
“Als autobouwer moet 

je zorgen dat je mee 

bent, anders heb je 

geen toekomst meer.”

De allereerste volledig elektrische 
Volvo – een XC40 – wordt gemaakt 
in Volvo Cars Gent. Vanaf september 
2020 rollen de eerste exemplaren 
er van de band. Dit model betekent 
het startschot voor de elektrificatie 
binnen de Volvo-groep. Het is de 
bedoeling dat vanaf 2025 de helft van 
alle verkochte wagens op een batterij 
rijdt (vol-elektrisch, hybride of met 
elektrische ondersteuning). 
De komst van de elektrische XC40 is 
uiteraard goed nieuws voor de Gentse 
site, die met haar 6.600 werknemers 
één van de grootste industriële werk-
gevers van ons land is. Momenteel 
wordt de fabriek klaargestoomd voor 
de elektrische transformatie. Niet 
alleen zijn er heel wat wijzigingen aan 
de assemblagelijnen nodig, op de site 
wordt ook een gloednieuwe batte-
rij-fabriek opgetrokken. Daarnaast 
wordt volop geïnvesteerd in oplei-
ding van werknemers, zodat ze goed 
uitgerust kunnen beginnen aan het 
elektrische avontuur. 

De allereerste 
elektrische 
Volvo is 
van Gentse 
makelij!

Volvo kiest dan weer resoluut voor 
elektrificatie.” 

“België is een klein landje, dus ook 
Europa en de rest van de wereld 
zullen grote stappen moeten zetten 
vooraleer de elektrische wagens mas-
saal van de band beginnen te rollen. 
Door de massaproductie zullen ze ook 
goedkoper en toegankelijker worden 
voor een veel grotere groep mensen. 
Het feit dat we een Chinese eigenaar 
hebben speelt in ons voordeel. China 
heeft zeer veel strategische grondstof-
fen en die zijn nodig om elektrische 
wagens te bouwen. Ze zetten ook al 
een hele tijd in op de elektrificatie van 
de auto-industrie.”

Terwijl we staan te kijken hoe 
productie- arbeiders XC-40’s met 

diesel- en benzinemotoren assemble-
ren, willen we ook graag weten welke 
veranderingen er nodig zijn in de 
fabriek om vol-elektrische wagens te 
maken en welke concrete gevolgen er 
zijn voor de werknemers. 

Philippe: “Naar assembleren toe zal er 
voor de medewerker niet zo heel veel 
veranderen, het blijft monteren. Wel 
moeten we veel investeren in oplei-
dingen rond veiligheid. We moeten 
ons bewust worden van de gevaren 
om te werken met elektrische mo-
toren en batterijen. Hybride wagens 
maken we al een tijdje en ook daar 
zijn veel aandachtspunten, maar een 
volledige elektrische wagen is toch 
nog een ander paar mouwen. Zorgen 
dat er veilig kan gewerkt worden is 
uiteraard een prioritiet. Zo zijn er 
speciale ESD-vloeren, die statische 
elektriciteit veilig wegvoeren. Kortslui-
tingen en storingen kunnen zo voorko-
men worden. Ook de werkschoenen 
moeten ESD-gekeurd zijn.”

“De productielijnen waar de wagens 
op staan moeten ook verstevigd 
worden. Een elektrische wagen met 
batterij weegt immers 700 kilogram 
meer dan een wagen met een traditi-
onele verbrandingsmotor. Er moeten 
ook meerdere hoogspanningslijnen 
aangebracht worden.” 

Naast investeringen in veiligheid moe-
ten de Volvo-werknemers ook nieuwe 
competenties verwerven. Inzake op-
leiding en vorming van de medewer-
kers vertelt Philippe het volgende. 

Philippe: “Momenteel worden oplei-
dingspakketten ontwikkeld waarmee 
we onze mensen gaan opleiden. 
Investeren in kennis is zeer belangrijk. 
Om in de nieuwe batterij-afdeling te 
mogen komen zal je eerst een certi-
ficaat moeten behalen. Daarbij wordt 
een onderscheid gemaakt naargelang 
wat je precieze opdracht is. Operato-
ren zullen een paar dagen opleiding 
krijgen, zowel theorie als praktijk. 
Werknemers die herstellingswerken 
moeten doen krijgen natuurlijk meer 
opleiding, vooral inzake veiligheid. 

De batterij-monteerders krijgen dan 
weer specifieke montage-opleidingen. 
Iedereen zal een persoonlijke badge 
krijgen met een specifieke kleur, 
waar een bepaalde bevoegdheid aan 
vasthangt.”

“De elektrische XC40 wordt ook uitge-
rust met een speciaal daarvoor ont-
wikkeld Android-besturingssysteem. 
Die software komt van een Zweedse 
leverancier maar als er fouten in het 
systeem zitten, zullen onze mensen 
die wel moeten kunnen oplossen en 
herstellen. Ook daarvoor zal veel op-
leiding moeten voorzien worden.”

Terwijl we van de productiehallen te-
rug naar het vakbondslokaal wande-
len, vragen we aan Philippe – bij wijze 
van besluit – hoe hij de toekomst van 
Volvo Cars Gent inschat. 

Philippe: “Ik zie een mooie toekomst 
voor Gent. Momenteel zijn we nog 
een dipje aan het verwerken omdat 
de productie van de V40 net vóór het 
verlof werd stopgezet. Maar vanaf 
volgend jaar zullen we de aantallen 
opnieuw zien groeien. Momenteel 
maken we de XC40, die naar overal 
ter wereld wordt geëxporteerd. Om 
aan de stijgende vraag te voldoen 
gaan we tegen het einde van het jaar 
meer wagens moeten produceren. 
Daarnaast wordt hier ook nog altijd de 
V60 gemaakt maar dat is op tijdelij-

ke basis, in principe nog tot 2021. En 
daarbovenop komt dus de vol-elektri-
sche XC40. Maar het blijft een feit: de 
automobielindustrie is een zeer harde 
wereld. Je moet constant op je tellen 
passen en zorgen dat je mee op de 
trein zit.”

“De impact op de tewerkstelling is 
moeilijk te voorspellen. Alleszins 
zullen in de nieuwe batterij-afdeling 
– waar de batterijen geassembleerd 
worden – een aantal nieuwe teams 
gecreëerd worden uit de bestaande 
groep werknemers. Maar we hebben 
nog geen zicht op het aantal elek-
trische XC40’s dat uiteindelijke zal 
geproduceerd worden, dus over de 
concrete impact op de tewerkstelling 
kunnen we nog niet veel zeggen. Het 
is alleszins wel de bedoeling om het 
aantal werknemers stabiel te houden.”   

ABVV-Metaal trok naar Volvo Cars 
Gent en sprak er met onze hoofd-
afgevaardigde Philippe De Schryver. 
Tijdens een uitgebreide rondleiding 
– langs de nieuwe batterijfabriek en 
doorheen immense fabriekshallen 
vol met indrukwekkende robotarmen 
en vele honderden metaalarbeiders – 
vragen we hem hoe hij de evolutie 
naar elektrische wagens inschat. 

Philippe: “De auto-industrie wordt 
verplicht om serieuze inspanningen 
te leveren voor schonere lucht en 
minder CO2-uitstoot. Dat is een goeie 
zaak. Iedere constructeur moet op die 
trein springen, want anders is er geen 
toekomst voor hun merk. Sommigen 
autobouwers geloven nog steeds in 
propere dieselmotoren, terwijl ande-
ren de kaart van waterstof trekken. 


