
ONZE METALLO’S OVER DE KRACHT EN HET BELANG  
VAN STERK SOCIAAL OVERLEG

‘OVERLEG TUSSEN 
VAKBONDEN EN 

WERKGEVERS MOET HET 
STUWENDE HART VAN 

ELKE ONDERNEMING ZIJN.’



Eind september lanceerde 
IndustriAll Europe haar 
campagne ‘Together at 

Work’. Met dit project 
wil de Europese 

industrievakbond de vele 
voordelen van collectieve 

onderhandelingen 
promoten. Sociaal overleg 

komt immers niet alleen 
werknemers ten goede (in 
de vorm van betere loons- 

en  arbeidsvoorwaarden), 
maar ook de economie en 

samenleving in haar geheel.

Het is geen overbodige luxe om het belang van een 
sterke sociale dialoog te benadrukken, want de 
voorbije decennia zagen we vooral een uitholling en 
verzwakking ervan. De Europese schuldencrisis en de 
budgettaire orthodoxie die er uit voortvloeide, hebben 
de onderhandelingspositie van vakbonden aangetast. 
In landen zoals Griekenland en Roemenië werden de 
syndicale structuren eenvoudigweg ontmanteld. Die 
ontwikkelingen stralen ook op ons land (en andere 
West-Europese landen) af. Ze veroorzaken een 
neerwaartse druk die onze syndicale kracht aantast. Eén 
voorbeeld: in België is er van vrij loonoverleg al een hele 
tijd geen sprake meer. 

Het gevolg van dit neoliberale beleid is een toename 
van ongelijkheid, van werkende armen en van precaire 
jobs in gans Europa. En dus moet het belang van 
collectief overleg tussen vakbonden en werkgevers – op 
alle niveaus - terug versterkt worden. Zoals Luc Triangle 
(voorzitter IndustriAll Europe) het stelt: “Onze campagne 
zal de vele voordelen van collectief sociaal overleg 
benadrukken. Overleg tussen vakbonden en werkgevers 
moet het stuwende hart van elke onderneming zijn. We 
hebben nood aan sterke vakbonden en aan werkgevers 
die bereid zijn om samen aan tafel te zitten.”

We laten hier vier metallo’s aan het woord. Stuk voor 
stuk getuigen ze over de verdiensten van syndicaal 
overleg en over de concrete verbeteringen die ze 
daarmee in onze metaalbedrijven hebben afgedwongen.



Waar het om 
gaat is dit:  

zonder 
sterk sociaal 
overleg, zou 
er van al die 

verbeteringen 
geen sprake 
zijn geweest.

Christoph Lanckmans (secretaris 
ABVV-Metaal Vlaams-Brabant):  
“Persoonlijk ben ik enorm fier op de 
cao die we op 20 september 2019 
hebben afgesloten bij Carglass Car-
rosserie. Vorig jaar werd Care Carros-
serie overgenomen door Carglass. 
Binnen Care waren er veel verschillen 
aangezien de arbeiders verschillende 
contracten hadden. Deze verschillen-
de contracten en voorwaarden waren 
het gevolg van diverse overnames die 
Care Carrosserie in het verleden had 
gedaan.”

“Jarenlang hebben onze afgevaardig-
den gestreden om deze verschillen 
weg te werken en dat is uiteindelijk 
gelukt. Het collectief overleg ver-
liep constructief en samen met onze 
collega van ABVV-Metaal Limburg, 
Johnny Frans, en zijn afgevaardigden 
van Carglass vormden we een hecht 
blok. Voor de ondertekening van de 
cao ben ik samen met onze afgevaar-
digden de verschillende vestigingen 
van de Carrosserie gaan bezoeken 
om de arbeiders uitleg en duidelijk-
heid te verschaffen. Ze hadden daar 
nood aan en stelden dit op prijs. De 
arbeiders konden voor of tegen het 
voorstel stemmen maar de uitslag was 
overduidelijk: ze konden zich vinden in 
het voorstel. Dan kun je zeggen dat je 
iets moois hebt verwezenlijkt voor de 
arbeiders en kun je als secretaris enkel 
maar fier zijn op onze afgevaardigden.”

Marc Staelens (secretaris ABVV- 

Metaal Oost-Vlaanderen):  
“De laatste tien jaar was er nauwelijks 
marge voor een deftige loonopslag, 
maar in veel bedrijven wilden we toch 
iets doen. En dus hebben we meer-
dere keren een cao 90 (resultaatsge-
bonden premie) onderhandeld. We 
besteden ook altijd veel aandacht aan 
bijkomende investeringen, zeker wat 
betreft veiligheid en ergonomie.” 
“Bij Brose Automotive hebben we 

onlangs ook de functieclassificatie 
aangepast, waardoor werknemers 
verder horizontaal kunnen door-
groeien en bepaalde functies een 
positieve herziening kregen. Ook in 
kleine bedrijven doen we regelmatig 
tussenkomsten naar betaling van loon, 
mobiliteitsvergoeding, enzovoort. Daar 
hebben we goede resultaten kunnen 
bekomen, die vaak beter waren dan 
de bestaande nationale systemen. 
Al die zaken zijn telkens opnieuw het 
resultaat van collectief overleg en 
wederzijds respect tussen werkgever 
en werknemer.”  

Carine Roelant (ABVV-Metaal-hoofd-

afgevaardigde op Barco):   
“In al die jaren dat ik syndicaal actief 
ben, hebben we enorm veel dingen 
ten goede kunnen veranderen. Soms 
waren dat zaken die op nationaal of 
sectoraal niveau geregeld werden, 
soms ging het over concrete bedrijfs-
aangelegenheden. Toen ik begon te 
werken in 1968 zaten we nog in een 
45-urenweek, vandaag is dat 37 uur. 
Inzake ergonomie was er zo goed als 
niets. Er waren geen loonbarema’s en 
ook geen verplaatsingskosten. Op al 
die domeinen hebben we door over-
leg heel wat concrete verbeteringen 
kunnen afdwingen.”

“Het aantal verwezenlijkingen is na al 
die tijd te veel om op te noemen. We 
hebben de carensdag afgeschaft lang 
voor dat dit wettelijk geregeld werd. 
Onze anciënniteitsdagen werden 
uitgebreid en de maaltijdcheques, 
ploegenpremies en fietsvergoeding 
werden verhoogd. Er kwamen duide-
lijke afspraken rond uitzendarbeid en 
aangepaste uurroosters in werkplaat-
sen zonder airco tijdens een hittegolf. 
Ik zou nog veel meer dingen kunnen 
opsommen, maar waar het om gaat is 
dit: zonder sterk sociaal overleg, zou er 
van al die verbeteringen geen sprake 
zijn geweest.”  

VERWEZENLIJKINGEN  
OM TROTS OP TE ZIJN!



Christophe:  
“Alles hangt af van wie je voor jou hebt 
tijdens de onderhandelingen. Als je 
iemand voor jou hebt die alles eerst 
nog eens moet voorleggen aan een 
buitenlandse directie, of zich achter dit 
excuus verschuilt, dan weet je dat het 
niet simpel zal worden. Dat zijn zaken 
waar wij vandaag steeds vaker mee 
geconfronteerd worden. Onderhande-
len met een directie die geen voeling 
heeft met wat er op de werkvloer leeft 
en alleen maar kijkt naar de cijfers is 
ook steeds moeilijk.”

“Wat eveneens zeer moeilijk ligt, is 
wanneer ze een van onze afgevaar-
digden ontslaan. Dat gebeurt stee-
vast door grote bedrijven die een zak 
geld hebben om de persoon die hen 
stoort – maar die het steeds voor de 
arbeiders heeft opgenomen – gewoon 
uit te betalen volgens de Belgische 
wetgeving.”

Marc:  

“Een nieuwe tendens is dat er vandaag 
nieuwe en grote groepen ontstaan. 
Bijvoorbeeld in de sector van de elek-
triciens, waar clusters van bedrijven op-
gericht worden. Dat wil zeggen dat veel 
bedrijven met een andere cultuur en 
een verschillend statuut samenkomen. 
Je moet dan proberen om die bedrijven 
stap per stap naar elkaar toe te laten 
groeien en samen te werken. Dat maakt 
de zaken er niet eenvoudiger op.”

“De laatste tien jaar waren er voor mij 
ook vrij veel herstructureringen. Denk 
maar aan Bekaert Aalter of de Volvo- 
toeleveringsbedrijven zoals LMG, 
Tenneco, Faurecia en SAS Automotive. 
Jammer genoeg krijg je pas een goed 
sociaal overleg tussen verschillende 
aanverwante bedrijven wanneer je 
met zo’n herstructurering te maken 
krijgt. Dat overleg levert dan meest-
al wel goede dingen op, zoals het 
behoud van arbeidsplaatsen of een 
goed sociaal plan voor de getroffen 
werknemers.” 

Carine:   
“Het is vandaag moeilijker om delegee 
te zijn dan twintig jaar geleden. Als je 
nu naar een vergadering gaat, moet je 
echt wel dossierkennis hebben. Vroe-
ger was alles veel sneller in kannen 
en kruiken en kon je gewoon met wat 
gezond verstand een probleem oplos-
sen. Er komt nu veel meer wetgeving 
bij kijken, waardoor je soms heel tech-
nische discussies krijgt. Je moet je dus 
gefundeerder voorbereiden.” 

“Collega’s zijn ook een stuk mondiger 
geworden. Ze gaan eerst zelf online 
op zoek naar antwoorden en dan 
komen ze aan jou vragen of hun ant-
woord juist is en hoe ze het concreet 
moeten toepassen. Ze gaan ook veel 
vaker hun eigen zaak bepleiten bij de 
baas en pas nadien – als er geen op-
lossing uit de bus komt – kloppen ze 
aan bij de vakbond. Mensen willen een 
oplossing voor hun eigen specifieke 
probleem maar ze denken minder aan 
de gevolgen voor de collega’s.”

SOCIAAL OVERLEG OP HET BEDRIJF: 
UITDAGINGEN

Mensen willen een oplossing voor hun eigen 
specifieke probleem maar ze denken minder  
aan de gevolgen voor de collega’s.
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Ook op sectoraal vlak wordt continu werkgemaakt 
van betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor 
werknemers. We spreken erover met Ortwin 
Magnus, ondervoorzitter van ABVV-Metaal en 
politiek verantwoordelijke voor maar liefst zes 
verschillende metaalsectoren (die samen vele 
duizenden arbeiders omvatten).

DE
SECTORALE  

INSTEEK 

Werken aan 
‘werkbaar werk’ 

en inspelen op 
technologische 
veranderingen

Ortwin:  “In de aanverwante sectoren zijn we er de voorbije jaren in geslaagd 
om de eerste stappen te zetten in het werkbaarder maken van het werk. 
Sectoraal worden tools aangereikt aan ondernemingen om op vlak van ergo-
nomie, preventie van stress en burn-out, … tot oplossingen te komen voor de  
problemen waarmee werknemers geconfronteerd worden. Ook het verbe-
teren van het anciënniteits- en loopbaanverlof geeft meer ademruimte aan 
werknemers.” 

“Een belangrijke nieuwe realisatie zijn we momenteel technisch aan het 
uitwerken: de gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor kinderopvang. 
Zo ondersteunen we jonge gezinnen die het steeds moeilijker hebben om 
de balans tussen werken en leven te vinden en proberen om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Ik vind ook dat we er fier op mogen zijn dat wij in onze secto-
ren steeds het luik arbeidsvoorwaarden maximaal hebben ingevuld, ook in de 
jaren dat het economisch moeilijker was. Er zijn niet zoveel sectoren waar dat 
het geval is.”   

“Tot slot mogen we ook fier zijn op het werk dat in onze loopbaanfondsen 
wordt verricht om in te spelen op de technologische veranderingen op de 
werkvloer (elektrische en hybride wagens, brandstofcellen, zonnepanelen, 
domotica, ...). Er worden veel inspanningen geleverd om arbeiders voor te 
bereiden om nieuwe of gewijzigde jobs in te vullen. Het zijn dikwijls die minder 
zichtbare dingen die de grootste impact hebben op de kwaliteit van het leven 
van onze leden.”

Ortwin: “Het sociaal overleg staat onder druk in Europa, ook in België. De 
wetgeving die het vrij overleg beperkt wordt steeds dwingender. Denk aan de 
loonwet die door Minister Kris Peeters nog verstrengd werd en het vrij overleg 
over arbeidsvoorwaarden verder aan banden legt. Hierdoor wordt het steeds 
moeilijker om nog gedragen interprofessionele akkoorden af te sluiten.” 

“Op sectoraal vlak is er weinig manoeuvreerruimte om de realiteiten van de 
arbeidsmarkt aan te pakken. Technische profielen – vaak knelpuntberoepen 
– kunnen we onvoldoende aantrekkelijk maken, waardoor de instroom veel 
te klein is. Gevolg: de actieven worden overbevraagd inzake flexibiliteit. Deze 
vicieuze cirkel kan enkel doorbroken worden door die jobs aantrekkelijker en 
werkbaarder te maken.”

Ortwin Magnus 
ondervoorzitter van  

ABVV-Metaal 

Weinig  
manoeuvreer- 

ruimte om  
sectorale  

uitdagingen  
aan te pakken 



Bovenstaande verhalen maken duidelijk dat investe-
ren in sociaal overleg vruchten afwerpt. Door onder-
handelingen tussen vakbond en werkgever kun je 
veel dingen bekomen die zowel de werknemers als 
het bedrijf ten goede komen. Tevreden werknemers, 
die zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen, zijn 
ook gemotiveerde werknemers. Een open vizier – aan 
beide kanten van de tafel – is daarbij essentieel. Enkel 
door een constructieve houding van alle partijen, kun-
nen oplossingen voor problemen worden gevonden 
en kunnen uitdagingen worden aangepakt.

Onze delegees en secretarissen geven elke dag 
opnieuw het beste van zichzelf om concrete verbete-
ringen af te dwingen. Zij zorgen ervoor dat het sociaal 
overleg inderdaad ‘het hart, de stuwende motor van 
de onderneming wordt’. Dat is iets dat we moeten 
koesteren en versterken, niet alleen bij ons maar 
overal in Europa (en bij uitbreiding in de hele we-
reld). Alleszins moeten we vermijden dat ons model 
van sociaal overleg verder wordt uitgehold. Daarom 
steunt ABVV-Metaal de campagne van IndustriAll 
Europe voor de volle honderd procent! 

OVERLEG WERKT! 


