Werknemers
maatwerkbedrijven
hard getroffen door
corona-crisis.

H

Het coronavirus veroorzaakt moeilijkheden voor honderd
duizenden werknemers. Velen worden tijdelijk werkloos en
verliezen een stuk van hun inkomen. Gelukkig werden de voorbije
weken – mede dankzij de vakbonden – al heel wat maatregelen
genomen om de financiële pijn te verzachten. Denk maar aan de
tijdelijke verhoging van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid, de
extra toeslag van 5,63 euro per dag werkloosheid vanwege de
RVA of aan de tussenkomst in de kosten van de energiefactuur.
Ondanks deze positieve maatregelen, zijn er nog altijd heel
wat mensen die uit de boot vallen. Zo zijn er bijvoorbeeld
de doelgroep-werknemers die progressief werken in de
maatwerkbedrijven. Omwille van een fysieke of mentale
arbeidsbeperking kunnen zij niet voltijds werken, noch kunnen zij
terecht in het normale arbeidscircuit. Ze ontvangen een ziekteuitkering van de mutualiteit die ze kunnen cumuleren met hun
loon. Wanneer ze tijdelijk werkloos worden, krijgen zij echter
geen werkloosheidsuitkeringen. Ze vallen volledig terug op hun
ziekte-uitkering, die in vele gevallen onder de armoedegrens ligt.
Het spreekt voor zichzelf dat dit niet de bedoeling kan zijn en
dat ook voor deze (kwetsbare) werknemers oplossingen moeten
worden gevonden. We spreken erover met Yves Allewaert
(secretaris ABVV-Metaal) en Nathalie Puype (ABVV-Metaalhoofdafgevaardigde op maatwerkbedrijf ’t Veer).
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