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We hebben ons allemaal de
afgelopen maanden en nog
steeds vooral gefocust op het
syndicale werk: zorgen dat
iedereen correct betaald wordt,
dat papieren in orde zijn, dat we
veilig en gezond kunnen blijven
werken. Duizenden delegees
zetten dagelijks hun beste
beentje voor. Maar hoe zit het nu
in het ‘koppeke’? We moeten als
vakbond ook daar de vinger aan
de pols houden.
Onze delegees verdienen dus
alle lof voor de manier waarop
ze het de afgelopen maanden
hebben volgehouden. We
gingen met een reeks collega’s
praten over hoe zij het mentaal
aangepakt hebben.
We gaan eens luisteren bij het
zwaar aangeslagen Van Hool.

VAN HOOL

Wat als je
collega’s
worstelen met
hun mentale
welzijn?
Bijna een jaar na de uitbraak van de coronacrisis en de
tijdelijke sluiting van busbouwer Van Hool, is amper
één op de vier opnieuw aan het werk. In de eerste
weken van de lockdown heerste er vooral paniek.
Sindsdien leeft vooral de vraag: “Wanneer mogen we
weer komen werken?” Met de gedeeltelijke sluiting van
de fabriek vielen voor veel mensen belangrijke sociale
contacten weg en werd de toekomst onverwacht
heel onzeker. Hoofddelegee David Scheveneels: “Ik
heb mannen zien huilen, gebroken door de crisis.
Als vakbondsvertegenwoordigers zijn we geboren
mensenmensen, maar op zo’n emotionele rollercoaster
waren we niet voorbereid.”
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“Dus proberen
wij vanuit de
vakbond een heel
klein beetje hoop
te geven.”
DAVID SCHEVENEELS
HOOFDDELEGEE

60 in hun opzegtermijn. En er staan er

enkele collega’s zich volledig op hun

nog 150 in de wachtrij voor SWT dit jaar.

bijberoep. Anderen begonnen als

Allemaal mensen met lange loopbanen,

kersverse ondernemers. En nog een

en dus ook lange opzegtermijnen.

deel arbeiders begon als uitzendkracht

Intussen moeten de jongeren, met

in andere bedrijven. Maar als de crisis

hun gezinnen en leningen, hun beurt

weer is gaan liggen, keren ze het liefst

afwachten. Dat is niet eerlijk.”

terug naar Van Hool.

“Wat nog frustrerend is om te zien, is dat

En er is nog een lichtpuntje: Van Hool

alle overheden nu de mond vol hebben

kan zich meer toeleggen op de produc-

van lokaal kopen. Koop Belgisch, koop

tie van industriële voertuigen. En het

lokaal! Maar waar bestellen de openbare

bedrijf ontwikkelt volop nieuwe bussen

vervoersmaatschappijen bussen? Vaak

en autocars. In december 2020 vertrok-

in het buitenland, waar de lonen en dus

ken de eerste 100% elektrische touring-

de prijzen lager liggen dan bij ons. Dan

cars naar de Verenigde Staten. Er wordt

zeg ik: doe wat je predikt en koop ook

ook aan andere elektrische prototypes

lokaal. Want Van Hool is nog de enige

gewerkt.

DAVID SCHEVENEELS: “De week

MILITANTE ANNELIES DE BAKKER:

viel ook volledig weg. En wat normaal

voor de sluiting op 18 maart waren

“De meeste collega’s houden zo veel

mijn uitlaatklep is – voetbal – kon niet

BELANG VAN
COMMUNICATIE IN CRISIS

mensen vooral bang voor het virus

mogelijk contact via sociale media

doorgaan. Ik wil zo graag gaan werken,

DAVID SCHEVENEELS: “Vorige zomer

en de impact ervan. Wij werken hier

of berichtjes. De fabriek is één grote

maar na negen maanden mag ik nog al-

hebben we al gesignaleerd aan het

dicht op elkaar en zagen niet meteen

familie, met veel mensen die hier al hun

tijd niet. En dat is frustrerend. Het enige

management van Van Hool dat com-

UITKIJKEN NAAR NIEUWE
BESTELLINGEN

mogelijkheden om alles volgens de

hele carrière werken. We delen op de

wat goed is aan deze crisis is dat ze het

municatie belangrijk is. De mensen

Is er zicht op betere tijden? DAVID

coronavoorschriften te organiseren.

werkvloer onze goeie en onze slechte

belang van de sociale zekerheid nog

willen weten wat er gaande is en hoe

SCHEVENEELS: “2021 wordt nog een

Uiteindelijk is er dan toch beslist om

dagen. Door de tijdelijke werkloosheid

eens onderstreept. In tegenstelling tot

ze ervoor staan. Toch wordt er nauwe-

zwart jaar voor ons. Want veel klanten

te sluiten. In de weken die volgden,

vallen die belangrijke sociale contacten

sommige buitenlandse collega’s hebben

lijks informatie gegeven. Dus proberen

hebben hun bestellingen geannuleerd.

werd het hier een gekkenhuis. Het

weg. Wie zich af en toe laat horen, daar

wij tenminste nog een degelijk vangnet.”

wij vanuit de vakbond zo veel mogelijk

Een eventueel groot order van De Lijn

secretariaat kon de aanvragen voor de

hebben we zicht op. We kunnen hen

nieuws, informatie en een heel klein

zou voor ons een levenslijn kunnen zijn,

uitkeringen niet bolwerken. Ook bij de

moed inspreken. Maar we maken ons

beetje hoop te geven.”

daarom is die ook zo belangrijk. Zodat

RVA zat er vertraging op de uitbetalin-

meer zorgen over de mensen die we

gen. En dan krijg je dus telefoons met

helemaal niet horen.”

schrijnende verhalen van mensen die
kunnen betalen. Ik ben 15 jaar delegee

“IK WIL GAAN WERKEN,
MAAR IK MAG NIET”

en veel gewoon, maar dat had ik nog

Een van de onvrijwillige thuiszitters bij

nooit meegemaakt.”

Van Hool is ERDAL TASDEMIR.

hun rekeningen en leningen niet meer

CONTACT VIA SOCIALE
MEDIA EN BERICHTEN

“Het is al een zware periode geweest.
Van de ene dag op de andere zit je thuis

‘KOOP LOKAAL’ GELDT OOK
VOOR ONZE OVERHEDEN
ABVV-DELEGEE GUNTHER DE BEUL:

“Er blijven, vaak terecht, veel
vragen en kritiek komen. Zo is
er de verplichte opzegtermijn van de SWT’ers. Dat
betekent dat eerst de

Belgische producent van wagens.”

we werk hebben bij Van Hool en die
wagens in Koningshooikt mogen worden
gebouwd. Stel dat de toeristische
sector weer op gang komt in de zomer,
dan gaan de bedrijven niet direct
investeringen doen. We verwachten dat
we pas vanaf 2022 nieuwe bestellingen
binnenkrijgen. Maar dan moet het
bedrijf tot dan het hoofd boven water

“Door de technische
werkloosheid vallen
er belangrijke
sociale contacten
weg.”

en leef je van een uitkering. Mijn vrouw

ouderen hier aan de

Intussen zijn er opnieuw 400 mensen

startte in februari vorig jaar haar eigen

slag mogen vóór de

aan de slag. Dat is goed nieuws, maar

zaak. We hebben daar veel in geïn-

jongeren. Van de

LICHTPUNTJES

het betekent ook dat 1200 mensen nog

vesteerd. Door corona viel alles in het

400 die nu aan het

Toch zijn er ook lichtpuntjes, positieve

ANNELIES DE BAKKER,

altijd technisch werkloos thuiszitten.

water. Ik klus ook bij in de horeca – dat

werk zijn, zitten er

verhalen om te vertellen. Zo smeten

MILITANTE

kunnen houden, natuurlijk.”
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De 'begin-van-'t-jaarsvragen'

2021

ClassMetal:
metaal & klimaat
in klare taal

De ‘begin-van-'t-jaarsvragen’ is het omgekeerde
concept van de bekende ‘eindejaarsvragen’.
We doen het graag eens andersom! We willen
2020 achter ons laten en kijken in deze MagMetal
graag naar 2021 met een hoopvolle blik.
We stellen onze vragen aan onze Voorzitter!

Rohnny
Champagne
VOORZITTER
ABVV-METAAL

Waar kijk jij in 2021 hoopvol
naar uit?
Het zal waarschijnlijk cliché
klinken, maar net als iedereen
kijk ik er met ons gezin
naar uit om onze familie en
vrienden weer eens te kunnen
ontmoeten in een onbezorgde
sfeer. Ik verlang ernaar om
de 'uitgestelde' kussen en
knuffels nu echt te kunnen
uitdelen zonder de angst om je
geliefden ziek te maken of zelf
ziek te worden. En uiteraard
zijn er op professioneel vlak
nog een aantal uitdagingen
te gaan, gaande van een goed
interprofessioneel dan wel
sectoraal akkoord.
Welke internationaal of
nationaal figuur straalt voor
jou een nieuw begin uit?
Ik weet niet of je kunt
spreken over een nieuw
begin wanneer ik
verwijs naar Barack
Obama, maar ‘s
mans ideeën om
een samenleving
te verenigen,
om te zorgen
voor 'zijn'
mensen zonder

onderscheid des persoons en
de wijze waarop hij op een
zeer lichtvoetige manier met
taal omging en zo mensen
wist te begeesteren, blijft mij
intrigeren. Hij blijft voor mij
een zeer groot redenaar die
zijn talent gebruikt om, met
woorden die raken, mensen
samen te brengen achter
ideeën, mensen te verenigen.
Het jammere is dat zijn
opvolger net datzelfde talent
gebruikt heeft om mensen
te verdelen. Hij plaatste het
'wij tegen zij' opnieuw hoog
op de agenda, waardoor de
Amerikaanse maatschappij
hopeloos verdeeld is. Ik mag
hopen dat Obama een beetje
als 'horse whisperer' mag
dienen onder Biden.
Welk hoopvol, mooi of
interessant boek moeten we
zeker lezen in 2021?
De eerlijkheid gebiedt mij om
te zeggen dat ik in
tegenstelling tot
mijn jeugd, toen
ik makkelijk
een paar
honderd
bladzijden
per week
las, ik
nu nog

nauwelijks de tijd vind om een
boek ter hand te nemen. Maar
Ivan De Vadders Het DNA van de
Macht en uiteraard Obama’s A
Promised Land, kunnen mij wel
bekoren.

Mystic' door Van Morrison, 'Les
Divas du Dancing' (Philippe
Cataldo), 'Amazing Grace' (door
een complete doedelzakband

Welke podcast, video, film of
televisieprogramma vind jij
dat we moeten herbekijken
of -luisteren in 2021?
Enerzijds een Netflix-serie
genaamd 'The Queen's
Gambit', omwille van een
aantal persoonlijke dingen
waaronder mijn jeugdige
interesse voor het schaken
en anderzijds iets heel
ontspannends als 'Reizen
Waes' waardoor ik een
aantal leuke plekjes/
weetjes in de diverse
Vlaamse provincies
leerde kennen.
Welk nummer zet jij op als
je het even nodig hebt om
opgepept te worden?
Ik heb een relatief brede
muzieksmaak, gaande van licht
klassiek tot al wat hardere
rock en me beperken tot één
specifiek nummer lukt dus
niet. Nummers zoals 'Nessun
Dorma' uitgevoerd door
Luciano Pavarotti, 'Into the

grootvader heb overgenomen
en dat eigenlijk niet meer
betekent dan dat je nooit of
te nimmer mag opgeven. Ook
al zit het jou tegen en lukt
iets niet onmiddellijk op de
door jou gekozen manier, dan
herpak je jezelf, recht de rug en
gaat er opnieuw tegenaan op
een andere manier tot je jouw
doel bereikt. Een Metallo plooit
maar breekt niet! Gaat niet,
bestaat dus niet!
Thema voor 2021 is ‘365
dagen lang jouw vakbond’,
wat betekent dat voor jou?

gespeeld), 'Up on the Roof'
(Viola Wills), 'Sweet Caroline'
(Neil Diamond) en 'You to me
are everything' (The Real Thing)
en nog zovele andere nummers,
kunnen mij altijd wel oppeppen
of emotioneel beroeren.
Heb jij een positief motto of
mantra dat je hanteert in het
leven en waar je je aan kunt
vasthouden?
Gaat niet, bestaat niet' is
een soort van 'leitmotiv' dat
ik van mijn echtgenote haar

365 dagen lang, 24/7
'mijn vakbond', is denk ik
wel iets wat elke Metallo
typeert. Het willen helpen,
problemen oplossen, elke
dag opnieuw, op de werkvloer
maar ook daarbuiten in het
verenigingsleven, is voor mij en
voor de vakbond waar ik voor
sta een 'way of life'. Opkomen
tegen onrecht, tegen bedrog,
tegen onrechtvaardigheid is
iets waarmee je opstaat en
weer gaat slapen als Metallo.
Dat is dé reden waarom ik zo
trots ben op onze vakbond
maar vooral op onze Metallo’s.

De metaalindustrie zit volop
in de transitie naar een
klimaatneutraliteit. Er is nog
veel werk aan de winkel, de
uitdagingen zijn talrijk, maar
dat weerhoudt onze industrie er niet van deze kansen
aan te gaan. Wim Careel ging
voor ons eens kijken in de
non-ferro-industrie. Hoe pakken zij die transitie aan naar
een schonere en duurzamere
sector?
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Meryame Kitir, onze metallo-minister

M
“Als minister wil ik
een megafoon zijn
voor de vele warme
initiatieven.”
INTERVIEW MET
MINISTER MERYAME KITIR

“Wat mij opvalt, zijn de warmte
en kracht die uitgaan van alle
mensen op het terrein.” In haar
eerste maanden als minister van
Ontwikkelingssamenwerking en
Grootstedelijk Beleid maakte
Meryame Kitir budget vrij om
eenzaamheid in steden aan
te pakken, streed ze binnen
de C
 OVAX-alliantie met haar
Europese collega’s voor een
eerlijke toegang tot de corona
vaccins en gaf ze het startschot
voor nieuwe landenportefeuilles
in de Belgische partnerlanden.
Ze leerde prachtige mensen
en initiatieven kennen, weliswaar
digitaal. “Ook al gaan we door
een moeilijke tijd, er is ook
ontzettend veel hoop”, zo besluit
de minister.

SAMENWERKINGSPROGRAMMA’S OPNIEUW
OPGESTART

toekomst geven. Dat heeft voor mij
niet te maken met liefdadigheid, wel
met solidariteit. Je kunt een beetje de
parallel trekken met de COVID-19-crisis
bij ons. Al een jaar lang houdt het
virus ons leven in de ban. Bedrijven
moesten sluiten, mensen zaten van
de ene dag op de andere werkloos
thuis. En veel ondernemers hebben

spelers in de chocoladesector die zich

“Niet
iedereen
is mondig
genoeg
om voor
zichzelf op
te komen.”

engageren voor onder meer eerlijke
inkomens voor cacaoproducenten en
de stopzetting van de ontbossing als
gevolg van de cacaoproductie.
Het partnerschap is een groot succes en
steeds meer producenten en retailers
sluiten zich aan.”

mensen een vervangingsinkomen of

GROOTSTEDENBELEID:
NIEMAND MAG
ACHTERBLIJVEN

financiële steun. En dankzij solidariteit

“Ik ben natuurlijk niet alleen minister

– namelijk het massaal volgen van de

voor Ontwikkelingssamenwerking, ook

coronaregels – houden we het virus

voor Grootstedenbeleid. En ik heb

in toom. Met solidariteit kunnen we

meteen 350.000 euro vrijgemaakt om

ook mensen in ontwikkelingslanden

de eenzaamheid in onze steden aan te

een beter leven geven.”

pakken. Want de psychische impact van

moeite om het hoofd boven water te
houden. Dankzij solidariteit krijgen

STRIJDEN VOOR HET
ALGEMEEN BELANG

MERYAME
KITIR

de coronacrisis is enorm en in de steden
hebben mensen het nog moeilijker.
Want als je een tuintje hebt, kun je al

“Met onze samenwerkingsprojecten

eens buiten. Maar beeld je in dat je in

willen we zowel de overheden als

een groot appartementsgebouw woont

de mensen sterk, georganiseerd en

zonder balkon of terras. Veel mensen

zelfredzaam maken. Het middenveld

zitten wat opgesloten en horen of zien

speelt daar een heel belangrijke rol. Ik

wekenlang niemand. Het is belangrijk

heb zelf mogen ervaren wat het is om

dat we niemand achterlaten of alleen

“De voorbije vier maanden heb ik vooral

vakbondsafgevaardigde te zijn. Ik leerde

laten. Ik besef dat iedereen het beu is,

de tijd genomen om mijn kabinet samen

toen dat niet iedereen mondig genoeg

dat het zwaar is, maar het komt goed.

te stellen en de eerste contacten te

is om voor zichzelf op te komen en dat

leggen in mijn beleidsdomeinen. Alles

veel mensen hun rechten niet kennen.

verloopt digitaal. En dat vind ik, net

Zonder vakbond geldt dan vaak de wet

zoals veel mensen, een hele uitdaging.

van de sterkste of de luidste roeper.

Want als minister werk je toch heel nauw

Maar iedereen moet de kans krijgen om

samen met mensen, voor mensen en

te groeien en zich te verbeteren. In alles

tussen de mensen. En dat kan nu even

wat we doen, staat het algemeen belang

niet. Een van de eerste dingen die ik heb

voorop.”

uitgebreid, zijn programma’s in onze

“De
coronacrisis
is loodzwaar
en iedereen
is het beu,
maar het
komt goed.”

En intussen moeten we goed voor e
 lkaar
en onszelf blijven zorgen.”
“De voorbije maanden heb ik mij
ingewerkt in de materie, netwerken
en initiatieven binnen ontwikkelings
samenwerking en grootstedenbeleid.
Ik heb fantastische medewerkers die
mij daarbij hebben geholpen. En wat mij

Niger. Ik wil ook dit jaar twee thema-

SAMENWERKING MET
VAKBONDEN

tische portefeuilles rond klimaat en

“Omdat werk een belangrijke trigger is

terrein. De passie waarmee ze anderen

sociale bescherming opstarten. Door de

om uit de armoede te raken, zijn de vak-

helpen en de wereld zo mooier maken

aanhoudende regeringsvorming stonden

bonden en werkgevers belangrijke part-

die lange tijd op een laag pitje. Daar

ners in onze Belgische ontwikkelings-

jobcreatie, een correct loon en sociale

als bij ons. De ene houdt jongeren met

komt dus opnieuw schot in de zaak.”

projecten. Denk maar aan Afrika, waar

bescherming. Dat doen we onder ande-

sport van de straat, de andere zorgt

er amper 17,5 procent van de actieve

re met de International Labour Organi-

ervoor dat niemand in de buurt met

bevolking formeel werkt. Het merendeel

zation in Burkina Faso en Senegal. Nog

honger hoeft te gaan slapen. Zij zijn een

werkt in de informele sector, zonder

een mooi project is B
 eyond Chocolate,

voorbeeld voor anderen. Toch blijven

“Wat is mijn missie in het ontwikkelings

sociaal vangnet. Enkele van onze Belgi-

opgestart onder de vorige regering.

veel initiatieven onder de radar. Als

beleid? Ik wil mensen een betere

sche projecten zijn specifiek gericht op

Het is een partnerschap van Belgische

minister wil ik hun megafoon zijn.”

partnerlanden, waaronder Palestina en

ONTWIKKELINGSBELEID IS
GEEN LIEFDADIGHEID

is opgevallen, zijn de warmte en power
die uitgaan van alle mensen op het

is ongelofelijk. Zowel in het buitenland
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Bekaert trekt aan één zeel
SOLIDARITEIT IN TIJDEN VAN CRISIS

T

oen wist ik: ik zit
op mijn plaats bij
de vakbond.

JOUW SYNDICALE INFO

2 nieuwe e-books,
nu online!
e-doc

E-BOOK SOCIALE BIJDRAGEN
Op zoek naar een compleet overzicht van alle huidige sociale
uitkeringen? Raadpleeg het e-book over de sociale bijdragen
op onze website. Update januari 2021 is vanaf nu beschikbaar!

DOWNLOAD HIER

Spencer
Tack
•
•
•
•

25 jaar
7 jaar actief bij Bekaert in
Zwevegem als CNC-operator
3 jaar actief bij het ABVV-Metaal
In 2020 verkozen als
jongerenvertegenwoordiger bij het
CPBW

ALLE

SOCIALE
UITKERINGEN
OP EEN RIJ
Januari 2021

E-BOOK
VAKBONDSAFVAARDIGING

e-book

vakbondsafvaardiging
JANUARI 2021

Wat is een vakbondsafvaardiging?
Hoe wordt het opgericht en samen-

HULPLIJN BIJ VRAGEN
OP DE WERKVLOER

altijd even volledig. Dus trok hij naar

“Mijn vader werkte ook bij Bekaert, in

spreekpunt voor collega’s met vragen.

UITKIJKEN NAAR EEN
GEZELLIG SAMENZIJN
“In Zwevegem blijft de impact van corona

sluiting en de ontslagronde van decem-

IEDEREEN AAN
HETZELFDE ZEEL

ber vorig jaar in Ingelmunster zorgden

SPENCER TACK: “Collega’s doen vaak

dus nog altijd op het werk, al is het op

voor een enorme solidariteit onder de

zelf voorstellen om hun werkplaats beter,

een afstand. Een aantal familieleden van

Bekaert-collega’s. Iedereen leefde mee.

aangenamer of veiliger te maken. Ze

mij werkt hier ook, dus dat is leuk. En

Dat was een extra bevestiging dat ik op

hebben vragen rond uitkeringen, premies

we hebben een groep op Messenger met

mijn plaats zit bij de vakbond.”

en verloven. Of ze willen dubbelchecken

alle jongeren van Bekaert om contact

wat de werkgever heeft gezegd. Ik wil mij

te houden. Ik heb het geluk dat ik in

Spencer Tack is 25 jaar. CNC-operator

voor hen inzetten zodat ze krijgen waar

coronatijden nog wel mag fietsen met

tijdens de werkuren, succesvol veldrijder

ze recht op hebben. De fabriek mag dan

kameraden. Maar ik kijk toch echt uit

na de uren. Toen hij aan de slag ging

te groot zijn om van een echte familie te

naar een virusvrije tijd. Dan organiseer

bij Bekaert, had hij veel vragen. Over

spreken, als puntje bij paaltje komt, trekt

ik een BBQ voor de collega’s en de vrien-

zijn werk, rechten en mogelijkheden. De

iedereen aan hetzelfde zeel. Zoals bij de

den om nog eens plezier te maken, bij te

informatie van de werkgever bleek niet

herstructureringen. Dan staan we allemaal

praten en gewoon … samen te zijn.”

Moen, maar in 2019 sloot de fabriek
en stonden 281 mensen op straat. Die

ABVV-Metaal. Intussen is hij zelf het aan-

samen, als één man achter de collega’s.”

voorlopig beperkt. We zien de collega’s

gesteld? Wat zijn de bevoegdheden
en op welke faciliteiten heeft men
recht? Je leest het in ons nieuwe
e-book.

DOWNLOAD HIER

Wat je moet weten
over de vakbondsafvaardiging
Dit e-book gaat over de
vakbondsafvaardiging. Er wordt in

Omdat de meeste bepalingen over de
vakbondsafvaardiging opgenomen zijn

Buiten de sectorale regelingen die worden
behandeld in dit e-book, bestaan er soms

uitgelegd wat een vakbondsafvaardiging is,
hoe ze wordt opgericht en samengesteld
en wat haar bevoegdheden zijn. Ook het
statuut van de vakbondsafgevaardigde
en de faciliteiten waarop hij recht heeft,

in sectorale cao’s, vind je achteraan in dit
e-book ook de sectorale regelingen van de
metaalsectoren terug.

ook regionale of ondernemingsafspraken.
Kijk dus steeds na of dat niet het geval is
voor jouw regio of onderneming!

komen aan bod.
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Rode douche op Villeroy & Boch

RODE DOUCHE OP
VILLEROY & BOCH

geloofde pas écht dat we zeven van de
acht mandaten hadden binnengehaald,

“Iedereen die
er nood aan
heeft, wordt
geholpen: het
zit soms in de
kleine dingen.”

nadat ik hem een foto van het proces-
verbaal had doorgestuurd!”

EERLIJKE COMMUNICATIE
Wat is de verklaring van dit schitterende
verkiezingsresultaat? “Wij hebben een
goed contact met de collega’s. We maken
ook nooit beloftes die we toch niet
kunnen waar maken. Nancy en ik zorgen

“Wij zijn er
om te zorgen
dat iedereen
gehoord
wordt.”
METALLO’S NANCY EN LEONORE HALEN SAMEN

gewoon dat we ons werk goed doen en
dat iedereen die daar nood aan heeft

LEONORE
JONCKHEERE

geholpen wordt.” Nancy vertelt: “Vroeger
werd er bijvoorbeeld nooit een verslag
uitgehangen na een ondernemingsraad
of een comité. De collega’s wisten dus
niet wat daar besproken of beslist werd.
Wij doen dat wel. Luisteren naar de
mensen, duidelijk communiceren en ze
concreet helpen, dat is de essentie.”

OPKOMEN VOOR DE
WERKNEMERS

gesteld, vooral omdat Nancy anders he-

SAMEN KUNNEN WE
ALLES AAN!

lemaal alleen op de lijst stond. Ik wilde

Welke specifieke problemen wil team

Villeroy & Boch is een atypisch me-

haar graag steunen.”

ABVV-Metaal op Villeroy & Boch de

taalbedrijf dat douches en badkuipen

komende jaren graag aanpakken?

produceert. De laatste jaren groeide de

Zowel Nancy als Leonore hebben

“Werkbaar werk is alvast zeer belangrijk”,

vestiging in Roeselare gestaag, de kaap

het hart op de juiste plaats en willen

begint Nancy: “Vooral voor oudere werk-

van honderd werknemers werd over-

vooral hun collega’s helpen. Dat is hun

nemers is het soms moeilijk. Het werk is

schreden en in november 2020 waren er

voornaamste drijfveer, legt Leonore uit:

vaak repetitief en op lange termijn be-

voor de eerste keer verkiezingen voor

“Wij willen de werknemers een stem

lastend voor de schouders of de polsen.

een ondernemingsraad.

geven en hen helpen. Niet iedereen

Daar is zeker nog ruimte voor verbete-

durft naar de personeelsdienst te gaan

ring, bijvoorbeeld op vlak van ergono-

ZEVEN (!) MANDATEN BINNEN EN MAKEN VAN

Het eerste wat we willen weten is hoe

of zijn ploegbaas aan te spreken als er

mie. We moeten steeds langer werken en

ABVV-METAAL DE GROOTSTE VAKBOND

Nancy en Leonore bij de vakbond zijn

een probleem is. Nancy knikt: “Het is

onze jobs veranderen ook snel. Er is veel

terechtgekomen. Nancy: "In 2008 stond

belangrijk dat de werknemers inspraak

meer digitalisering, er komen nieuwe

ik op de lijst. Ik werkte in de nachtploeg.

hebben en dat er naar hen geluisterd

machines, enzovoort. Alles wordt sneller.

In die periode was ik nog niet écht bezig

wordt.”

Het is belangrijk om daarop toe te zien,

De laatste sociale verkiezingen op metaalbedrijf Villeroy & Boch (Roeselare) werden op
spectaculaire wijze gewonnen door ABVV-Metaal. Jarenlang waren we er de kleinste
vakbond, maar in november 2020 werden we in één klap afgetekend de grootste. In
het comité werden alle vier mandaten binnengehaald en in de ondernemingsraad
drie van de vier mandaten. Dit opmerkelijke resultaat is de verdienste van twee sterke
en gedreven metallo’s: Nancy Vandenbogaerde (hoofdafgevaardigde) en Leonore
Jonckheere (effectief afgevaardigde). Met hun tweetjes vormden ze de volledige
kandidatenlijst van ABVV-Metaal en wonnen ze zeven van de acht mandaten! Hoe ze dat
voor elkaar speelden en wat deze overwinning voor hen betekent, lees je hier.

met vakbondswerk, dat is pas later

om te zorgen dat iedereen nog mee is.”

gekomen. Ruim een jaar geleden is onze

DE BELONING

voormalige hoofddelegee op pensioen

In november 2020 was het dan zover:

Ook Leonore heeft duidelijke plannen:

gegaan en ben ik in zijn voetsporen

ABVV-Metaal werd opeens – en met

“Onze functieclassificatie is niet altijd

getreden.”

ruime voorsprong – de grootste vakbond

even duidelijk en doorzichtig. Sommige

Leonore: “In 2012 raakte ik voor de

op het bedrijf. Nancy lacht: “Op de

werknemers hebben al jaren geen func-

eerste keer verkozen en ik ben toen vier

verkiezingsdag was ik getuige in het

tioneringsgesprek meer gehad. Dat zorgt

jaar delegee geweest. Maar in 2016 ben

stembureau en toen de stemmen geteld

soms voor demotivatie bij de mensen,

ik gestopt. Het was zeer moeilijk om din-

werden, kon ik niet geloven dat we het

omdat ze niet weten waar ze aan toe

gen te veranderen op ons bedrijf. Maar

zo goed gedaan hadden. Het was onge-

zijn. Ook dat is dus zeker iets om aan te

in 2020 heb ik mij opnieuw kandidaat

looflijk. Onze secretaris Yves Allewaert

pakken.”
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Peter Injon, metaal- en duivenliefhebber

OP ZOEK NAAR

de passie
van onze
metallo’s
Peter Injon is syndicaal afgevaardigde bij
metaalbedrijf CNH Zedelgem. Over een drietal
maanden vertrekt hoofddelegee Patrick Van
Kerckhove op SWT en zal Peter de taak van
hoofddelegee op zich nemen. Behalve bedreven
metallo is Peter een ware colombofiel of
duivensportliefhebber. Hij kweekt, traint en
verkoopt duiven en hij doet dat met verve. Wij
PETER INJON

“Mijn vrouw laat de
duiven ook wel eens
op als ik nog laat aan
het werk ben.”

spraken met de metallo-duivenmelker over zijn
bijzondere fascinatie voor zijn gevederde vrienden.
Ook in de duivensport blijkt te gelden: succes komt
te voet en gaat te paard. “Ik ga elk jaar voor de
overwinning! Zoals een echte metallo.”

I

PETER INJON

“In dat klein kopje
zit veel verstand en
doorzettingsvermogen,
zoals een metallo.”

Dag Peter, hoe ben jij in deze sport
gerold?

Hoe doen je duiven het in die
wedstrijden?

komen. Los daarvan zijn er natuurlijk

PETER INJON: “In 1987 zette ik mijn

PETER: “In 2018 haalde ik een nationale

bij wedstrijdvluchten. Zo tonen we de

eerste stappen in de duivensport. In

overwinning binnen met doffer (man-

duivin aan de doffer of mannetjesduif

1988 nam ik voor het eerst deel aan

netjesduif ) Lucas. Deze duif behaalde

vlak voor hij ingekorfd wordt. Die duivin

wedstrijden. In het begin speelde ik

de eerste plaats in de vlucht naar

zit dan op hem te wachten bij zijn

de snelheidsvluchten, dit zijn vluchten

Gueret (563 km) met 13.848 duiven die

thuiskomst. Na enkele keren weet hij

tot 300 km. Ik had ook al een paar

deelnamen aan de race. Dat was een

dat. Ook als er jongen zijn of als er nog

jongen gekweekt. Ik kwam thuis

emotionele dag voor mij, want de kans

gebroed wordt, komt de duif naar huis

van school, verzorgde mijn duiven

dat je dat nog eens meemaakt in je dui-

om voor zijn jongen te zorgen.

en liet ze uit. Ze deden het goed

venloopbaan is heel klein. Ik had al wel

In dat klein kopje zit dan ook veel ver-

op de snelheidsvluchten. Dus wilde

dichtbij een overwinning gestaan in de

stand en doorzettingsvermogen, zoals

ik meer. Ik wilde meedoen met de

top tien, maar nooit eerder een eerste

een metallo.”

langeafstandsvluchten. Maar ik had

plaats. Kippenvelmoment!”

daar natuurlijk de duiven niet voor. Het
kweken en opbouwen van een goeie

tal van stimulansen die we gebruiken

Zou je van je passie ooit je job willen
maken?

basisstam van duiven is zeer moeilijk.

Lucas was dus letterlijk een
goudhaantje?

Gelukkig werd ik gesteund door een

PETER: “Hij was nog geen uur thuis

wat tijd in beslag. Ik ben gebeten door

bevriend duivenliefhebber uit Wingene,

en ik had al honderden telefoontjes

die microbe en kan dat niet loslaten.

Julien Vaneenoo. Hij is ook zaakvoerder

gekregen van geïnteresseerde kopers.

Maar ik doe ook mijn werk heel graag,

van Industriebouw Vaneenoo NV.

Ik heb hem dan zelf eerst gekweekt en

zeker mijn vakbondswerk. Ik heb de kans

Van Julien kreeg ik eind de jaren '90

verkocht aan een Chinese koper. Met

om elke dag mensen te helpen. Dat zit in

op het einde van ieder seizoen een

pijn in het hart, maar ik heb een gezin

mijn hart als metallo. De combinatie is

koppel eitjes van zijn beste vliegduiven.

met twee opgroeiende kinderen en we

niet altijd gemakkelijk. Er kruipt veel tijd

Gratis en voor niets. Zo kon ik verder

kunnen de centen nu goed gebruiken.”

en energie in, maar ik doe het graag en

bouwen aan een degelijke stam om aan
de langeafstandswedstrijden deel te
nemen. Dat zijn vluchten van 1089 km,
tot Barcelona.”

PETER: “Mijn passie neemt dagelijks heel

vind de gulden middenweg steeds weer.

Hoe komt het dat je duiven de weg
naar huis steeds terugvinden? Of is
dat een goed bewaard geheim?
PETER: “Dat is de aard van het beestje.

Een duif heeft de neiging om terug te

Ik leid een vol leven!”
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De toekomst van onze pensioenen

Wat
verandert er
de komende
jaren aan de
pensioenen?

3

6

Wat gebeurt er met de
pensioenbonus?
geerakkoord. De regering zal met een

Klopt het dat een gepensioneerde
in 2021 iets minder pensioen
krijgt door een verhoging van de
bedrijfsvoorheffing?

voorstel komen.”

“Ja, de lichte verhoging van de bedrijfs-

“De pensioenbonus staat in het re-

4

Is er nog sprake van een optrekking
van de vervangingsratio van
60 procent naar 75 procent?
“In het regeerakkoord staat die
75 procent niet expliciet vermeld.

Heeft de technische werkloosheid
impact op de berekening van de
pensioenen?
Celien Vanmoerkerke: “Nee, die pe-

7 vragen
aan Celien
Vanmoerkerke
Snelle vragenronde over de
pensioenhervorming aan
Celien Vanmoerkerke. Zij
verhuisde eind vorig jaar naar
het kabinet van minister van
Pensioenen Karine Lalieux,
nadat ze 17 jaar lang bij
het ABVV had gewerkt. Als
adjunct-kabinetschef staat
ze mee aan de start van de
nieuwe pensioenhervorming
onder de regering-De Croo.

riodes van technische werkloosheid

bijbetalen voor je belastingen in 2022.
Het gaat dus niet over een pensioen
vermindering.”

7

maar we moeten ook eerlijk zijn: er is er

Waarom is MyPension.be een
interessante tool voor iedereen,
niet enkel als je de pensioenleeftijd
nadert?

niet veel budgettaire marge meer.”

Op Mypension.be kun je al 10 jaar je

Er staat wel dat de vervangingsratio moet

1

voorheffing wil voorkomen dat je moet

toenemen. Het punt komt op de agenda,

5

pensioen volgen. Gepensioneerden

met 2,65 procent. Dat betekent dat

4

De pensioenen van zelfstandigen

mensen met een minimumpensioen

worden voortaan op dezelfde manier

op het einde van de legislatuur

berekend als van werknemers.

meer dan 20 procent meer zullen
ontvangen, inclusief indexeringen en
welvaartsvastheid. Met dank aan alle
inspanningen van het ABVV en sp.a.

2

Het koninklijk besluit voor de hervorming
van de pensioenen verscheen nog op de
valreep op 31 december 2020. Zo startte
de verhoging van de minimumpensioenen
en het loonplafond al op 1 januari 2021. De
miljard euro in een betere pensioenbe-

sioen, ook telkens op 1 januari.

scherming.

pensioenaanvraag doen. En werkenden
vinden er informatie terug over hun
pensioenopbouw. De federale regering

derde pijler kunnen toevoegen. Wat we

Zij zakken dus niet naar de tweede of

akkoord. Er staat wél in dat pensioenen

nog zullen ontwikkelen, zijn simulaties

derde periode.”

en arbeidsmarkt onlosmakelijk met

zodat je kunt berekenen wat de impact

elkaar verbonden zijn. Dit voorjaar

is op je pensioen als je minder zou gaan

organiseren we een werkgelegenheids-

werken of een loopbaanonderbreking

conferentie gericht op de harmonieuze

zou nemen.”

verbeteren.
CELIEN: “Sinds kort is de tweede pijler

toegevoegd. En we bekijken of we de

loopbaan, samen met de sociale partners.
De diversiteit van de loopbanen, en het
deeltijdse pensioen komen daar aan bod.

MEER INFORMATIE VIND JE

Is er nog sprake van een
puntensysteem voor de
pensioenen?

Voor ons is het duidelijk dat 67 jaar niet

OOK OP DE WEBSITE VAN DE

“Nee. Het puntensysteem is van tafel en

kunnen profiteren van een redelijk pensi-

komt niet terug.”

oen of eindeloopbaanstelsel.”

meer kan werken tot die leeftijd moet

elk jaar op 1 januari opgetrokken

mate verhoogd als het minimumpen-

“Dat thema staat niet in het regeer

voor iedereen hetzelfde is. Wie fysiek niet

De minimumpensioenen worden

2,58 procent.

pensioendienst. Ze kunnen er ook hun

siviteit opgeschort voor werklozen.

2

1

het gewaarborgd inkomen stijgen met

communiceren er met de federale

de pensioenrechten. Ook is de degres-

behouden hun wettelijke en aanvullen-

De inkomensgarantie voor ouderen en

federale regering investeert in totaal drie

heeft plannen om ook die onlinetool te

berekening van het pensioen. Mensen

3

Het loonplafond wordt in dezelfde

De voorbije legislatuur werkten de
vakbonden, werkgevers en regering
aan opties voor een vervroegd
pensioen voor zware beroepen.
Wat gebeurt daarmee?

worden volledig gelijkgesteld voor de

De pensioenhervorming in
grote lijnen

FEDERALE REGERING
LEES MEER

Coming soon!
Alles wat jij wil weten over jouw
SWT of pensioen, verzameld in
1 handige brochure.
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