Bericht van het front

voor de kleine KMO’s wordt dat een
groot probleem. Die kleine bedrijven

Onze metallo’s en
de c
 orona-oorlog (deel 6)
“Hoe betaal ik mijn
rekeningen? Dat is momenteel
voor veel mensen de prioriteit.
Sommigen zijn al zeven weken
werkloos, dat snijdt er diep in.”

O

zijn trouwens wel toeleverancier voor
de grote bedrijven, dus uiteindelijk zal
iedereen in de klappen delen. De economische terugval zal groot zijn. Vanaf
juni zullen die negatieve gevolgen nog
duidelijker worden.”
Onze secretaris constateert ook dat
de vragen rond financiële problemen
belangrijker beginnen te worden
dan de vragen over gezondheid en
veiligheid: “Pas op, die bezorgdheid is
er nog steeds hoor. Maar ik merk toch
dat financiële kant zwaarder begint
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De meeste bedrijven draaien ook nog
altijd maar op halve capaciteit, of aan
60-70 %. Bovendien zijn er heel wat

Op maandag 4 mei is de eerste fase van het ‘corona-exitplan’ in werking getreden. Voor onze metaalbedrijven wil
dat zeggen dat zij de activiteiten mogen hervatten, ook al
kan de nodige afstand niet altijd en overal gegarandeerd
worden. De ‘generieke gids’ – het door vakbonden en
werkgevers uitgeschreven draaiboek – dient daarbij
als na te leven leidraad, zowel voor terug opstartende
ondernemingen als voor ondernemingen die reeds aan het
werk waren.
Om zicht te krijgen op de huidige situatie in onze
bedrijven, laten we in deze ‘berichten van het front’ –
deel 6 al ondertussen – twee hoofddelegees en twee
vakbondssecretarissen aan het woord. De secretarissen
schetsen de algemene toestand – zowel positieve als
negatieve zaken – in de bedrijven die zij opvolgen. De
ABVV-Metaal-afgevaardigden focussen uiteraard op
de situatie in hun onderneming (deze keer busbouwer
VDL en batterijfabriek Duracell). Een overzicht van de
moeilijkheden, uitdagingen en problemen, maar ook van
de dingen die goed lopen en de – soms zeer creatieve –
oplossingen die gevonden worden.

JOHNNY FRANS IS VAKBONDSSECRETARIS

problemen met de toeleveranciers: “Ik

- RONNY LOUBRIS
(secretaris in Oost-Vlaanderen)

“Veel mensen
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tandvlees.”
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van klanten die binnenkomen en die
niet ontsmet worden. Dat is nochtans
voorzien in het sectorale protocol voor
de garagesector. Ook wat de sanitaire
voorzieningen betreft – de toiletten
en zo – hoor ik dat de regels niet altijd
gerespecteerd worden. We volgen dat
uiteraard van dichtbij op en onze delegees waken erover dat de werkgever
zijn verantwoordelijk neemt.”
Johnny wordt ook al geconfronteerd
met de negatieve economische impact
van corona: “Bij radiatoren-bedrijf
Jaga zijn er onlangs negen afdankingen geweest. Het bedrijf zit in
moeilijke financiële papieren door de
crisis. Momenteel is het trouwens ook
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Dankzij sp.a is een wet in de maak waardoor het niet meer mogelijk is om werknemers in tijdelijke werkloosheid omwille van corona goedkoper te
ontslaan. De werkgever zal de volledige opzegvergoeding moeten betalen.
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dan niet volledig – dicht gegaan. Maar

de partner nog werkt, valt het al bij

worden. In bepaalde afdelingen was

ze hebben ook al vrij snel de activitei-

al nog mee. Maar er werken hier ook
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teem. Er zijn ook enkele bedrijven
waar nog altijd helemaal niet gewerkt

“We hebben
overal goede
oplossingen
kunnen
vinden.”

wordt, zoals Samsonite.”
Bepaalde bedrijven hebben de corona-crisis trouwens zeer goed aangepakt, vertelt Ronny: “ST Engineering
iDirect – het vroegere Newtec – is
zo’n voorbeeld. Zij zijn de ganse tijd
blijven doorwerken, want ze maken
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headsets voorzien, waardoor de werknemers draadloos en vanop afstand
met elkaar kunnen communiceren.
Ze moesten dus niet meer dicht bij
elkaar gaan staan om te verstaan wat
er gezegd werd.”
De delegees van ABVV-Metaal doen
ook elke dag hun rondgang doorheen
het bedrijf om te luisteren of er nog

CONCLUSIE

metaalwerknemers (en hun
bedrijven) zich momenteel
bevinden. Wat opvalt – het is
natuurlijk geen verrassing - is dat
de economische en financiële
aspecten zwaar beginnen door
te wegen. Bedrijven komen
in de problemen (vooral de
kleinere) en werken meestal
nog lang niet met hun volledige
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naar een nieuwe fabriek een eind-
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het proefdraaien met de helft van het

je verderop. Die fabriek moet nog
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gebouwd worden, maar voorlopig ligt
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alles stil.”
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te kunnen werken. De grote uitdaging

onderdelen voor de farmaceutische

De versoepeling van de lockdown
sinds maandag 4 mei, brengt heel
wat vragen en bezorgdheden met zich
mee: “Natuurlijk is er nog veel ongerustheid, vooral in die bedrijven waar
de social distance niet kan gegarandeerd worden. Onze delegees doen
daar uiteraard het nodige om ervoor
te zorgen dat er zo veilig mogelijk
kan gewerkt worden. Ook in bedrijven
met servicetechniekers zijn er vaak
problemen. Zij moeten de baan op
naar klanten en de situatie bij klanten
heb je niet in de hand. Voor hen was
er even tijdelijke werkloosheid, maar

het gewoon zijn om te doen. Dat zit er
ingebakken. Het is dus belangrijk om

Vanaf 30 maart zijn we dan terug aan

waren of zijn thuis met hun kinderen.

voortdurend te sensibiliseren. We zit-

de slag gegaan, vertelt Gerry: “De

En dan gebruik je bepaalde toestellen

ten elke week samen met de directie.

eerste twee dagen was het nog wat

waar batterijen in zitten – ik denk aan

Er wordt volop overlegd, geëvalueerd

zoeken, maar vanaf de derde dag

speelgoed – waarschijnlijk nog vaker

en bijgestuurd waar nodig.”

kon er terug aan 100 % geproduceerd

dan in normale tijden.”

sinds 4 mei moet er weer gewerkt
worden.”
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Voor de werknemers begint de

Tot slot wijst Ronny nog op de financi-

social distance. Bij ons is er veel han-

situatie eveneens door te wegen:

ële moeilijkheden die het gevolg zijn

denarbeid, waarbij meerdere mensen

“Elke twee weken wordt er één week

van tijdelijke werkloosheid: “Ik krijg

samen dingen moeten ineensteken.

gestempeld in een beurtsysteem. Fi-

regelmatig telefoontjes van mensen

In de bussen zelf zijn er tot wel negen

nancieel is dat een zware dobber. Als

zijn financiële tol te eisen. ‘Hoe
betaal ik mijn rekeningen?’ is
een vraag die voor steeds meer
mensen pertinenter wordt.
Een tweede vaststelling –
eveneens geen verrassing – is dat
onze delegees en secretarissen
nog altijd het beste van zichzelf
geven en oplossingen bedenken

gemakkelijker dan in andere
bedrijven. Hoe dan ook: onze
mensen staan er en nemen hun
rol op in het sociaal overleg.
De komende weken –
vermoedelijk zelfs maanden
– zullen deze punten onze
prioriteit blijven. De koopkracht
van de getroffen werknemers

sociaal vangnet. Maar die
relance moet wel veilig en
verantwoord zijn. Alleen door
goede afspraken, sociaal overleg
en creatief denken, komen we er
samen uit.
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