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De weg naar
vrouwelijke empowerment 
in transport en metaal

T
raditioneel zijn de metaal- en transport- 
sectoren mannenbastions. Ruim 77 procent 
van de transportwerknemers in Vlaanderen is 
man. In de Vlaamse industrie geldt hetzelfde: 

drie kwart is er man. Over alle sectoren heen daalde 
van 2014 tot 2017 het loonverschil tussen vrouwen en 
mannen slechts van 25 naar 24 procent. Bovendien 
werkt 44 procent van alle werkende vrouwen deel-
tijds. Bij mannen is dat 11 procent. De loonkloof is ook 
groter bij arbeiders dan bij bedienden of ambtenaren. 
Bij arbeiders verdienen vrouwen bijna de helft (42%) 
minder dan mannen. Hoe zit de vork in de steel in de 
dagelijkse realiteit van onze sectoren? Wij spraken 
erover met Carine Dierckx, gewestelijk secretaris van 
BTB voor de regio Antwerpen-Mechelen-Kempen, en 
Brenda Vanderdonckt, secretaris van ABVV-Metaal in 
Gent-Eeklo.

Carine, is de genderkloof in de transportsector
ook zo groot? Hoe komt dit?
C: “In de logistiek zie je veel vrouwen, maar vaak in 
deeltijdse jobs of systemen van tijdskrediet, omdat zij 
nog steeds de verzorgende rol opnemen in het gezin. 
Buschauffeurs op schooldiensten of pachters van 
De Lijn ervaren ook veel deeltijds werk of gesplitste 
diensten, wat vrouwen dan weer handig vinden, omdat 
zij dit kunnen combineren met de kinderen. Taxi- 
chauffeurs rijden ook ‘s nachts zonder enige echte 
vorm van bescherming. Dat schrikt vrouwen af. De 
verhuissector is zelfs een echt mannenbastion. In de 
ganse sector is er slechts één vrouw tewerkgesteld. 
De soms zware handenarbeid kunnen of durven niet alle 
vrouwen aan.”

Is de situatie Europees of internationaal
vergelijkbaar?
C: “In het buitenland komen dezelfde problemen en 
hindernissen terug, misschien zelfs in nog ergere mate. 
De Belgische loonverschillen komen vooral door de 
arbeidssituatie van vrouwen. In het buitenland is soms 
zelfs het basisloon niet gelijk.”

“Bij de Oost-Europese chauffeurs in onze contreien 
zien we bijna geen vrouwen, waarschijnlijk vooral door 
de traditionele taakverdeling met de man als kost- 
winner die daar nog steeds leeft.”

Brenda, hoe zit het met de metaalbedrijven?
B: “De meerderheid van de metaalbedrijven met 
vakbondsvertegenwoordiging hanteert een functie- 
classificatie: gelijk loon voor gelijk werk voor alle 
metaalwerkers, ongeacht geslacht. Iedere metallo 
komt gelijk aan de start. Op vlak van doorgroei- 
mogelijkheden is het wat anders. Door onzichtbare 
discriminatie ervaren veel vrouwen een zogenaam-
de ‘sticky floor’, waardoor vooral mannen promotie 
maken. Die neemt doorgaans minder zorgverlof en 
moet niet gemist worden omwille van moederschaps-
rust bijvoorbeeld.”

Zijn er sectoren in de transport en metaalbedrijven 
waar gender minder een rol speelt?
C: “In het echte transportgebeuren zie je het 
loonverschil tussen mannen en vrouwen minder. 
Er is amper deeltijds werk en het basisloon is 
gelijk. Het verschil zit daar in het type werk, 
zoals nationaal of internationaal transport, en soms 
verbonden met het aantal uren dat je kan of mag 
werken, en extra premies zoals een verblijfs- 
vergoeding.”

“Vooral mannen rijden internationaal transport, 
maar ook daar beginnen vrouwen zich nu toch te 
manifesteren. Het zijn dan wel dames van wie de 
kinderen al uit huis zijn of alleenstaanden.”

B: “De sociale adviseurs in onze kantoren merken 
dat mannen in kleinere metaalbedrijven wél vaker in 
een deeltijds zorgstelsel stappen. In grote productie- 
bedrijven, zoals Volvo en toeleveringsbedrijven, en 
metaalbedrijven waar het werk fijne motorische 
handelingen vereist, zien we een grotere vrouwelijke 
populatie. Het omgekeerde geldt in de mechanische 
en elektrische ondernemingen. Daar is technische 
scholing onontbeerlijk en nog steeds kiezen meer 
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jongens dan meisjes voor technisch secundair onder-
wijs.”

Ervaren vrouwen specifieke nadelen aan
tewerkstelling in jullie sectoren?
C: “Vrouwen treffen op de baan toch heel wat 
hindernissen. Het gebruik van sanitair is niet evident. 
Mannen durven bij gebrek aan degelijk of proper 
sanitair al wel eens de natuur intrekken. Voor vrouwen 
is dit moeilijker.”

“Ook qua veiligheid schort er wel wat. Parkings zijn 
vaak onverlicht en onbewaakt. Inbraak, agressie en 
overvallen komen geregeld voor. Dit maakt de job voor 
vrouwen niet aantrekkelijker.”

B: “De industrie en zeker de metaalindustrie, dat is 
meestal zware fysieke arbeid. Veel bedrijven werken in 
ploegen, wat de combinatie met het gezinsleven niet 
evident maakt. Laat ons het ook niet onder stoelen 
of banken steken: op een werkvloer met veel mannen 
is er ook sprake van macho- en haantjesgedrag. Wij 
behandelen geregeld pestdossiers van vrouwen die 
op de werkvloer te maken krijgen met seksisme. Dat is 
lastig en het kan niet de bedoeling zijn dat we ons als 
vrouwen dan maar aanpassen aan vrouwonvriendelijk 
gedrag door eelt op onze ziel te kweken.”

Worden er in de sectoren inspanningen gedaan 
om meer vrouwen aan te trekken?
C: “Als sociaal fonds starten we net een campagne om 
chauffeurs naar onze sector te leiden. Uiteraard zien 
we erop toe dat deze campagne ook aantrekkelijk is 
voor vrouwen: meer nadruk op de voordelen en meer 
vrouwen in het beeldmateriaal. Zo proberen we aan 
te tonen dat het tegenwoordig echt geen mannen- 
wereldje meer is, maar dat vrouwen er zeker hun 
mannetje kunnen staan. We leggen uit dat het als 
vrouw geen probleem is om met zo’n tientonner de 

baan op te gaan. Alle vooroordelen over de rij- en 
navigatiekunsten van vrouwen moeten we ook over-
winnen, zowel bij vrouwen zelf als bij werkgevers.”

“Het is niet genoeg om vrouwen warm te maken om te 
werken in onze sector. We moeten hen ook met open 
armen ontvangen en rekening houden met hun noden, 
zodat zij perfect kunnen integreren.”

“Er zijn natuurlijk in onze sector nog zeer typische 
jobs, waar het werk fysiek zwaar is. Denk aan verhui-
zers, chauffeurs die bachewagens moeten laden en 
lossen, ADR- en brandstoffenchauffeurs die met zware 
slangen moeten sleuren en daarmee zelfs op hun 
vrachtwagen moeten klimmen. Ook daar moeten we 
als sociale partners op zoek gaan naar ergonomische 
hulpmiddelen die deze jobs voor vrouwen mogelijk ma-
ken, opdat zij volwaardig zowel in loon- als in arbeids-
voorwaarden naast hun mannelijke collega’s staan.”

B: “Om de vrouwelijke instroom vergroten moeten 
we op verscheidene fronten stappen vooruit zetten. 
Dit gaat hand in hand met degelijke arbeids- en 
loonvoorwaarden. In de meeste metaalsectoren ver-
dien je goed je boterham, mede dankzij de sectorale 
minimumlonen en ploegen-, nacht-, mobiliteits- en 
andere premies. Om jobs toegankelijk te maken voor 
vrouwen moet geïnvesteerd worden in werkbaar werk: 
in eerste instantie ergonomie, maar ook de combinatie 
van arbeid en gezin moet beter. Voor ABVV-Metaal zijn 
dat belangrijke thema’s die we zowel op bedrijfsniveau 
als tijdens sectoronderhandelingen sterk naar voren 
schuiven. In alle metaalsectoren werd overeengeko-
men deels tegemoet te komen aan de kosten voor kin-
deropvang. We ondertekenden in vele metaalsectoren 
een antidiscriminatie-cao tegen genderdiscriminatie 
op het werk. Verder is de doorstroom van vrouwen in 
technische beroepen te zwak. De sectoren én de over-
heid moeten investeren in sensibiliseringscampagnes 
om ook meisjes aan te zetten tot technische op- 
leidingen.”

“In 2004 kwam onze gendercommissie met een 
charter dat aanmoedigde om elk aspect van onze 
syndicale werking te onderwerpen aan een gender-
toets. Die demarche moeten we van onder het stof 
halen: meer vrouwen op onze lijsten, in onze bestu-
ren, rekening houden met vrouwen in onze vorming, 
vrouwvriendelijk communiceren ... om zo te komen tot 
een echte vrouwelijke empowerment binnen onze 
sectoren.” 
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We stellen vast dat ondanks het principe van gelijk loon voor gelijk werk, er toch 

door allerlei redenen een loonkloof v/m blijft bestaan. Dit verschil maakt dat vrouwen 

gemiddeld 23,7% minder verdienen per maand dan hun mannelijke collega’s.  

In principe moeten vrouwen dan ook tot 27 maart 2020 werken om evenveel te 

verdienen als hun mannelijke collega’s. Daarom zetten we als ABVV op 27 maart onze 

strijd voor loongelijkheid extra in de verf.
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   Volvo Trucks Gent maakt zich op
voor komst vier nieuwe modellenM
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“De komst van vier nieuwe modellen is uiteraard 
een goede zaak voor ons bedrijf en voor de werk- 
nemers”, steekt Sven van wal. “Het toont aan dat er veel 
vertrouwen is en dat Volvo stevig verankerd is in 
Gent. Er worden hier vandaag al enkele nieuwe trucks 
gemaakt, zodat alles goed kan getest worden. Vanaf 
oktober start dan de echte productie.”

De Gentse site is niet de enige fabriek die de nieuwe 
modellen mag bouwen. Ze zullen ook in Zweden en 
in Rusland van de band rollen. Het gaat ook nog niet 
om hybride of elektrische voertuigen volgens Sven: 
“Maar daar zal de komende jaren wel werk van 
gemaakt worden. Zo weten we dat er met Samsung 

werd afgesproken om batterijen te leveren. Maar oké, 
het is nog even wachten. Vermoedelijk zal er vanaf 
2022 begonnen worden met een hybride of elektrisch 
model.”

Om de werknemers zo goed mogelijk voor te 
bereiden, wordt veel geïnvesteerd in opleiding. In 
totaal wordt daarvoor meer dan vier miljoen euro 
uitgetrokken. De Vlaamse overheid voorziet een 
tussenkomst van 680.000 euro. In de woorden van 
Sven: “Dergelijke investeringen in vorming en op- 
leiding zijn zeer belangrijk. Het is ook nodig, want 
de nieuwe modellen zijn ingrijpend veranderd. Een 
hele groep mensen werd al op opleiding gestuurd in 
Zweden. Zij zullen dan op hun beurt de werknemers 
hier opleiden.”

Het beloven dus drukke tijden te worden op Volvo 
Trucks. Ook vandaag wordt er trouwens nog volop 
geproduceerd. Er zijn veel grote orders, die nog 
moeten opgeleverd worden. Met het oog daarop zul-
len tweehonderd nieuwe tijdelijke werknemers worden 
aangeworven. ABVV-Metaal waakt er alvast over dat 
de werkdruk aanvaardbaar blijft. “In 2017 was er een 
staking omwille van de hoge werkdruk. Sindsdien heb-
ben we heel wat afspraken gemaakt met de directie 
op vlak van werkbaar werk en ergonomie. We zijn daar 
dus al een hele tijd mee bezig. Ook de komende jaren 
waken we erover dat alles werkbaar blijft.” 

De Volvo Trucks-fabriek in Gent bereidt zich volop 

voor op de komst van een nieuwe generatie vracht-

wagens. Vanaf oktober 2020 worden er vier nieuwe 

modellen gemaakt. Dat brengt heel wat uitdagingen 

met zich mee. Zo moeten de productieprocessen 

aangepast worden en moet het personeel op grote 

schaal worden opgeleid. We vroegen een reactie aan 

Sven Celie, onze ABVV-Metaal-hoofdafgevaardigde 

bij Volvo Trucks Gent. 

 � Surf naar www.abvvmetaal.be/nieuwsbrief
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  Fraude bij Deliveroo
eindelijk aan banden gelegd?

Zowel op fiscaal als sociaalrechtelijk 
vlak loopt Deliveroo de kantjes eraf. De 
multinational komt er telkens ongestraft 

mee weg. BTB kaart de onzekerheid van het 
statuut van koeriers keer op keer aan.

Naar de buitenwereld laat Deliveroo uitschijnen 
dat het alles volgens de regels doet, door middel van 
foutieve informatie, zelfs naar de eigen koeriers. 
Zo zegt Deliveroo dat de koeriers onder de fiscaal-
rechtelijke regeling van de deeleconomie vallen en zij 
zelfstandigen en geen werknemers zijn. Hoog tijd dat 
de bedrieglijke constructie van Deliveroo wordt door-
broken.

Ook de overheid weet het niet
BTB had een gesprek met de FOD Financiën. Daaruit 
bleek dat een groot deel van de koeriers ten onrechte 
denkt te vallen onder de fiscale regeling van de 
deeleconomie. Die foutieve informatie kwam van 
Deliveroo zelf. Nadat er twijfel ontstond of de regeling 
van de deeleconomie van toepassing was, paste 
Deliveroo haar overeenkomsten aan in de hoop van 
deze regeling gebruik te kunnen (blijven) maken. 
Ondanks de aanpassingen blijkt het juridisch niet zo 
gemakkelijk onder de regeling te vallen. Ook niet voor 
koeriers van Deliveroo.

Uit het gesprek met de FOD Financiën blijkt dat zij zelf 
door het bos de bomen niet meer zien. Intussen maakt 
Deliveroo hiervan handig gebruik om de koeriers te 
laten werken met de leugen dat de fiscale situatie in 
orde is ... BTB ijvert voor een correcte toepassing van 
de regelgeving en communicatie daarrond.

Serieuze aanpak schijnzelfstandigheid
De strijd van BTB blijft niet ongehoord. Op sociaal-
rechtelijk vlak lijkt er actie te komen. Het arbeids- 
auditoraat (dit is het openbaar ministerie in sociaal-
rechtelijke zaken) besliste na twee jaar onderzoek 
terecht om Deliveroo voor de rechtbank te slepen met 
een bundel aan mogelijke inbreuken op het arbeids-
recht. Zo zegt het arbeidsauditoraat dat de koeriers 
volgens de wet geen zelfstandigen maar werknemers 
zijn. Deliveroo houdt vol dat het om zelfstandigen 
gaat en zegt dat dit in het belang van de koeriers 
zelf is. De realiteit is helaas anders. Bij Deliveroo 
staat winst boven alles. Het bedrijf houdt de kosten 
zo laag mogelijk op de kap van de koeriers. Zo worden 
zij als werknemers onvoldoende verzekerd, moeten 
zij hun werkmateriaal zelf voorzien en worden ze 
onvoldoende betaald.

De procedure voor de rechtbank is een ‘principiële 
procedure’: bij een veroordeling zal de herkwalificatie 
van zelfstandige naar werknemer geen concrete 
gevolgen hebben voor de vroegere werkprestaties 
van de fietskoeriers. Om deze procedure succesvol 
te laten verlopen, doet BTB een oproep naar koeriers 
om zich vrijwillig aan te sluiten bij de procedure. Op 
die manier komt er misschien een rechtzetting voor 
het verleden. Koeriers kunnen vrijwillig tussenkomen 
in de procedure tot eind maart. Enkele militanten 
sloten zich al aan. Indien gewenst, kunnen koeriers nog 
steeds contact opnemen met BTB om vrijwillig tussen 
te komen.

Recht op zekerheid en bescherming
De situatie heeft lang genoeg geduurd. BTB hoopt dat 
de procedure voor het arbeidsgerecht eindelijk zeker-
heid en bescherming aan de fietskoeriers zal geven. 
BTB geeft niet op voordat de onrechtvaardige situatie 
van de koeiers is verholpen. 

BTB ontfermt zich al jaar en dag over het lot van de fietskoeriers.
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