdafgevaardigden zeer 
tevreden met de economische 

gang van zaken. Er is veel 
werk, de orderboeken 

zitten vol en er wordt volop 
geïnvesteerd in nieuwe en 
innovatieve technologieën. 

Maar tegelijkertijd plaatsen ze 
ook enkele kanttekeningen bij 

dit succesverhaal. De stress 
en de werkdruk zijn overal 
toegenomen. Er wordt heel 

veel flexibiliteit gevraagd en er 
moeten regelmatig moeilijke 
problemen worden opgelost. 

Daarnaast vinden niet alle 
bedrijven de technisch 

geschoolde arbeidskrachten 
waar ze zo dringend nood aan 

hebben. Tenslotte wijzen ze 
er ook op dat de werknemers 

voldoende moeten kunnen 
meegenieten van de gunstige 

resultaten. Voor onze delegees 
zijn goede economische 

prestaties essentieel – laat 
daar geen twijfel over bestaan 

– maar werkbaar werk, 
kwalitatieve instroom en meer 
koopkracht zijn dat evenzeer!   

WAT HEBBEN 
WE VANDAAG 

GELEERD?
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