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Duizenden vacatures
in transport- en metaalsector

Gezocht: 5.000 vrachtwagenchauffeurs
‘Aan alle helden, bedankt!’ De campagne van de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde tijdens de lockdown zette ook 
de vrachtwagenchauffeurs in de bloemetjes. Samen 
met onder andere het zorgpersoneel, de vuilnis- 
ophalers, postbodes en pakjesbezorgers hielden zij 
het land de voorbije maanden recht. Maar voor die 
heldenjob achter het stuur staan te weinig mensen te 
springen.

Avontuurlijkejobs.be
Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek lanceerde op 
16 maart de campagne ‘avontuurlijkejobs.be’. Daarmee 
gaat het op zoek naar 5.000 nieuwe vrachtwagen- 
chauffeurs voor nationale en internationale trans- 
porten. Geert Heylen, directeur Opleiding bij het 
Sociaal Fonds Transport en Logistiek: “Met de 
campagne willen we duidelijk maken dat je als 
vrachtwagenchauffeur zoveel meer doet dan rijden. Je 
controleert goederen, je bereidt leveringen en routes 
voor, je bedient de boordapparaten, je laadt en 
lost en je onderhoudt je vrachtwagen. En omdat je 
rechtstreeks contact hebt met de klant, ben je een am-
bassadeur van je bedrijf.”

75.000 bezoekers
De campagnewebsite kreeg al 75.000 bezoekers, 
maar het coronavirus strooit toch wat roet in het eten. 
Geert Heylen: “Met de campagne wilden we heel sterk 
inzetten op een-op-eencontacten met de kandidaten. 
Zo kon je onder andere een testrit boeken. De corona- 
crisis zet die mogelijkheid even on hold. Nu proberen 
we vooral digitaal te rekruteren.”

Jobzekerheid
Geert Heylen: “Met 5.000 vacatures ben je niet alleen 
zeker van een job. Je bent ook gerust dat ze je nog 
jaren nodig hebben. Want duizenden chauffeurs staan 

aan de vooravond van hun pensioen. En die moeten 
ook nog eens allemaal worden vervangen.” 

Te weinig Belgisch varend personeel
voor binnenvaart
In 2019 sloop ‘schipper voor de binnenvaart’ de lijst 
van de Vlaamse knelpuntberoepen binnen. Door 
de lange periode weg van huis zien weinig mensen 
de baan zitten. Het opleidingstraject duurt lang. En 
matrozen kunnen pas na 480 actieve dagen door- 
groeien naar de functie van stuurman. Zo zijn er nu al 
te weinig Belgische kandidaten beschikbaar, terwijl het 
Federaal Planbureau een sterke stijging van de binnen-
vaart voorspelt. Uit alle hoeken van de sector komen er 
nu instroomacties. 

Binnenvaart steeds populairder
Het Federaal Planbureau verwacht 63 procent meer 
binnenvaart tegen 2030. Een belangrijke reden zijn de 
stijgende kosten van het wegvervoer. Ook bouwt de 
overheid aan heel wat nieuwe waterweginfrastructuur. 
De nieuwe Schelde-Seinewaterweg – een verbinding 
tussen de havens van Gent en Zeebrugge, en Parijs – 
zal heel wat extra vrachtvervoer met zich mee- 
brengen. Daarnaast winnen de kleine kanalen en 
stedelijke netwerken aan populariteit. Daardoor kijken 
bedrijven vaker naar de binnenvaart als alternatief voor 
vervoer over de weg. Dat betekent een stijgende vraag 
naar bekwaam personeel.

Voortzetting IBO-trajecten
BTB-medewerker Raf Burm: “Heel de sector levert 
inspanningen om nieuwe schippers, stuurmannen, 
matrozen en werktuigkundigen aan te trekken en op 
te leiden. Zo zorgde BTB ervoor dat de IBO-trajecten 
werden voortgezet. IBO staat voor individuele beroeps- 
opleiding en geeft werkzoekenden de kans om met 
een korter opleidingstraject de stap te zetten naar een 
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VDAB, Actiris en Forem publiceren elk jaar een lijst met knelpuntberoepen in de 

verschillende gewesten. In Vlaanderen slaan we dit jaar alle records met 188 

beroepen op de lijst. De zoektocht naar onder andere technisch personeel, vracht-

wagenchauffeurs en varend personeel blijft ronduit problematisch. Dat merken we 

ook in onze sectoren. De sociale partners trekken alle registers open om meer 

mensen warm te maken voor een job in de metaal of het transport.
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job in de binnenvaart. Er is ook een partnerschap in 
de maak rond duaal leren tussen het Fonds voor de 
Rijn- en Binnenscheepvaart, de Vlaamse overheid en 
Syntra Midden-Vlaanderen. Nog onder impuls van 
BTB start de Scheepvaartschool binnenkort met de 
technische opleiding Binnenvaart.”

‘Are you waterproof?’
Dit is een campagne van de maritieme scholen en 
maritieme werkgevers. Op de website van ‘Are you 
waterproof?’ (www.areyouwaterproof.be) verzamelen 
ze informatie over opleidingen, jobs en events en 
dagen ze jongeren op een leuke manier uit om over-
stag te gaan voor een job op het water.

Vereenvoudiging van de vaarbewijzen
Raf Burm: “Een werkpunt blijft de certificering. 
Jongeren kunnen hun vaarbewijs niet op de school- 
banken behalen. Ook voor het Rijnpatent en het 
ADN-attest, het bekwaamheidsbewijs voor het vervoer 
van gevaarlijke goederen, zijn aparte opleidingen en 
examens nodig. BTB blijft op dezelfde nagel kloppen: 
vaarbewijzen behalen moet eenvoudiger. Anders dreigt 
het tekort aan personeel in de binnenvaart nog veel 
groter te worden.”

Metaalsector zoekt goed geschoolde 
technici, onmiddellijk inzetbaar
Kris Van Eeckhout, coördinator van INOM-Arbeiders 
(de opleidingspartner voor arbeiders in de metaal- en 
technologische industrie): “De knelpuntberoepenlijst 
in de metaalsector is ellenlang. Voor elke job die een 
beetje technisch is, is de zoektocht naar personeel 
problematisch. Wij en onze collega’s in de provincies 
organiseren daarom allerlei instroomacties. Enerzijds 
naar het onderwijs toe, om technische jobs aan- 
trekkelijker te maken bij jonge mensen. Anderzijds 
naar werkzoekenden en werkenden. In samenwerking 
met de VDAB organiseren we opleidingen om mensen 
om te scholen of bij te scholen naar de technische 
beroepen waar we handen te kort hebben. 

Elektro-Anders: taal én techniekbad 
voor nieuwkomers
Kris verwijst ook naar een ander mooi initiatief uit 
de provincie Antwerpen: Elektro Anders. Elektro 
Anders leidt anderstalige nieuwkomers op tot 
industrieel elektricien. Tijdens de intensieve opleiding 
krijgen de cursisten zowel vaktechnische opleidingen 
als lessen Nederlands. Het eerste traject vond plaats 
in 2018, het tweede in 2019. De organisatoren staan te 
popelen om het derde traject op gang te trappen. 

Projectcoördinator Younes Amiri: “Met het project 
dienen we een dubbel doel. We komen tegemoet 
aan de toenemende vraag van bedrijven naar elektro-
technici. En Elektro Anders doet nieuwkomers sneller 

instromen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. 
Onze cursisten volgen technische modules, een 
veiligheidsopleiding, taalcoaching en een stage. 
Uniek is dat er tijdens de technische lessen ook taal-
leerkrachten aanwezig zijn, om zowel de docenten als 
de deelnemers te ondersteunen.”

Corona en tewerkstelling in de metaal
Kris Van Eeckhout: “Het is nog even koffiedik kijken 
wat de coronacrisis met de tewerkstelling in de metaal- 
bedrijven doet. Door de lockdown werden heel wat 
arbeiders op technische werkloosheid gezet. Er vielen 
ook al ontslagen. Moeten we ons klaar houden voor 
een ontslaggolf in het najaar? We weten het niet. Maar 
zeker is dat het tekort aan technisch personeel op 
middellange termijn blijft bestaan.”

Garage- en koetswerksector: 
we zitten op een kruispunt
Ook de garage- en koetswerkbedrijven zijn sterk ge-
troffen door de coronapandemie. Tijdens de lockdown 
zijn de activiteiten (verkoop, onderhoud en herstel van 
wagens) zeer sterk teruggevallen. Enkel dringende 
depannages en herstellingen konden nog doorgaan. 
Volgens werkgeversfederatie TRAXIO zal de jaaromzet 
daardoor maar liefst twintig procent lager uitvallen dan 
in normale omstandigheden.  Bovendien speelden in de 
autosector ook vóór corona al enkele belangrijke uit- 
dagingen en evoluties.

Educam: arbeiders wapenen voor 
de toekomst
Ortwin Magnus, ondervoorzitter ABVV-Metaal: 
“Gelukkig werken we via Educam al enkele jaren 
intensief aan het opleiden van de arbeiders om hen 
voor te bereiden op de shift van mechanica naar 
elektrificatie en digitalisering. De volgende uitdaging, 
namelijk aandrijving op waterstof, wordt ook reeds 
voorbereid. De verkoop verandert ook. Ze richt zich 
veel meer op klanten die online keuzes maken en enkel 
nog voor de administratie naar de showrooms komen. 
In de koetswerksector zorgen technische evoluties 
(zoals sensoren) en de klimaatverandering (minder 
vriesdagen) voor minder aanrijdingen en dus minder 
herstellingen.” 

Duaal leren en zij-instroom 
Ortwin: “Het gros van de technische functies in de 
sectoren garages en koetswerk behoort tot de 
knelpuntberoepen. Dat zijn beroepen waarvoor de 
reguliere instroom via het onderwijs onvoldoende 
is om de uitstroom op te vangen. Vandaar dat we 
heel sterk inzetten op kwalitatief duaal leren en 
zij-instroom. Tegelijk verandert de technologie heel 
snel. We moeten zorgen dat iedereen mee is met de 
veranderingen door permanente opleiding en vorming 
voor elke arbeider.” 
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ABVV-Metaal Podcastreeks

MagMetal nu in de (digitale) rekken

‘Wat na corona?’

MagMetal editie juni 2020 neemt je mee in op roller-
coaster: je beleeft de coronacrisis door de ogen van 
de delegees en secretarissen van de metaalsector. 
ABVV-topvrouw Miranda Ulens werpt een licht op
syndicalisme in coronatijden. “Nu moeten we nog meer 
druk zetten, dat is onze verdomde plicht”, fulmineert 
ze. Miranda, en samen met haar vele anderen, droomt 

luidop van #BeterNaCorona: een duurzame, sociale 
en rechtvaardige toekomst. MagMetal legde z’n oor 
hierover te luisteren bij enkele progressieve denkers. 
“Dat is geen linkiewinkie ngo-praat, maar is breed ge-
dragen’, vindt een hoopvolle Els Hertogen van 11.11.11.

De aanpak van de coronacrisis liet te wensen over: het 
beleid krijgt de wind van voren van opiniemaakster 
Yasmien Naciri en spoedarts Natalie Eggermont. Wat 
met de economische ramp die op ons afstevent, de 
‘Grote Lockdown’? Privacy en corona: een misfi t. Waar 
ligt de grens tussen veiligheid en privacy?

Deze editie focust op sociale ongelijkheid met
politicologe Meryem Kanmaz over de kleur van
armoede (een hint: die is niet wit) en historicus Wouter
Ryckbosch over de historische wortels van sociale
ongelijkheid. Mensenrechten worden nog steeds
wereldwijd geschonden: we spreken met Belgisch-
Nicaraguaans activiste Amaya Coppens die nood-
gedwongen een ondergedoken bestaan leidt. De 
Ecuadoriaanse advocate Mayra Tirira vecht in eigen 
land voor genderrechten met de steun van FOS.

Maar ook de sociale verkiezingen komen aan bod: 
dankzij een fotoverslag van de regionale startdagen 
van begin 2020 en een interview met ‘slam poet’
BekVegTer vertoeven we in een lekker verkiezings-
sfeertje. 

� Lees en wees verwonderd! Surf naar www.abvvmetaal.be en geniet van deze editie

MAGMETAL
DE NIEUWE

IS UIT

DOWNLOAD NU VIA ABVVMETAAL.BE

De coronacrisis is een enorme uitdaging voor onze maatschappij. Tegelijkertijd 
biedt deze crisis ook kansen en opportuniteiten. We moeten dit momentum 
aangrijpen om #nacorona een betere wereld te maken. 
Hoe dat kan? Je leest het in de nieuwe editie van de MagMetal.

abvvmetaal.be
#stameeop #tegencorona
� � � � �
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Ontdek de nieuwe serie ‘Wat na corona?’ van 

MetalCast, de podcast van ABVV-Metaal.

In de eerste afl evering stellen we vragen aan
Philippe Diepvents, directeur van de studiedienst van 
het Vlaams ABVV, en Gie Goris, hoofdredacteur van 
MO*. Zij pleiten voor een nieuw maatschappelijk pact 
– sociaal, rechtvaardig en ecologisch, en voor een
grotere rol voor de overheid.

Toen de coronacrisis in maart uitbrak, gingen de
landen in Europa hun eigen weg. Waarom nam de
Europese Unie die coördinatierol niet snel op? We
vragen het in afl evering 2 aan professor Hendrik Vos 
(Universiteit Gent).

De coronacrisis heeft een aantal problemen in onze
samenleving duidelijk naar voren gebracht. Elke crisis 
is een kans om de zaken voortaan anders aan te pak-
ken, vindt fi losoof Bleri Lleshi. Daarom schreef hij een 
brief aan het Vlaanderen dat hij zo liefheeft. Je ontdekt 
zijn boodschap in de derde afl evering van deze reeks!BLERI LESHI3

corona?
na
Wat

De coronacrisis heeft een aantal problemen in onze 
samenleving duidelijk naar voren gebracht. Elke crisis  
is een kans om de zaken voortaan anders aan te pakken, 
vindt filosoof Bleri Lleshi. Daarom schreef hij een brief 
aan het Vlaanderen dat hij zo liefheeft.  
Je ontdekt zijn boodschap in de nieuwste podcast  
uit de reeks ‘Wat na corona?’.

4906_Y20_ABVV_Metaal_website_Metalcast_podcastreeks_ad_DNW_255x160mm_01.indd   1 18/06/2020   12:23
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� Je vindt al dat luistervoer op onze website www.abvvmetaal.be
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Veertienhonderdnegenenzestig banen 
sneuvelen met een droge mededeling 
op de ondernemingsraad van Swissport. 
Swissport is failliet. Het doek valt over 
de jobs van bijna duizendvijfhonderd 
mannen en vrouwen en werpt een 
schaduw over de toekomst van zo veel 
families. Het is het eerste bedrijf in de 
transportsector dat overkop gaat door de 
Covid-19-crisis. Het zal een magere troost 
zijn voor de getroffen werknemers om 
te weten dat er ongetwijfeld nog andere 
bedrijven in moeilijkheden zullen komen.

Swissport heeft personeel bedrogen
Twee weken geleden vertelde het 
management op een bijzondere onder-
nemingsraad dat de situatie zeer ernstig 
was na de lockdown en de enorme crisis 
in de luchtvaart. Maar ook dat – mits 
een inspanning van iedereen – Swissport 
kon overleven tot na de zomer, hopend 
op het hernemen van de activiteit in de 
tweede jaarhelft. Men heeft het personeel 
bedrogen. Hetzelfde Swissport weigerde 
trouwens om samen met de vakbonden 
en de andere afhandelaar Aviapartner de 
regering te interpelleren.

Met acht CEO’s op twee jaar tijd, wat 
volgens ons duidelijk wijst op wanbeleid, 
waren de verwachtingen niet langer hoog 
gespannen.

Regering-Wilmès heeft gefaald
BTB drong weken geleden al aan op 
regeringsmaatregelen om de afhandelaars 
op de luchthaven te steunen. De nationale 
luchthaven is immers méér dan Brussels 
Airlines. Uiteraard is het overleven van 

Brussels Airlines belangrijk voor de lucht-
haven, ook voor de afhandelaars (Avia-
partner en Swissport) en andere onder- 
nemingen die op en rond het tarmac 
actief zijn. Maar er is meer dan dat. 

Er zijn taxiondernemingen, bus- 
maatschappijen, afhandelaars, logistieke 
en transportondernemingen ... die mee 
in de klappen van de luchtvaartcrisis 
delen. Er kwam toen geen enkel gehoor 
van de volmachtenregering-Wilmès, noch 
van bevoegd minister Bellot. Geen enkele 
steun voor de afhandelaars. En die is 
vandaag nog steeds niet toegezegd, on-
danks een ontvangst van de betrokken 
vakbonden op het kabinet van de eerste 
minister.

Luchthaven heeft boter
op het hoofd
BAC boert al jaren goed. De luchthaven 
maakt winst, de afhandelaars niet. Zij 
worden door de luchtvaartmaatschappijen 
in een ‘race to the bottom’ gedwongen, 
waar cao’s en arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden van secundair belang 
zijn. Dezelfde luchthaven wordt nu naar 
voor geschoven als mogelijk overnemer 
van de handling van Swissport. De lucht-
haven die mee verantwoordelijk is voor de 
precaire situatie van de afhandelaars, die 
dus mee verantwoordelijk is voor de shit 
waarin we nu zijn terechtgekomen. 

Voor BTB is het duidelijk. Er zijn twee 
afhandelaars nodig op Zaventem, niet 
minder, niet meer. En er bestaat een 
cao ‘transfer of staff’. Het personeel 
moet dus mee worden overgenomen. 

Zolang die nieuwe afhandelaar er niet is, 
moet het personeel opgevangen worden 
in een ‘pool’ waar ze bovenop hun 
werkloosheidsvergoeding een toeslag 
krijgen, en zo onmiddellijk beschikbaar 
zijn bij de heropstart.

Harde tijden vragen 
sociale maatregelen 
We weten dat de economische situatie 
dramatisch is door de Covid-19-crisis.  De 
Nationale Bank van België berekent het 
verlies aan welvaart voor ons land op 50 
miljard euro. Wat we echter niet zullen 
aanvaarden is dat de werknemers deze 
crisis opnieuw betalen. We willen zelfs dat 
de arbeidsvoorwaarden van de transport- 
arbeiders verbeteren. De transport- 
sector en de werknemers die essentieel 
waren tijdens de coronacrisis. Dat 
betekent een deftig inkomen realiseren 
voor onze leden, dat betekent het sociaal 
vangnet verbeteren.

Onze sociale zekerheid bleek essentieel 
om de crisis door te komen. Daar 
kan niet langer op bespaard worden, in-
tegendeel. Ook niet op de werkloosheid. 
Tijdelijke werkloosheid was nodig om de 
Covid-19-crisis het hoofd te bieden. Het 
werkloosheidssysteem zal de klap van het 
failliet van Swissport en andere bedrijven 
moeten opvangen. Er kan dus geen sprake 
van zijn dat een huidige of komende 
regering opnieuw met besparingen op de 
proppen komt. 

Frank Moreels
Voorzitter BTB
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MagMetal nu in de (digitale) rekken

  Swissport:
Merci, patron!? Bedankt regering!? 

026_AAV1QU_20200629_DNWHP_00.indd   27 23/06/20   15:09


	
	001_20200629_DNWHP_zonder
	002_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	003_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	004_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	005_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	006_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	007_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	008_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	009_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	010_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	011_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	012_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	013_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	014_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	015_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	016_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	017_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	018_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	019_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	020_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	021_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	022_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	023_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	024_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	025_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	026_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	027_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	028_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	029_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	030_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	031_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	032_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	033_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	034_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	035_AAV1QU_20200629_DNWHP_00
	033_BTV1QU_20200629_DNWHP_00
	034_BTV1QU_20200629_DNWHP_00
	035_BTV1QU_20200629_DNWHP_00
	033_OOV1QU_20200629_DNWHP_00
	034_OOV1QU_20200629_DNWHP_00
	035_OOV1QU_20200629_DNWHP_00
	033_WVV1QU_20200629_DNWHP_00
	034_WVV1QU_20200629_DNWHP_00
	035_WVV1QU_20200629_DNWHP_00
	036_AAV1QU_20200629_DNWHP_00




