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   “Werkbaar werk kost geld 
en dat past niet in de kraam van werkgevers”

De werkbaarheidsmonitor 2019 van de SERV toont 
dat slechts 48 procent van de metaalwerknemers en 
een schamele 41 procent  van de transportwerkers een 
werkbare job heeft. Ruim een derde van de metallo’s 
en de transportarbeiders ondervindt werkstress- 
klachten. De logistieke en de metaalsectoren vragen 
veel flexibiliteit van werknemers, op maat van de werk-
gever. De huidige inspanningen schieten tekort. Langer 
werken wordt zonder werkbare job wel héél moeilijk. 
We spreken erover met Tom Peeters, BTB-secretaris in 
Limburg, en Rohnny Champagne, provinciaal voorzitter 
van ABVV-Metaal Limburg.

Wat maakt werk werkbaar in de transport- en  
metaalsectoren? 
Tom: “Met de uren die werknemers in onze secto-
ren presteren, zouden ze een degelijk loon moeten 
verdienen. Dat is vandaag niet het geval. Vrachtwagen-
chauffeurs kloppen weken van 60 uur om aan een goed 
loon te komen. Buschauffeurs doen veel onderbroken 
diensten en in de logistiek is het vooral de flexibiliteit 
die zeer zwaar weegt: niet te veel ziek zijn, doelen 
halen, flexibel werken. Er gaat bitter weinig aandacht 
naar werkbaarheid. Dat kost geld en past niet in de 
kraam van de werkgevers.”

Rohnny: “Weinig bedrijven doen ook maar de minste 
moeite doen om werk werkbaar te maken. Bij  staal-
bedrijf Aperam in Genk, het voormalige ALZ, hebben 
we écht iets bereikt rond werkbaarheid. 57-plussers 

krijgen daar nu in twee stappen twintig extra betaalde 
vakantiedagen toegekend.”

“Onze werknemers zijn tegen hun 55ste mentaal moe 
en fysiek niet meer dezelfde werknemers als toen ze 
25 jaar waren. Daar is geen aandacht voor. Dus 
manoeuvreren ze die werknemers in een onmogelijke 
positie. SWT werd zo duur dat het geen oplossing 
meer is. Nu zie je het aantal langdurig zieken evenredig 
toenemen met de afname van SWT. Onze vraag is 
duidelijk: maak het werk ergonomisch aanvaardbaar en 
voer de systemen van deeltijds werken opnieuw in.”

Het beroep van vrachtwagen-, bus- en car- en
taxichauffeur, maar ook dat van lasser, pijpfitter, 
monteur, kraanbestuurder zijn knelpuntberoepen. 
Hoe maken we deze beroepen aantrekkelijker 
om de instroom te vergroten?
Tom: “Het komt uiteindelijk neer op centen. In onze 
sectoren, waar de lonen niet al te hoog zijn, moeten 
chauffeurs en logistieke medewerkers zich bijna tot 
hun 67 te pletter werken om gewoon te overleven. 
Sommige gepensioneerde chauffeurs blijven werken 
omdat ze anders niet rond komen.” 

Rohnny: “Loon is natuurlijk niet alles. Maar daar begint 
het wel mee, want een mens gaat werken om zijn boter- 
ham te verdienen. Werk moet werkbaarder als we 
meer instroom willen. We moeten duidelijk maken dat 
een technisch diploma gelijkwaardig is aan een ASO- 
diploma. Anders zullen ouders hun kinderen nooit 
aanmoedigen een technische richting te volgen. 
Technische jobs worden ook nog eens minder betaald. 
Als je dat niet aanpakt en als de knelpuntberoepen niet 
fysiek werkbaarder worden, dan blijven de instroom-

De druk is 
moordend, en 
dat voor een
uurloon van 12 
euro. Wie wil 
daaraan
beginnen?
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Hoever staan we met werkbaar werk in de metaal- en 

transportsectoren? Een gesprek.
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problemen en uitval bestaan. Landingsbanen en SWT 
schrappen en de mensen stromen op een andere 
manier uit: langdurig ziek, invalide … Mensen zijn geen 
machines.”

“Werkgevers moeten investeren in opleiding, zodat 
mensen gewapend zijn als het bedrijf overkop gaat en 
dat ze tot meer in staat zijn dan hun dagelijks taken-
pakket. Doe mensen roteren, zodat ze niet altijd het 
fysiek zwaarst belastende werk moeten doen en zodat 
andere spieren en gewrichten belast worden.”

Tom: “De druk bij vrachtwagenchauffeurs is moordend: 
intern vanuit de bedrijfsplanner en werkgever, van de 
klant om op tijd te zijn, externe factoren zoals files. Wie 
wil daaraan beginnen? Voor een uurloon van 12 euro. 
Als ABVV eisen we een minimumuurloon van 14 euro. 
Velen in onze logistieke sector hebben dat niet, zelfs 
niet als ze in ploegen werken.”

“Werkbaar werk is realiseerbaar, maar goedkope 
arbeid is té beschikbaar. Vinden werkgevers geen 
chauffeurs? Dan trekken ze wel een blik goedkope 
arbeiders uit Oost-Europa open. Langzaamaan begin-
nen die nu ook met Belgische contracten te werken 
en sluiten ze zich zelfs bij ons aan, soms zelfs om zich 
syndicaal te engageren, maar we zijn dan ook al vijftien 
jaar verder.”

Rohnny: “Dat men al eens begint met het geld te halen 
waar het te rapen valt. De inspectiediensten kampen 
met personeelstekort? Trek dan fiscalisten aan, betaal 
ze correct en spijs de staatskas. Zorg dat degenen die 
moeten bijdragen ook bijdragen. Dan hoeven we niet 
elke twee minuten te discussiëren of SWT kan of niet, 
of we moeten werken tot 67 of niet.”

Tom: “Werkbaar werk is een verhaal van herverdeling, 
van solidariteit. Waarom zou een bediende die gerust 
tot zijn 70 kan en wil werken dat ook niet kunnen doen 
en zo langer bijdragen? Zo kan de arbeider die bij hem 
het pakje komt afleveren of die zijn auto herstelt het 
wél rustig aan doen op zijn 60 jaar met een fatsoenlijk 
pensioen.”

Uit cijfers van de SERV blijkt dat slechts de helft van 
de werknemers werkbaar werk heeft. Meer dan een 
derde van de werknemers kampt met werkstress. 
Zien jullie dit in de praktijk?
Rohnny: “Een derde lijkt me nog optimistisch geschat. 
Veel hangt ook af van de sector. In een productiebedrijf 
of een werksituatie waar je weinig of geen impact hebt 
op je werkuren, ervaar je altijd stress. Want dan moet 
je je thuissituatie honderd procent aanpassen aan je 
werksituatie.”

Tom: “Flexibiliteit op maat van het bedrijf maakt dat 
de zaken anders liggen dan voorzien was. Dat geeft 
regelstress. Wat de werkgevers trouwens uitspelen 
naar vakbonden toe, is de financiële afhankelijkheid 

van werknemers. Wie laat zich bijvoorbeeld uitbuiten 
bij sociale dumping? Mensen die niet anders kunnen. Ik 
heb genoeg dossiers behandeld van Bulgaren die zich 
kapot werken voor 500 euro per maand. Voor hen is 
het 500 euro of niks hé.” 

Rohnny: “Bij jonge mensen is het evenwicht tussen 
werk en privé belangrijker dan dat voor de oudere 
generaties het geval was. Zij gaan bijvoorbeeld op hun 
25 of 30 jaar een tijdje 4/5 werken. In mijn jonge jaren 
was dat ondenkbaar.”

Tom: “Voor hoogopgeleiden is dat meer bereikbaar, 
maar als kortgeschoolde in een arbeidersjob heb je die 
keuze gewoon niet altijd. Het financiële aspect speelt 
mee, maar ook de aard van de job.”

Rohnny: “In de meeste productiebedrijven is het aan-
tal deeltijdsen heel erg afgetopt. Want het bemoeilijkt 
de arbeidsplanning en zadelt hen op met extra 
administratie. Nochtans leidt dat tot een steeds ouder 
personeelsbestand, dat zelfs met de beste bedoelingen 
de productiviteit niet op hetzelfde peil kan houden, al 
was het maar omdat hun lichaam het niet meer toelaat. 
Die mensen worden met stress opgezadeld: ga ik bij 
de volgende herstructurering de eerste zijn die buiten-
vliegt? Waarom kan ik niet in SWT, waarom moet ik als 
SWT’er beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt?”

“Het is een kwestie van goede wil. Het is wel degelijk 
zo dat de meeste werkgevers als rasechte liberalen in 
het leven staan. Een groot Limburgs poetsbedrijf keert 
zijn twee eigenaars elk ruim twee miljoen euro uit en 
diezelfde eigenaars vertellen aan de onderhandelings-
tafel ongegeneerd dat er geen marge is voor 1,1 procent 
loonsverhoging voor het personeel. Wel, daar staan wij 
haaks op!” 
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Dat men al eens begint met het geld te 
halen waar het te rapen valt.’’ Rohnny

   “Werkbaar werk kost geld 
en dat past niet in de kraam van werkgevers”

Elke werkgever wint erbij als hij aandacht heeft voor de werkbaarheid van het werk. 

Zo is het belangrijk om in te zetten op kwalitatieve banen en flexibiliteit op maat van 

de werknemer: goede afstemming tussen werk en privé, landingsbanen, thematische 

verloven ... Ook opleiding en bijscholing houden het werk motiverend. De focus moet 

liggen op het geheel van de loopbaan van de werknemer. In plaats van besparingen 

in werkbaar werk, is er nood aan bijkomende investeringen. Tevreden werknemers zijn 

productieve werknemers.

Als BTB en ABVV-Metaal willen wij dat werkbaar werk een topprioriteit wordt voor 
de nieuwe regeringen én voor de inspectiediensten. 
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Opkomen voor ABVV-Metaal:
dromen en drijfveren van onze metallo’s

Onze metallo’s zijn klaar voor de 
sociale verkiezingen in mei. De voor-
bije jaren gaven zij stuk voor stuk het 
beste van zichzelf. Ze deden dit vaak 
in moeilijke omstandigheden, in een 
politieke context van besparingen en 
kleine marges voor loonsverhogingen. 
Bedrijven zijn ook een spiegel van 
de samenleving. Maatschappelijke 
tendensen – verrechtsing, polarisering, 
individualisering – zetten zich door 
op de werkvloer. Dat maakt het niet 
eenvoudiger om syndicalist te zijn. 
Pleiten voor solidariteit, samen- 
horigheid en kameraadschap – in een 
wereld die steeds killer lijkt te worden 
– is vandaag een beetje als roepen in 
de woestijn: er is niemand die je hoort, 
er is niemand die luistert.

ABVV-Metaal vroeg aan vijf top- 
delegees wat het betekent om 
delegee te zijn en wat hen drijft om 
er elke dag opnieuw voluit voor te 
gaan. 

Opkomen voor ABVV-Metaal: wat 
betekent dat voor jullie? Wat is jullie 
motivatie, wat zijn jullie drijfveren?

Peter Degrijze (hoofddelegee Sedac): 
“Voor mij is dat zeer duidelijk: op- 
komen voor de rechten van de werk-
nemers. De situatie van de collega’s 
verbeteren, daar draait het om. Eén 
voorbeeld: zorgen voor meer werk-
baar werk. De voorbije jaren hebben 
wij daar heel veel aandacht aan 
besteed. We hebben een goede 
cao 104 afgesloten, met veel 
investeringen in ergonomie. Voor 
oudere werknemers gaan we actief 
op zoek naar andere, minder zware 
jobs. Soms worden er zelfs speciaal 
nieuwe werkposten opgericht. Onze 
baas heeft iedereen hard nodig, want 
we zijn een bedrijf in volle expansie. 
Hij heeft dus ook baat bij werkbaar 
werk.”

Frans Cortvriendt (hoofddelegee 
Vlassenroot): “Wat mij vooral aan-
spreekt bij ABVV-Metaal is het sociale 
aspect. Opkomen voor elkaar. Verant-
woordelijkheid nemen. Dat zijn dingen 
die ik heel belangrijk vind. Ik werk in 
een klein familiebedrijf. In dergelijke 
bedrijven is de sfeer misschien 
familialer, maar je hebt ook iemand 
nodig die durft zeggen waar het op 
staat. Dat is vaak net moeilijker in 
een kleine kmo, waar iedereen elkaar 
persoonlijk kent en de structuren wat 
minder hiërarchisch zijn.”

Wat moet een delegee vandaag 
allemaal kennen en kunnen? Over 
welke eigenschappen beschikt een 
goede vakbondsafgevaardigde?

Alex Van De Vondel (delegee Atlas 
Copco): “Als delegee moet je kennis 
hebben over vanalles en nog wat. 
Syndicale vorming volgen is de 
beste manier om die kennis op te 
doen. Ervaring is ook belangrijk, maar 
dat komt natuurlijk met de jaren. 
Je moet je goed kunnen inleven in 
verschillende situaties en problemen 
vanuit meerdere invalshoeken be- 

kijken. Een paar stappen vooruit 
denken is ook een vaardigheid 
die goed van pas komt. Maar het 
sociale aspect is uiteraard het aller- 
belangrijkste. Wij weten wat het 
betekent om elke dag op de vloer 
te staan. Inlevingsvermogen en 
empathie, daarmee kom je al heel ver. 
Vaak ontbreekt het daaraan bij de 
directie. Vroeger was de baas één van 
je collega’s die was doorgegroeid, 
iemand die voeling had met de werk-
vloer. Vandaag zijn dat steeds vaker 
ingenieurs, die – met alle respect – 
niet meer weten wat het betekent om 
op de vloer te staan.”

Hans Truyen (hoofddelegee ON 
Semiconductor): “Een delegee moet 
eerlijk en oprecht zijn, goed kun-
nen luisteren en veel geduld hebben. 
Een delegee moet ook strijdvaardig 
zijn. Het wordt steeds moeilijker om 
dingen te realiseren op het bedrijf. Je 
moet zelfs hard vechten om bepaalde 
zaken te behouden. Ik zie steeds vaker 
uitgebluste delegees, ze zijn moe- 
gestreden. Je voelt je soms een 
beetje als Don Quichot, vechtend 
tegen windmolens. Vroeger kon je 
veel meer binnenhalen, en je moest er 
minder moeite voor doen.”

Ann Cox (hoofddelegee Sabca): 
“Die vechtlust is heel belangrijk. Als 
je dat niet hebt, hoef je er niet aan 
te beginnen. Ook bij ons probeert de 
werkgever goede cao’s open te bre-
ken en uit te hollen. Luisteren naar de 
mensen is ook noodzakelijk. Met luis-
teren bedoel ik: écht luisteren. Wat is 
het probleem? Waar heb je moeite 
mee? Waarin ligt dat? Wat zijn de oor- 
zaken? Ik merk dat problemen vaak 
onderhuids liggen. Pas als je door-
vraagt komt de essentie aan de 
oppervlakte. Alleen door oprecht te 
luisteren kun je achterhalen waar de 
pijnpunten liggen. Vandaar uit kan je 
zoeken naar oplossingen.” 
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“Zorgen voor meer solidariteit, meer rechtvaardigheid en

betere werkomstandigheden: daarom ben ik delegee geworden.”
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Sociale verkiezingen?

    Kennis geeft macht:
onze afgestudeerden zijn er klaar voor

Om onze vertegenwoordigers 
op de verschillende politieke 
niveaus te kiezen, trekken we 
om de zoveel tijd naar de stem-

bus. Bij de sociale verkiezingen, dit jaar tussen 11 en 24 
mei, worden ook vertegenwoordigers verkozen, maar 
dan in bedrijven met minstens 50 werknemers. Wie 
verkozen wordt, is delegee. Hij of zij vertegenwoordigt 
zijn collega’s en heeft een belangrijke stem bij beslis-
singen die worden genomen in het bedrijf.

De sociale verkiezingen zijn hét moment bij uitstek 
om sociale en economische democratie in de onder- 
neming gestalte te geven. Elke stem maakt onze 
afgevaardigden sterker tegenover de werkgever. Dat is 
van belang om duidelijk de stem van hun vakbond te 
laten horen. Hoe meer stemmen onze afgevaardigden 
krijgen, hoe sterker zij staan om de belangen van jullie 
als werknemers te verdedigen en te verbeteren.

BTB, bROODnodig in onze sectoren
Omdat BTB overleg en dialoog koppelt aan een grote 
vastberadenheid bij het verdedigen en vrijwaren van 
werknemersbelangen.

Omdat BTB ijvert voor een grote diversiteit bij de 
kandidaat-delegees voor een optimale vertegen- 
woordiging in de overlegorganen op de bedrijven. 
Alleen op die manier rechtvaardige en evenwichtige 
beslissingen mogelijk.

Omdat BTB voor deze sociale verkiezingen haar 
prioriteiten legt bij vier grote thema’s die belangrijk 
zijn voor de werknemers in onze sectoren.
• Werkbaar werk
• Meer koopkracht
• Meer vorming en opleiding
• Gelijke rechten

Werknemers in onze sectoren worden nog te vaak als 
tweederangswerknemers behandeld en daar wil BTB 
een eind aan maken. Maar dit kunnen we niet alleen. 
Dit doen wij samen met jullie, onze afgevaardigden, 
leden en onze kiezers. Stem daarom in mei op lijst 3!

BTB-toolbox
Omdat we de kandidaten bij de sociale verkiezingen 
graag een aantal handige tools aanreiken voor de 
campagne sociale verkiezingen 2020, creëerden we 
een toolbox. Hierin vind je onder andere het beeld 
van onze campagne, maar ook Word- en PowerPoint- 
sjablonen waarmee de militanten zelf aan de slag kun-
nen om affiches, pamfletten en presentaties te maken.

In de toolbox vinden jullie ook alle affiches, posts voor 
sociale media, filmpjes en ander propagandamateriaal 
van BTB zelf. Tijdens de campagne zal de toolbox 
nog geüpdatet worden met nieuw materiaal. Vraag 
de link naar de toolbox aan je gewestelijk secretaris of 
propagandist. 

Elk jaar organiseert BTB Wegvervoer & 
Logistiek een federale militantenvorming 
voor alle sectoren en alle gewesten. Deze 
jaarlijkse vormingssessies maken deel uit 
van een vierjaarlijkse cyclus die net na de 
sociale verkiezingen begint en net voor de 
volgende sociale verkiezingen eindigt.

Op 3 en 4 februari vonden de laatste ge-
zamenlijke vormingsdagen plaats. Meer 
dan 250 militanten verzamelden in Floreal 
Blankenberge voor een tweedaagse met 

een afwisselend programma vol workshops 
over de campagne sociale verkiezingen, de 
procedure van de kiesverrichtingen, sociale 
media, digitale beeldtools … Na afloop van 
de vorming kregen onze militanten zelfs 
een diploma voor de volledige vormings-
cyclus.

BTB-voorzitter Frank Moreels: “Onze 
kandidaten krijgen in de laatste rechte 
lijn voor de sociale verkiezingen alle 
ondersteuning die ze nodig hebben voor 

een geslaagde campagne. Deze mensen 
hebben in de bedrijven de laatste vier 
jaar hard gewerkt om de rechten van hun 
collega’s te verdedigen, om de veiligheid 
in de bedrijven te verbeteren, om op te 
komen voor werkbaar werk en nog zo veel 
meer. Het is onze plicht om hen hierbij 
maximaal te steunen. Wij hebben alvast 
het volste vertrouwen in de resultaten van 
de sociale verkiezingen. Rood is troef!” 
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