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MAN ON THE MOON
Op 25 mei 1961 hield toenmalig president 
van de Verenigde Staten John F. Kennedy 
de inmiddels beroemde ‘We gaan naar de 
maan’-speech. Hij zei: “Ten eerste ben ik 
ervan overtuigd dat deze natie zich moet 
inzetten om, voor het einde van dit decen-
nium,  een man op de maan te zetten en 
hem veilig terug te brengen naar de aarde. 
Geen enkel ruimteproject in dit tijdperk zal 
indrukwekkender zijn voor de mensheid, of 
belangrijker voor verkenning van de ruimte 
op langere termijn; en geen enkel project 
zal zo moeilijk te bereiken zijn en zo duur. 
Wij stellen voor om de ontwikkeling van het 
ruimtevaartuig voor de maan te versnel-
len. Wij stellen voor om het onderzoek naar 
alternatieve vloeibare en vaste brandstoffen 

te stimuleren. Deze beslissing vereist een 
grote nationale inzet van alle wetenschap-
pelijke en technische mankracht, materieel 
en faciliteiten. Het betekent een graad van 
toewijding, organisatie en discipline die niet 
steeds onze inspanningen op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling hebben geken-
merkt.” En aansluitend vroeg hij aan het 
Congres voor de volgende vijf jaar een extra 
investering van 7 tot 9 biljoen dollar.

JOIN THE FUTURE. THINK GREEN. 
THINK DENMARK
Zo luidt de campagne van de Deense over-
heid. Op 22 maart 2012 kondigde de Deense 
regering dat de ambitie was om tegen 2050 
Denemarken volledig fossiele-brandstoffenvrij 
te maken (inclusief brandstof). Dit ambitieus 
doel wil men behalen door meer energie-
efficiëntie en het geoptimaliseerde gebruik 
van grondstoffen en middelen, de uitbreiding 
van het aandeel van hernieuwbare energie uit 
bronnen zoals wind- en biomassa en door de 
ontwikkeling van een intelligent energiesys-
teem, dat de schommelingen inzake hernieuw-
bare energie moet beheersen. Geen enkele 
technologie, hoe innovatief of effectief ook,  is 
op zichzelf dé oplossing. Het komt erop neer 
om naar een geïntegreerde oplossing te gaan. 

Dit betekent een extra investering van 12 tot 
20 biljoen euro tegen 2020. Per huishouden 
zal dat een kost  betekenen van maximaal 10 
euro per maand (in 2020). Volgens de Deense 
regering is dat een verantwoorde investering in 
een verzekerde toekomstige energiebevoorra-
ding. Vele buurlanden reageerden dat het plan 
té duur was, té ambitieus en dat ze te veel te 
snel wilden bereiken. 

De Deense regering en John F. Kennedy 
hadden één ding gemeen op het moment dat 
ze hun plannen aankondigden: ze hadden 
een concreet doel voor ogen. Ze wisten niet 
helemaal hoe ze dat moesten bereiken. Maar 
ze hadden een roadmap en ze wisten dat alle 
middelen moesten gemobiliseerd worden en 
dat er zwaar geïnvesteerd moest worden. 
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DE TOEKOMST 

LIGT IN ONZE HANDEN

De toekomst ligt 
voor het rapen: 
grijpen we ze?

‘Hoe maak je de toekomst?’ is geen vrijblijvende vraag. 
Is de toekomst een bijproduct van het heden? 

We modderen maar wat aan en zien wel waar we uitkomen. 
En met een beetje geluk komt het voor de meesten (?), 

de sterksten (?) wel goed. Of durf je radicaal na te denken 
over waar we met zijn allen willen uitkomen? Het is een 

fundamentele keuze. Het is een keuze die de toekomst van de 
wereld waarin onze kinderen zullen leven zal bepalen.
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OM VIJF VOOR TWAALF WAS ER TOCH 
EEN KLIMAATAKKOORD
Onder het voorzitterschap van Laurent 
Fabius is de COP21 erin geslaagd om een 
wereldwijd klimaatakkoord te bereiken. 
Het akkoord stelt dat de temperatuurstij-
ging onder de twee graden moet blijven, 
met als uiteindelijk streefdoel zelfs 1,5 
graad.  Bovendien moet de vooruitgang om 
de vijf jaar worden opgemeten. Voorts staat 
in de tekst dat de klimaatpot van 100 miljard 
dollar per jaar vanaf 2020 een minimum 
moet zijn. De ene roemde het akkoord als 
zijnde ‘historisch’. Nooit eerder hebben alle 
landen hun handtekening gezet onder een 
gezamenlijke toekomstvisie op het klimaat. 
Bovendien geven de landen hiermee aan 
dat fossiele brandstoffen geen duurzame 
 toekomst bieden. Anderen daarentegen 
wijzen op de bijzonder zwakke concrete 
 engagementen in het akkoord en het feit 
dat er geen sanctioneringsmechanismen 
ingebouwd zijn. Het risico op loze beloftes is 
dan ook reëel en met de engagementen die 
nu op tafel liggen gaan we niet naar 1,5°C, 
zelfs niet naar 2°C, maar eerder naar 3°C. 
Voor elke analyse valt wel iets te zeggen. 

RADICAAL EN/OF PRAGMATISCH
Het akkoord is historisch. Niet alleen omdat 
195 landen het akkoord onderschreven heb-
ben. Maar ook omdat het een overwinning 
is van de burgerbeweging. De betogingen 
heeft men misschien verboden. Maar de 
wereldwijde burgerbeweging (van milieu-
ngo’s tot vakbonden) hebben hun eisen 
wel op de politieke agenda geplaatst. En 
men heeft ze er niet van afgekregen. En dat 
de concrete engagementen te weinig zijn, 
is ook waar.  De vraag is hoe we naar de 
werkelijkheid kijken: radicaal of pragma-
tisch. En misschien is het wel geen ‘of/
of’-verhaal, maar wel een ‘én/én’-verhaal. 
Misschien zijn beide wel nodig.
Het is een dilemma waar de arbeidersbewe-
ging zo dikwijls mee geconfronteerd werd. 
Willem Drees verwoordde het bij de oprich-
ting van de Partij van de Arbeid in Nederland 
ooit zo: “Wij zullen, hoop ik, een partij worden 
vol van realisme en idealisme. Een werkelijk-
heidszin die rekening houdt met het bereik-
bare, doch die beseft dat in de werkelijkheid 
ook het ideaal meedoet. Anderzijds een 
idealisme dat ver vooruitziet, maar daarom 
niet voorbijgaat aan wat vlak voor ons ligt.”

DE KEUZE IS AAN ONS
Het spanningsveld tussen idealisme en 
realisme bestaat vandaag nog altijd. We 
kunnen Bart De Wever achterna gaan voor 
een somber toekomstbeeld vol hel en 
verdoemenis, met een samenleving die naar 
de knoppen dreigt te gaan. Of we durven te 
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gaan voor Think Future en te geloven dat 
we die man/vrouw op de maan gaan zetten. 
Dan moeten we radicale keuzes durven te 
maken en pragmatische stappen bedenken 
om die radicale toekomst waar te maken. 
Dan hebben we een overheid nodig die durft 
te investeren in een vernieuwde industrie, 
in een adequate sociale welvaart en een 
duurzame samenleving, in plaats van te be-

sparen bij werklozen, zieken, gepensioneer-
den, alleenstaanden…. De keuze is aan ons. 
Angstig ieder voor zich ter plaatse blijven 
trappelen. Of allemaal samen: 
Met Sterke Krachten. Vooruit.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Sociale 
 verkiezingen
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BEKIJK HIER OP FACEBOOK 
ALLE FOTO'S
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WE ZIJN 
VERTROKKEN!
Op 29 januari werd in Bremberg de aftrap gegeven van de campagne 
voor de sociale verkiezingen. 250 enthousiaste metaalcollega’s 
warmden zich op om er de komende maanden tegenaan te gaan. 
Onze fotograaf was erbij!

Op de volgende pagina’s lees je meer over de sociale verkiezingen 
en onze campagne.
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MET VERTROUWEN OP HET VELD
De kick-off van het sociaal jaar was even pittig als een match tussen FC Beerschot en 
Standard. Coach van dienst was niemand minder dan Nigel Williams. Volledig in voetbal-
tenue sprong hij het middenveld op en praatte hij spitsvondig de voetbalshow aan elkaar. 
Romelu Lukaku zou de oneliners niet sneller binnenkoppen. 

Federaal Secretaris van het ABVV, Miranda Ulens, beet de spits af met een warme en werve-
lende toespraak over haar ervaring als kandidaat.  Haar enthousiasme zette direct de toon 
van de dag! Vooruit met de geit. Zij heeft er vertrouwen in en wij ook.

 Dit was de aftrap van de 
SOCIALE VERKIEZINGEN 2016

Vrijdagochtend, 29 januari. Het Bremberg-centrum in Haasrode vult zich met zo’n 250 (nieuwe) 
kandidaten, militanten of vakbondsafgevaardigden. Allen met één doel voor ogen: zich klaarstomen 

voor de sociale verkiezingen!  Eén sterk team. Daar gaan we voor en daar streven we naar. Want 
samen staan we sterk. Onze slogan verwoordt ons verkiezingsthema krachtig en bondig: 

Met sterke krachten. Vooruit.

MOEILIJKE TIJDEN, 
VERDIENEN EXTRA 
AANDACHT
Precair werk, jongeren die niet aan de bak 
geraken, de plaag van dagcontracten … Het 
blijft een heikel punt. Maar hoe kun je dan 
een leven opbouwen als je niet zeker bent 
of je morgen werk hebt? Ook bij de col-
lega’s met een vast contract maar in een 
onstabiele onderneming is die onzekerheid 
vaak tergend en stressvol. 1001 vragen en 
bekommernissen die we blootlegden aan de 
hand van enkele straatinterviews met deze 
jongeren. Precair werk is ook een thema 
dat we voor de sociale verkiezingen verder 
uitdiepen.

Precair werk is niet enkel voor jongeren een 
moeilijk thema. Ook ouderen zijn het slacht-
offer van de wetten die de regering-Michel 

ons oplegt. We moeten ons voorbereiden om 
langer aan het werk te blijven voor minder 
pensioen. Mieke Van Gramberen, specialiste 
werkbaar werk bij Flanders Synergy, kop-
pelde het belang van de vakbond aan werk-
baar werk voor iedereen. Meer dan ooit is 
het aan ons, ABVV-Metaal, om paal en perk 
te stellen aan deze uitbuiting. We moeten 
ons zo organiseren dat onze maatschappij 
het middenveld biedt waar werk en privé in 
balans zijn, werknemers een leven lang kun-
nen bijleren en gemotiveerd blijven en waar 
werkstress tot een minimum herleid wordt.

John Crombez, voorzitter van sp.a, pikte 
gezwind in op dit thema en scoorde met 
zijn dynamisch spel bij het publiek. Hij zit 
letterlijk op de eerste rij in de oppositie en 
moedigde ons aan om het er niet bij te laten. 
Van ‘There is No Alternative’ werd brand-
hout gemaakt. Knap spel John!
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Onze 

social media 
is top!

En dit dankzij ons magisch duo Adri 
Craens en Freddy Ramon. Zij heb-
ben op de startdag een strategisch 

spel gespeeld met fantastische 
resultaten. Iedereen is wel langs 

de social media corner gepas-
seerd, heeft een krachtmeting met 
onze ‘bink’ doorstaan en weet nu 
alles over campagne voeren via 

Facebook. Topspel want op 2 dagen 
hebben we er meer dan 

900 FB-vrienden bij.

Doe mee en win
En we zoeken nog meer vrienden. 
Speciaal voor de sociale verkiezin-
gen organiseren we een Facebook-
wedstrijd. Doe mee met jouw team 
en maak kans op een professionele 

fotoshoot en een verwenpakket. 
Lees er hier alles over. 

WILSKRACHT & 
TEAMKRACHT
Dat was ook de centrale boodschap die 
mental coach en sportpsycholoog Kris 
Perquy meegaf tijdens zijn peptalk. Hoe 
kunnen we als team beter presteren en het 
individuele overstijgen? Want scoren doet 
een topsporter ook niet op zijn eentje.  Welke 
energieën heb je in jouw verkiezingsteam 
zitten en hoe zet je ieders sterkte in voor ons 
gemeenschappelijk doel? Hier is maar één 
goed antwoord op. Enkel met ieders sterke 
krachten gaan we vooruit. Samen staan 
we sterk voor deze sociale verkiezingen. 
Succes!

EN DAN VOLGT HET 
FLUITSIGNAAL. 
WE GAAN VOOR WINST 
MET ONZE TOPTEAMS!
Voorzitter Herwig Jorissen zorgde voor een 
mooi eindresultaat. Met zijn speech zette 
hij een aantal straffe mannen in de schijn-
werpers, onze jubilarissen werden uitvoerig 
bedankt! Merci kameraden.

Als een echte trainer bedankt Herwig zijn 
spelers voor hun reeds gedane inzet en 
zorgde voor de nodige adviezen voor de 
campagne die ons nog te wachten staat.

MAAR WAT MET DIE 

‘NIEUWE INDUSTRIE’?
Als vakbond kunnen we niet blijven stilstaan. 
De wereld, de economie, ons sociaal leven 
… alles evolueert. Ook onze grenzen. Deze 
vervagen waardoor contacten niet meer 
binnen één dorp verlopen maar via ragfijne 
fibers dribbelen tot de kleinste uithoek 
van de wereld. Jonathan Holslag duidde in 
ons interview dat deze vooruitgang maar 
‘vooruitgang’ genoemd kan worden indien 
er meer samenhorigheid is en we creatiever 
kunnen werken op de werkvloer en in onze 
samenleving. Het is aan ons, de vakbond, om 
gezamenlijk druk uit te oefenen op lokale, 
regionale, nationale én Europese overheden 
om op een harmonieuze en respectvolle ma-
nier te werken en werk te verschaffen. We 
moeten een bondgenootschap smeden met 
deze werkgevers en de bedrijven zodat we 
kunnen globaliseren zonder dat dit ten koste 
gaat van onze eigen economie en een sterke 
samenhangende samenleving. Solidariteit 
is het sleutelwoord. Dan pas kunnen kansen 
op een eerlijke manier verdeeld worden, en 
kunnen we vooruitgaan. Samen.
Bekijk verder in het magazine het volledige 
interview.
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Lees er hier alles over. Voorzitter Herwig Jorissen zorgde voor een 

werpers, onze jubilarissen werden uitvoerig 

DOE MEE AAN  

ONZE FACEBOOK-WEDSTRIJD  

EN WIN  

EEN PROFESSIONELE FOTOSHOOT  

& EEN VERWENPAKKET  

VOOR JOUW TEAM!

WEDSTRIJD

Q15-1373-ABVV_Kick-off 2016_Fotowedstrijd kaart_150x100_03.indd   1

20/01/16   17:29
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WAT MOET JE DOEN?
h Maak een ‘krachtige’ groepsfoto met het hele 

(campagne)team, zet ze vóór 29/02/16 op  

www.facebook.com/abvvmetaal en gebruik  

de hashtag #sterkekrachtenvooruit én  

#abvvmetaal.
h In de militantenzone op www.abvvmetaal.be  

vind je een sjabloon terug dat je als geperso- 

naliseerde fotokader kunt gebruiken. Vergeet  

ook niet de naam van je bedrijf mee op de foto  

te vermelden.
h Tag zoveel mogelijk collega’s op de foto.
h Wij kiezen de 5 origineelste foto’s eruit en  

die winnen een professionele fotoshoot, jullie  

gepersonaliseerde groepsaffiche en een geweldig  

verwenpakket om onder jullie groep te verdelen.
BELANGRIJK: vergeet zelf ook niet om onze Facebook-

pagina te liken en nodig ons uit om jullie pagina te liken. 

We doen dat met veel plezier.

Q15-1373-ABVV_Kick-off 2016_Fotowedstrijd kaart_150x100_03.indd   2

20/01/16   17:29

Herbeleef 

HIER de 

hoogtepunten 

van onze 

startdag.



A  ANPLAKKING

Op welbepaalde momenten in de kiesproce-
dure moet belangrijke info, zoals de datum 
van de verkiezingen en de kandidatenlijsten, 
officieel worden aangeplakt op verschillende 
plaatsen in de onderneming. De aanplakking 
kan vervangen worden door het ter beschik-
king stellen van een elektronisch document, 
voor zover alle werknemers hiertoe toegang 
hebben tijdens hun normale werkuren.  
Weigert de werkgever de kandidatenlijst 
aan te plakken, dan moet de werknemer 
of zijn vakorganisatie een klacht indienen, 
anders loopt hij het risico niet beschermd te 
zijn tegen ontslag.

B  ESCHERMING

Wie opkomt bij de sociale verkiezingen, is 
beschermd tegen ontslag, discriminatie en 
overplaatsing. De bescherming van kandida-
ten start al op X-30 (tussen 10 en 23 januari 
2016). Dit is dus 30 dagen voor de officiële 
aanplakking van de verkiezingsdatum (dag 
X). Kandidaten zijn beschermd nog vóór het 
indienen van de kandidatenlijsten. De lijsten 
moeten door de vakbonden pas ten laatste 
op X+35 ingediend worden. Toekomstige 
kandidaten zijn dus beschermd nog voor ze 
officieel kandidaat zijn.
Deze periode van 65 dagen (van X-30 tot 
X+35) waarin alle kandidaten beschermd 
zijn, zonder dat de werkgever weet wie al 

dan niet kandidaat zal zijn, wordt de ‘occulte 
periode’ genoemd. Gedurende deze periode 
is in de praktijk elke werknemer potentieel 
beschermd tegen ontslag. De bedoeling is te 
vermijden dat een werkgever een werknemer 
ontslaat, enkel en alleen omdat hij vermoedt 
dat die werknemer op de lijst zal gaan staan 
(een beschermde werknemer is veel moei-
lijker en duurder om te ontslaan dan een 
niet-beschermde werknemer).

De bescherming duurt in het algemeen vier 
jaar, tot aan de volgende sociale verkiezin-
gen. En dit ongeacht het feit of je wel of niet 
verkozen bent. Enkel wanneer je twee verkie-
zingen op rij niet verkozen bent, bedraagt de 
bescherming slechts 2 jaar.

C  BPW

Het CPBW of het comité voor preventie en 
bescherming op het werk is een overlegor-
gaan, zoals de OR of ondernemingsraad.  
Het werkterrein van het CPBW is de veilig-
heid en gezondheid van de werknemers – 
 arbeidsongevallen en beroepsziekten voor-
komen – en ook het milieu binnen en buiten 
de onderneming. In een bedrijf met minstens 
50 werknemers kunnen verkiezingen gehou-
den worden voor het CPBW.

D  REMPEL

De kiesdrempel bepaalt of er bij jou in het 

bedrijf al dan niet sociale verkiezingen wor-
den gehouden.  Een OR moet opgericht wor-
den in alle ondernemingen waar gewoonlijk 
gemiddeld tenminste 100 werknemers zijn 
tewerkgesteld. Een CPBW moet opgericht 
worden in alle ondernemingen waar gewoon-
lijk gemiddeld ten minste 50 werknemers zijn 
tewerkgesteld.

E  FFECTIEF/
PLAATSVERVANGEND LID

Bij de telling van de stemmen zijn er drie 
mogelijkheden:
• Er staan evenveel kandidaten op de lijst 

dan er effectieve mandaten zijn: alle 
kandidaten zijn verkozen en krijgen een 
effectief mandaat

• Er staan minder kandidaten op de lijst 
dan er effectieve mandaten zijn: alle 
kandidaten zijn verkozen en krijgen een 
effectief mandaat

• Er staan meer kandidaten op de lijst  
dan er effectieve mandaten zijn: de 
 kandidaten met het hoogste aan-
tal  stemmen zijn verkozen, rekening 
 houdend met de verdeling van de uit-
gebrachte lijststemmen.

•  Het aantal plaatsvervangers is gelijk aan 
het aantal effectief verkozenen, als er vol-
doende kandidaten waren. De aanwijzing 
van plaatsvervangende leden gebeurt op 
precies dezelfde wijze als voor de effec-
tieven, maar te beginnen met de eerste 
van de niet-verkozen kandidaten in de 
volgorde waarin ze op de lijst staan.

Jij werkt in een bedrijf van de metaalsector en hoort sinds kort het woord ‘sociale verkiezingen’ fluisteren in de 
wandelgangen en op de werkvloer? Hier en daar verschijnen rode affiches en ander drukwerk die langzaam 

maar zeker hun plekje veroveren ad valvas en die stuk voor stuk gewag maken van diezelfde mysterieuze term …? 
Wel, het lijkt erop dat ook in jouw bedrijf sociale verkiezingen worden gehouden tussen 9 en 22 mei en dat de 

verkiezingscampagne ook bij jou op de vloer is losgebarsten.
 

Sociale verkiezingen: wat zijn ze, waartoe dienen ze en wat betekenen ze voor de metaalarbeid(st)er?
Dit ABC houdt het vierjaarlijks fenomeen genaamd sociale verkiezingen tegen het licht.  
Zodanig dat je de komende maanden niet omvergeblazen wordt door verkiezingsjargon. 

Sociale  verkiezingen
VOOR DUMMIES

Ons ABC
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G  ELDIGE STEM

Er zijn twee manieren om geldig te stemmen: 
• Met een LIJSTSTEM bovenaan de lijst: je 

geeft als kiezer dan aan dat je het eens 
bent met de volgorde van de kandidaten;

• Met een KOPSTEM door te stemmen op 
één of meerdere kandidaten van dezelfde 
lijst. In dit tweede geval mag de kiezer 
maximaal evenveel stemmen uitbrengen 
als er effectieve mandaten zijn.

J  ONGEREN-
VERKIEZINGEN

Als er in de onderneming op de dag van de 
aanplakking ten minste 25 werknemers 
zijn die jonger dan 25 jaar zullen zijn op de 
dag van de verkiezingen (los van het feit of 
ze arbeider of bediende zijn), dan wordt er 
een afzonderlijk kiescollege voor jongeren 
opgericht. De kandidaten voor het jongeren-
kiescollege moeten minstens 16 en maximaal 
25 jaar zijn.

K  IESCOLLEGE

Een kiescollege is de indeling van de kiezers 
met het oog op de stemming. Er kunnen één 
of meerdere afzonderlijke kiescolleges zijn. 
Het kan ook zijn dat een gemeenschappe-
lijk kiescollege wordt opgericht. Er worden 
afzonderlijke kiescolleges voor arbeiders 
en bedienden samengesteld wanneer het 
aantal bedienden in een onderneming waar 
hoofdzakelijk arbeiders tewerkgesteld 
zijn ten minste 25 bedraagt. Hetzelfde 
geldt wanneer in een onderneming waar 
hoofdzakelijk bedienden werken het aantal 
arbeiders ten minste 25 bedraagt. 
Er zijn ook twee speciale situaties: 
• Als er in de onderneming ten minste  

25 jongeren werken (los van het feit of ze 
arbeider of bediende zijn), dan wordt er 
een afzonderlijk kiescollege voor jongeren 
opgericht (geldt voor OR en CBPW);

• Enkel voor de verkiezing van de OR wordt 
een afzonderlijk kiescollege voor de 
kaderleden opgericht als er ten minste 

15 kaderleden werken. Zijn er minder 
dan 15, dan stemmen ze mee met de 
bedienden.

O  R

De OR of ondernemingsraad is een overleg-
orgaan, zoals het CPBW of het comité voor 
preventie en bescherming op het werk. In 
een bedrijf met minstens 100 werknemers 
kunnen verkiezingen gehouden worden voor 
de OR.  In de OR moet de directie aan de ver-
tegenwoordigers van de werknemers uitleg 
verschaffen, verantwoording afleggen en alle 
zaken uitdiepen die een collectief karakter 
hebben. Over een aantal zaken wordt er zelfs 
beslist in de OR.

P  ROCEDURE

De wetgeving verplicht alle bedrijven om 
de kiesprocedure na te leven en  een aantal 
 duidelijk bepaalde verrichtingen uit te voeren 
op vooraf bepaalde data (de kieskalender). 
Alle bedrijven moeten afhankelijk van de 
eigen kieskalender dezelfde etappes door-
lopen. Deze etappes lopen door tot aan de 
dag van de verkiezingen en de installatie van 
de OR en het CPBW.  

S  TEMBUREAU

In principe wordt er per kiescollege één 
stembureau opgericht. De OR en het CPBW 
(of de werkgever) mogen meerdere bureaus 
per kiescollege samenstellen. In het stem-
bureau vindt de stemming plaats: dat is in 
lokalen die door de werkgever ter beschik-
king worden gesteld. Het stembureau of de 
stembureaus moeten zo worden ingericht dat 
het geheim van de stemming gegarandeerd 
is. Het stembureau is samengesteld uit een 
voorzitter, bijzitters en kiesgetuigen. Na het 
afsluiten van de stemverrichtingen telt het 
stembureau de stemmen.

T  BE

Een TBE of technische bedrijfseenheid 
stemt overeen met elk van de afzonderlijke 
vestigingen van een onderneming, die zich 
onderling kenmerken door een bepaalde 
economische en sociale zelfstandigheid ten 
opzichte van de juridische entiteit van die 
onderneming (bijv. vzw, NV, BVBA, …). Sociale 
verkiezingen worden georganiseerd op het 
niveau van de TBE. Het aantal TBE’s binnen 
een onderneming wordt paritair bepaald. 

W  ERKNEMERS-
AFVAARDIGING

Bij de sociale verkiezingen brengen de werk-
nemers een stem uit om de werknemers-
afvaardiging te kiezen: wie mag hen vertegen-
woordigen tegenover de werkgever in de OR 
en het CPBW?

X  

In de kieskalender of –procedure wordt 
gebruik gemaakt van de letter X voor de dag 
waarop de datum van de verkiezingen wordt 
aangeplakt in de onderneming. Die datum 
ligt 90 dagen vóór Y. Daarbij wordt er geteld 
in kalender- en niet in werkdagen. X is een 
van de spildata van de SV: alle verrichtingen 
van de kieskalender verhouden zich tot X of Y.

Y  

In de kieskalender of –procedure wordt ge-
bruik gemaakt van de letter Y voor de datum 
en dus de dag van de verkiezingen. Hij komt 
90 dagen na X. Daarbij wordt er geteld in 
kalender- en niet in werkdagen. Y is een van 
de spildata van de SV: alle verrichtingen van 
de kieskalender verhouden zich tot X of Y.

Sociale  verkiezingen
VOOR DUMMIES
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Wil je de volledige lijst bekijken?  
Klik dan op deze link.



Aantal  
Werknemers

Aantal 
Bedrijven

<50 5.122 42.765

51-150 251 20.899

151-250 46 8.821

251-500 44 15.735

>500 20 32.008

Totaal 5.483 120.227

De sociale verkiezingen zijn de meest democratische verkiezingen die er zijn. 
Iedereen die werkt in een bedrijf waar er verkiezingen gehouden worden,  

mag kiezen: ongeacht nationaliteit of andere afkomst.

WAT JE MOET  
 WETEN OVER DE 

sociale  verkiezingen

PARITAIR  
COMITÉ 111

Metaal- en  
machinebouw

50
In bedrijven met minder dan 50 werknemers 

kunnen er wettelijk geen verkiezingen doorgaan

 meer dan 42.000 werknemers  
= 35% = één derde van de werknemers  
in PC 111 kan niet deelnemen aan  

sociale verkiezingen

10 M@GMETAL



WAT JE MOET 
 WETEN OVER DE 

sociale  verkiezingen
437 

vrouwen 
(15,5%)

2.409 
mannen 
(84,5%) 

In totaal hebben zich 
2.846 mannen en vrouwen  

kandidaat gesteld om 
hun werkmakkers in de 

ondernemingsraad of het 
comité te vertegenwoordigen. 

17,5% 88%

PC 111 – METAAL- MACHINEBOUW - MANDATEN – OR + CPBW

TOTAAL

ABVV ACV ACLVB

2008 2012 2008 2012 2008 2012

927 950 1.297 1.339 144 144

39,15% 39,05% 54,77% 55,03% 6,08% 5,92%

-0,1% +0,26% -0,16%

PC 111 – METAAL- MACHINEBOUW – STEMMEN OR + CPBW

TOTAAL

ABVV ACV ACLVB

2008 2012 2008 2012 2008 2012

43.609 40.687 55.350 50.355 12.834 12.913

39,01% 39,14% 49,51% 48,44% 11,47% 12,42%

+0,13% -1,07% +0,94%

RESULTAAT 2012 MANDATEN

TOTAAL – 
AANTAL

%

ABVV ACV ACLVB

2008 2012 2008 2012 2008 2012

1.271 1.347 1.832 1.931 218 234

38,27% 38,35% 55,16% 54,98% 6,56% 6,66%

verschil +0,08% -0,18% +0,1%

Verkiezingen IN PC 111

van de verkozenen waren vrouwen 
(= status-quo in vgl. met 2008).

van de arbeiders zijn gaan stemmen.

76% van de jongeren en 68% van de 
bedienden  zowel bij de arbeiders als de 
jongeren hebben ongeveer 5% ongeldig 
gestemd.

IN MEI 2016 WILLEN WE MET STERKE KRACHTEN. VOORUIT.

Voor het geheel van de sociale 
verkiezingen (alle TBE’s in alle sectoren) 

is slechts 35% van de jongeren gaan 
stemmen voor de jongerenlijsten.

#YOLO

Globale 
uitslag = 

voor alle sectoren waar ABVV-Metaal 
verantwoordelijk voor is. 

We hebben in 80% van de 
TBE’s waar er verkiezingen 

zijn gehouden, 
lijsten ingediend.

11M@GMETAL | februari 2016



Het akkoord is inderdaad historisch. Het is 
van 1992 geleden, toen het Klimaat verdrag 
werd afgesloten, dat alle landen van de 
 wereld akkoord zijn om samen de strijd 
tegen klimaatverandering aan te gaan.  
De doelstelling om de temperatuurstij-
ging onder de 2 °C te houden mag zelfs 
 ambitieus worden genoemd. Maar … dit  
is een akkoord op papier.

Het vorige akkoord, het Kyoto Protocol, dat 
daarenboven enkel door industrielanden 
werd ondertekend, heeft voor wat de uitvoe-
ring betreft een echte lijdensweg onder-
gaan. De eerste en belangrijkste stap is de 
ratificering. De parlementen van de landen 
moeten het akkoord nu ook bevestigen. Er 
is immers een minimum van 55 landen die 
verantwoordelijk zijn voor 55 % van de totale 
uitstoot die dat via hun parlement moeten 
doen. De vorige maal (bij het Kyoto Protocol) 

Het Klimaatakkoord  
van Parijs door de  
ogen van een expert

heeft het geen haar gescheeld of er was 
geen akkoord meer. 

Bill Clinton had het akkoord ondertekend, 
maar werd thuis geconfronteerd met een 
Republikeinse meerderheid in het parle-
ment. George W. Bush Jr. verklaarde vlak 
na zijn aanstelling als president: “Kyoto is 
death.” Onder leiding van de Europese Unie 
is toen het akkoord gered door de andere 
landen, die de Verenigde Staten zouden 
volgen (Rusland, Japan, Australië …), te 
overtuigen toch aan boord te blijven. Barack 
Obama heeft nu het akkoord ondertekend, 
maar wordt thuis geconfronteerd met een 
republikeinse meerderheid in het parle-
ment. Wie wordt de volgende president van 
de Verenigde Staten? 

Daarnaast moesten er toch ook nog wat 
‘details’ worden geregeld. En dat heeft alles 
samen 5 jaar geduurd – tot 2002 - voor de 
belangrijkste stappen in de operationali-
sering van het Kyoto Protocol waren gezet. 
Er is nu zeker geen tijd meer te verliezen, 
maar ik hou m’n hart vast voor wat er ons te 
wachten staat …

Ondertussen gaat het leven bij ons z’n ge-
wone gangetje. Enfin, op het lokale niveau 
gebeurt er meer dan op het Vlaamse en 
federale niveau als het op klimaatbeleid 
aankomt. Denk hierbij bijv. maar aan de 

Er wordt mij gevraagd een stukje te schrijven over het Klimaatakkoord van  Parijs.  
‘k Veronderstel dat het is omdat ik van 1995 tot 2007 tijdens de klimaatonderhandelin-
gen als expert deel uitmaakte van de Belgische delegatie. En ook omdat ik nu op lokaal 
vlak (Brugge) – samen met de bevoegde diensten van de stad - probeer aan de kar te 
 trekken in de strijd tegen klimaatverandering.  Wel, laat mij vanuit die twee ervaringen 
het  Klimaatakkoord eens beoordelen.

initiatieven die in Gent en in Leuven worden 
genomen. Maar dat beleid is vooral gericht 
op de korte- en middellange termijn, met 
name 2020-2030. Daarenboven heeft het 
lokale niveau niets te zeggen aan – vooral – 
multinationals (bijv. ArcelorMittal). Deze be-
drijven vallen onder de Europese richtlijnen 
voor emissiehandel, maar zijn wel belang-
rijk voor een groot aandeel van de uitstoot 
van broeikasgassen. De doelstelling van 
max. 2 °C vereist echter dat we nu reeds 
de huidige beslissingen aftoetsen voor het 
effect op lange termijn (2040-2050).

En dat is wat nog het meest zorgen baart: 
de zogenoemde ‘lock-in’-investeringen 
blijven ondertussen doorgaan. Het zijn be-
slissingen die op elk van de beleidsniveaus 
nu nog steeds worden genomen, veelal met 
steun van de sociale partners, ten behoeve 
van de ‘klassieke’ sociaaleconomische ont-
wikkeling, zonder toets op de klimaatvrien-
delijkheid van deze investeringen. Enkele 
voorbeelden: de ring rond Antwerpen en 
rond Brussel, Uplace, enz ... En neem er als 
voorbeeld ook maar het geplande voet-
balstadion voor Club Brugge bij. Dit soort 
investeringen hebben vooral een nefaste 
weerslag op de mobiliteit: het bestendigt 
de volgende tientallen jaren het individueel 
i.p.v. het openbaar vervoer.

‘k Noemde de rol hierin van de sociale 
partners, met inbegrip van de vakbonden. 

PROF. DR. MAZIJN  
AAN HET WOORD

Column

Ter verduidelijking
Het VN-Kaderverdrag tegen Klimaat-
verandering werd afgesloten in 1992. 
Het Kyoto Protocol, dat (gedeeltelijk) 
uitvoering gaf aan dat verdrag, werd 
ondertekend door industrielanden in 
1997. Het huidige Akkoord van Parijs 
(2015) zorgt voor een verdere operatio-
nalisering van het Kaderverdrag.
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Veel van die beslissingen worden immers 
overlegd in organen (bijv. de RESOC’s) waar 
milieuoverwegingen een ver-van-m’n-
bedshow zijn. De vraag is dus: blijft het 
Klimaatakkoord van Parijs ook hier alleen 
een akkoord op papier? Na contacten op het 
lokale niveau, hou ik m’n hart vast voor wat 
er ons nog te wachten staat …

Ondertussen maken wetenschappers en 
anderen ons duidelijk dat het alle hens 
aan dek zou moeten zijn in de strijd tegen 
klimaatverandering. Overloop zo maar 
eens de berichten/waarschuwingen van 
de bekende weermannen en -vrouwen. 
Klimaatverandering is een punt aan het be-
reiken vanwaar er geen weg meer terug is. 
Ondanks het Akkoord van Parijs lijkt het in 
de dagelijkse praktijk alsof we op de Titanic 
zitten. Misschien vinden sommigen het een 
geruststellende gedachte dat – zoals in de 
film – ook nu het orkest als laatste num-
mer ‘Nader mijn God tot U’ zal spelen. Uit 
historisch onderzoek is echter gebleken dat 
dit laatste een mythe is.

De wereld evolueert constant. We 
integreren nieuwe technologieën in onze 
productieprocessen, we produceren niet 
meer lokaal, onze grenzen vervagen. 
Is dit wel een positieve evolutie en 
gaat onze samenleving erop vooruit? 
Er wordt ook meer en meer naar 
technologie gewezen om ondernemers 
en werknemers te ondersteunen in hun 
creativiteit. Maar doodt technologie niet 
net die creativiteit? 

En welke rol moeten of kunnen onze 
overheid en vakbonden hierin spelen?

Wij gingen met deze prangende vragen 
op bezoek bij JONATHAN HOLSLAG, 
professor aan de VUB, waar hij zich 

toespitst op strategische kwesties in 
Azië en Europa. Als politicoloog heeft hij 
een boon voor de nieuwe industrie, onze 
rol in de samenleving en de belangrijke 
toekomstvragen. Het werd een zeer 
interessante ontmoeting.

Bekijk hier het volledige interview.

“Een samenleving 
kan nooit teren op 

diensten alleen. 
We hebben een 

sterke industrie 
nodig!”

JONATHAN HOLSLAG, 
POLITICOLOOG

Er is nu zeker 
geen tijd meer 
te verliezen, 
maar ik hou 
m’n hart vast 
voor wat er 
ons te wachten 
staat …



  De grootste sterkte van ABVV-Metaal is …
… onze geloofwaardigheid en dat wij een 

inclusieve organisatie zijn.
… dat de organisatie oprecht, strijdvaardig, 
rechtvaardig en sociaal is.

Beste meezinglied in de file?
Stromae – Papaoutai Marco Borsato – Rood

Een goede militant zijn is …
… mensen graag en goed te woord staan, aanwezig 

en toegankelijk zijn en eerlijk communiceren.
… eerst leren stappen voor je kunt lopen 
en geduld hebben.

Jouw top 3 van vakantielanden?
1. Spanje 2. Marokko 3. Nederland Ik ga niet graag op vakantie! Geef mij maar een vakantie in 

eigen land aan mijn zwembad met onze pleegwindhonden.

Kies je favoriete campagnethema: Precair werk/Duurzame industrie/
Koopkracht/Werkbaar werk/Pensioen

Zonder twijfelen werkbaar werk. Ons werk in de metaal is 
zwaar en bij ons werken veel ouderen voor wie dat allemaal 

niet zo evident meer is. Anderzijds zijn veel jongeren hun 
geloof in de toekomst kwijt. We moeten dan ook werken aan 

oplossingen voor werkbaarder werk.

Absoluut werkbaar werk. Bij ons op het bedrijf bestaat het 
personeel namelijk voor 70 % uit 47-plussers. Maar ook 
jongeren hebben belang bij werkbaar werk, willen ze hun 
job volhouden tot 67 jaar.

Mooiste jeugdherinnering?
Toen ik 17 jaar was, nodigde een vriend die een 

relatiebreuk te verwerken kreeg, mij uit om samen in Spanje op 
vakantie te gaan. Dat was een zalige zorgeloze vakantie!  

Sinds mijn 5 jaar ga ik samen met mijn twee oudere broers 
naar de wedstrijden van RSC Anderlecht. Dat zijn de mooiste 
herinneringen uit mijn kindertijd. 

   BATTLE OF ...
Abdel Marchouh

is een Mechelenaar van 33 jaar. Hij is getrouwd en heeft 4 kids. 
Hij is  hoofddelegee bij Stanley Black & Decker in Tessenderlo.

versus

Campagne voeren
MET DE JUISTE MATERIALEN
De campagnematerialen voor de sociale verkiezingen staan voor jullie klaar. Je kunt de verschillende 
 elementen via je afgevaardigden in papiervorm verkrijgen maar je kunt ze ook via onze website downloa-
den en op een andere manier gebruiken (website, je eigen Facebook-pagina …). We geven hier graag een 
overzicht van wat er allemaal voor je klaarstaat. Surf naar www.abvvmetaal.be/socialeverkiezingen om 
alles te downloaden.

Collega’s steunen 
elkaar
Werknemers zijn het hart van 
een onderneming. Zonder 
werknemers draait geen enkel 
bedrijf. Werkgevers moeten dus 
de rechten van werknemers 
respecteren én met hun wensen 
en vragen rekening houden.
Daarom zijn de sociale 
verkiezingen zo belangrijk: om 
voor elkaar op te komen zodat 
de werkgevers wel moeten 
luisteren.

In kmo’s en grote 
bedrijven
In bedrijven met minstens 
50 werknemers is er een comité 
voor preventie en bescherming 
op het werk (CPBW). 

In bedrijven met minstens 
100 werknemers is er ook een 
ondernemingsraad (OR). Om te 
bepalen wie van de werknemers 
in die overlegorganen zal zitten, 
worden er sociale verkiezingen 
georganiseerd.

Naam  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum .............................................................................................................................................................................................................................

Telefoon  .................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Privéadres  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Onderneming waar ik werk  .............................................................................................................................................................................................

  Ja, ik stel me kandidaat  

  Ik wil vrijblijvend bijkomende informatie 

JA, IK WIL MEE VOORUIT.

Je kandidaat stellen? Mail je gegevens naar kandidaat@abvvmetaal.be of bezorg deze 
antwoordkaart aan je afgevaardigde, je secretaris of je plaatselijke ABVV-Metaal-
afdeling. Dat kan persoonlijk of per post. 

www.abvvmetaal.be

Tijdens de sociale verkiezingen mag jij als werknemer kiezen welke 
collega’s je vertegenwoordigen bij je werkgever. De kandidaten 
zijn dus je eigen werkmakkers … of je bent zelf kandidaat! Deze 
verkiezingen zijn dan ook heel belangrijk, omdat ze de stem van de 
werknemers laten horen bij je werkgever.
 

Strijd gaat voort
Maar ook vandaag blijven bedrijven herstructureringen doorvoeren, eisen ze steeds meer fl exibiliteit van 

de werknemers, dwingen ze mensen in nepstatuten en verhogen ze de werkdruk. Ons vakbondswerk is 

dus nog lang niet klaar. Om onze rechten te verdedigen en om de arbeids- en loonvoorwaarden te 

verbeteren moeten we ons als vakbond blijven organiseren in de bedrijven. 

Voor een rechtvaardige samen leving
Het ABVV komt op voor de rechten van iedereen, in elk bedrijf en in de samenleving. Of het nu gaat om 

mannen of vrouwen, jong of oud, ongeacht afkomst, nationaliteit of huidskleur. Wij gaan voor een 

democratische, rechtvaardige en solidaire, warme samenleving met respect voor ieders eigenheid. 

Het ABVV, dat zijn 675.000 leden in Vlaanderen en 1.450.000 in België. En wij, ABVV-Metaal, tellen meer 

dan 90.000 leden in Vlaanderen.
www.abvvmetaal.be

Het ABVV was van meet af aan dé verdediger alle m/v op de werkvloer. Zonder 

onze vakbond hadden we nu geen betaalde vakantie, 38-urenweek, middagpauzes, 

veiligheidsschoenen, tijdskrediet of betaald educatief verlof. Om nog maar te zwijgen 

van onze rechten bij ziekte, werkloosheid, pensioen en onze bescherming bij ontslag.

Je gegevens zullen enkel worden gebruikt door ABVV-Metaal en worden niet doorgegeven aan derde partijen.

SOCIALE VERKIEZINGEN, WAT ZIJN DAT? ANTWOORDKAARTSAMEN VOORUIT … MET JOU. 
MEER DAN OOIT.

Q15-0377_ABVV_Sociale-verkiezingen_folder_A6x3_04_NL.indd   2
4/09/15   15:39

Voor een rechtvaardige samen leving
Het ABVV komt op voor de rechten van iedereen, in elk bedrijf en in de samenleving. Of het nu gaat om 

mannen of vrouwen, jong of oud, ongeacht afkomst, nationaliteit of huidskleur. Wij gaan voor een 

democratische, rechtvaardige en solidaire, warme samenleving met respect voor ieders eigenheid. 

Het ABVV, dat zijn 675.000 leden in Vlaanderen en 1.450.000 in België. En wij, ABVV-Metaal, tellen meer 

dan 90.000 leden in Vlaanderen.

Gezocht! Sterke vrouwen en mannen die het 

verschil willen maken bij de volgende sociale 

verkiezingen. ABVV-Metaal wil vooruit. Met 

positieve en daadkrachtige acties om een 

sociaal rechtvaardige toekomst te verzekeren. 

Vind jij dat er op je werk iets kan verbeteren? 

Wil je opkomen voor je collega’s? Dan zijn de 

sociale verkiezingen het ideale moment om van 

je te laten horen. Ben je tussen 18 en 65 jaar 

en werk je al minstens 6 maanden in je bedrijf 

met een arbeids- of stagecontract? Stel je nu 

kandidaat en sluit je aan bij ons team!

WE HEBBEN 

JOU NODIG! 

STEL JE KANDIDAAT 

VOOR DE SOCIALE 

VERKIEZINGEN 2016

GEZOCHT!

Meer info op

www.abvvmetaal.be

Niet op de openbare weg gooien. 

V.U.: Herwig Jorissen, 

Jacob Jordaensstraat 17, 

1000 Brussel

Q15-0377_ABVV_Sociale-verkiezingen_folder_A6x3_04_NL.indd   1

4/09/15   15:39
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Jouw belangrijkste taak  in het huishouden?
Ik draag bij aan de zorg voor onze 4 kids 
en assisteer mijn vrouw zoveel mogelijk 

in het huishouden. Maar zij blijft de chef! 

Alles! Al kookt mijn man graag en goed.

Gerechtje om duimen en vingers van af te likken? 
Pastilla met zeevruchten, 

een Marokkaans filodeeggerechtje. 
Tagliatelle met currysaus en scampi of scampi diabolique… 
Receptjes van mijn man!

Wat is het beste aan vrouw/man te zijn?
Hoewel vrouwen het doorgaans beter kunnen uitleg-

gen en meer emotie in hun boodschap kunnen leggen, 
is het als man gemakkelijker om ervoor te zorgen dat je 

gehoord wordt en je boodschap kracht bij te zetten. 

Kinderen kunnen dragen en baren.

   BATTLE OF ...
Bea Pepermans

Bea is 56 jaar, woont in Belsele en werkt sinds 1991 bij NWL Belgium in 
Sint-Niklaas waar ze hoofddelegee is. Ze is getrouwd en heeft twee kids.

versus

Je grootste syndicale realisatie op het werk?
In het begin van mijn syndicale loopbaan lagen veel collega’s  
in de clinch met iemand van HR, die zich stilaan ontpopte tot 

pestkop van het bedrijf. Dat ging zover dat sommigen hun ontslag 
overwogen. Daarop hebben wij een vergadering afgedwongen met 
de sitemanager, een dossier voorbereid en ervoor gezorgd dat de 

bullebak in kwestie uiteindelijk het bedrijf moest verlaten. 

Sinds enkele jaren is er bij ons op het werk een aangepast 
4/5-stelsel in voege getreden waar 15 personen per jaar 
mogen instappen.  Het komt erop neer dat er een vakantie-
rooster wordt opgesteld dat het mogelijk maakt voor deze 
15 collega’s om thuis te blijven tijdens schoolvakanties 
zonder in te leveren.

MET STERKE 
KRACHTEN.
VOORUIT.

WWW.ABVVMETAAL.BE

Gezocht! Sterke vrouwen en mannen die het verschil willen maken bij de volgende sociale verkiezingen. 
ABVV-Metaal wil vooruit. Met positieve en daadkrachtige acties om een sociaal rechtvaardige toekomst te verzekeren. 
En dat kan alleen met de juiste mensen in ons team! Daarom zijn de sociale verkiezingen zo belangrijk: om voor elkaar op te 
komen zodat de werkgevers wel moeten luisteren. Stel je nu kandidaat en sluit je aan bij ons team!

WE HEBBEN JOU NODIG 
VOOR EEN NOG STERKER TEAM.

    

MEER DAN OOIT.
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GEEN OPTREKKING 
PENSIOENLEEFTIJD 
TOT 67 JAAR!

WWW.ABVVMETAAL.BE    

IEDEREEN VOORUIT.
ZONDER ERBIJ NEER 
TE VALLEN.

 JOS DAVID

Verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Afbouw van diverse 
eindeloopbaanregelingen. Moeilijke opvraging van het aanvullend pensioen. 
Dankuwel, regering-Michel. En wat met de erkenning van ons zwaar beroep? 
We willen onze loopbaan eindigen in  goede gezondheid en met een pensioen waar 
iedereen van kan leven. Zo kan een van de 125.000 werkloze jongeren onze plaats 
innemen. Samen laten we onze stem horen voor een correcte pensioenleeftijd, 
op basis van gewerkte loopbaanjaren.2016 | SOCIALE 
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GEEN  
OPTREKKING
PENSIOEN-
LEEFTIJD
TOT 67 JAAR?

Verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Afbouw van diverse 
eindeloopbaanregelingen. Moeilijke opvraging van het aanvullend pensioen.  
Dankuwel, regering-Michel. En wat met de erkenning van ons zwaar beroep?  
We willen onze loopbaan eindigen in  goede gezondheid en met een pensioen waar 
iedereen van kan leven. Zo kan een van de 125.000 werkloze jongeren onze plaats 
innemen. Samen laten we onze stem horen voor een correcte pensioenleeftijd,  
op basis van gewerkte loopbaanjaren.

MEER DAN OOIT.

IEDEREEN VOORUIT.
ZONDER ER BIJ NEER 
TE VALLEN.
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Gezocht! Sterke vrouwen en mannen die het verschil willen maken bij de volgende 
sociale verkiezingen.  ABVV-Metaal wil vooruit. Met positieve en daadkrachtige acties 
om een sociaal rechtvaardige toekomst te verzekeren. En dat kan alleen met de juiste 
mensen in ons team! Daarom zijn de sociale verkiezingen zo belangrijk: om voor elkaar 
op te komen zodat de werkgevers wel moeten luisteren. Stel je nu kandidaat en sluit je 
aan bij ons team!

WE HEBBEN JOU NODIG  
VOOR EEN NOG STERKER TEAM.
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Collega’s steunen 
elkaar
Werknemers zijn het hart van 
een onderneming. Zonder 
werknemers draait geen enkel 
bedrijf. Werkgevers moeten dus 
de rechten van werknemers 
respecteren én met hun wensen 
en vragen rekening houden.
Daarom zijn de sociale 
verkiezingen zo belangrijk: om 
voor elkaar op te komen zodat 
de werkgevers wel moeten 
luisteren.

In kmo’s en grote 
bedrijven
In bedrijven met minstens 
50 werknemers is er een comité 
voor preventie en bescherming 
op het werk (CPBW). 

In bedrijven met minstens 
100 werknemers is er ook een 
ondernemingsraad (OR). Om te 
bepalen wie van de werknemers 
in die overlegorganen zal zitten, 
worden er sociale verkiezingen 
georganiseerd.
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Privéadres  ..........................................................................................................................................................................................................................................
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  Ja, ik stel me kandidaat  

  Ik wil vrijblijvend bijkomende informatie 

JA, IK WIL MEE VOORUIT.

Je kandidaat stellen? Mail je gegevens naar kandidaat@abvvmetaal.be of bezorg deze 
antwoordkaart aan je afgevaardigde, je secretaris of je plaatselijke ABVV-Metaal-
afdeling. Dat kan persoonlijk of per post. 

www.abvvmetaal.be

Tijdens de sociale verkiezingen mag jij als werknemer kiezen welke 
collega’s je vertegenwoordigen bij je werkgever. De kandidaten 
zijn dus je eigen werkmakkers … of je bent zelf kandidaat! Deze 
verkiezingen zijn dan ook heel belangrijk, omdat ze de stem van de 
werknemers laten horen bij je werkgever.
 

Strijd gaat voort
Maar ook vandaag blijven bedrijven herstructureringen doorvoeren, eisen ze steeds meer fl exibiliteit van 

de werknemers, dwingen ze mensen in nepstatuten en verhogen ze de werkdruk. Ons vakbondswerk is 

dus nog lang niet klaar. Om onze rechten te verdedigen en om de arbeids- en loonvoorwaarden te 

verbeteren moeten we ons als vakbond blijven organiseren in de bedrijven. 

Voor een rechtvaardige samen leving
Het ABVV komt op voor de rechten van iedereen, in elk bedrijf en in de samenleving. Of het nu gaat om 

mannen of vrouwen, jong of oud, ongeacht afkomst, nationaliteit of huidskleur. Wij gaan voor een 

democratische, rechtvaardige en solidaire, warme samenleving met respect voor ieders eigenheid. 

Het ABVV, dat zijn 675.000 leden in Vlaanderen en 1.450.000 in België. En wij, ABVV-Metaal, tellen meer 

dan 90.000 leden in Vlaanderen.
www.abvvmetaal.be

Het ABVV was van meet af aan dé verdediger alle m/v op de werkvloer. Zonder 

onze vakbond hadden we nu geen betaalde vakantie, 38-urenweek, middagpauzes, 

veiligheidsschoenen, tijdskrediet of betaald educatief verlof. Om nog maar te zwijgen 

van onze rechten bij ziekte, werkloosheid, pensioen en onze bescherming bij ontslag.

Je gegevens zullen enkel worden gebruikt door ABVV-Metaal en worden niet doorgegeven aan derde partijen.

SOCIALE VERKIEZINGEN, WAT ZIJN DAT? ANTWOORDKAARTSAMEN VOORUIT … MET JOU. 
MEER DAN OOIT.
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  Ja, ik stel me kandidaat  

  Ik wil vrijblijvend bijkomende informatie 

JA, IK WIL MEE VOORUIT.

afdeling. Dat kan persoonlijk of per post. 

Maar ook vandaag blijven bedrijven herstructureringen doorvoeren, eisen ze steeds meer fl exibiliteit van 

de werknemers, dwingen ze mensen in nepstatuten en verhogen ze de werkdruk. Ons vakbondswerk is 

dus nog lang niet klaar. Om onze rechten te verdedigen en om de arbeids- en loonvoorwaarden te 

verbeteren moeten we ons als vakbond blijven organiseren in de bedrijven. 

Voor een rechtvaardige samen leving
Het ABVV komt op voor de rechten van iedereen, in elk bedrijf en in de samenleving. Of het nu gaat om 

mannen of vrouwen, jong of oud, ongeacht afkomst, nationaliteit of huidskleur. Wij gaan voor een 

democratische, rechtvaardige en solidaire, warme samenleving met respect voor ieders eigenheid. 

Het ABVV, dat zijn 675.000 leden in Vlaanderen en 1.450.000 in België. En wij, ABVV-Metaal, tellen meer 

dan 90.000 leden in Vlaanderen.
www.abvvmetaal.be

Het ABVV was van meet af aan dé verdediger alle m/v op de werkvloer. Zonder 

onze vakbond hadden we nu geen betaalde vakantie, 38-urenweek, middagpauzes, 

veiligheidsschoenen, tijdskrediet of betaald educatief verlof. Om nog maar te zwijgen 

van onze rechten bij ziekte, werkloosheid, pensioen en onze bescherming bij ontslag.

Je gegevens zullen enkel worden gebruikt door ABVV-Metaal en worden niet doorgegeven aan derde partijen.

SAMEN VOORUIT … MET JOU. 

Gezocht! Sterke vrouwen en mannen die het 

verschil willen maken bij de volgende sociale 

verkiezingen. ABVV-Metaal wil vooruit. Met 

positieve en daadkrachtige acties om een 

sociaal rechtvaardige toekomst te verzekeren. 

Vind jij dat er op je werk iets kan verbeteren? 

Wil je opkomen voor je collega’s? Dan zijn de 

sociale verkiezingen het ideale moment om van 

je te laten horen. Ben je tussen 18 en 65 jaar 

en werk je al minstens 6 maanden in je bedrijf 

met een arbeids- of stagecontract? Stel je nu 

kandidaat en sluit je aan bij ons team!

WE HEBBEN 

JOU NODIG! 

STEL JE KANDIDAAT 

VOOR DE SOCIALE 

VERKIEZINGEN 2016

GEZOCHT!

Meer info op

www.abvvmetaal.be

Niet op de openbare weg gooien. 

V.U.: Herwig Jorissen, 

Jacob Jordaensstraat 17, 

1000 Brussel

Q15-0377_ABVV_Sociale-verkiezingen_folder_A6x3_04_NL.indd   1

4/09/15   15:39

Sectorale folder

Bekijk ook onze 

voorstellingsfilm
, 

daar zetten we ook 

alles nog eens op 

een rijtje.





Op 26 november 2015 reikte het Gentse stadsbestuur zijn tweejaarlijkse ‘Samenlevings-
prijs’ uit. De stad Gent wil hiermee erkenning en zichtbaarheid geven aan organisaties 
die op een positieve manier omgaan met samenleven in diversiteit. De hoofdprijs was 
voor vzw De Tinten, een vereniging die hulp biedt aan vluchtelingen en mensen zonder 
papieren. De jury had echter ook een speciale vermelding voor ABVV--Metaal omwille 
van onze diversiteitswerking binnen SAS Automotive en Tower Automotive, twee Gentse 
metaalbedrijven. Het ideale moment dus om dit eens van dichterbij te bekijken!

DIVERSITEIT IN DE PRAKTIJK: 
SAS Automotive &  

   Tower Automotive

SAS en Tower zijn beide toeleveringsbe-
drijven van Volvo. De ene assembleert 
dashboards, terwijl de andere aan carros-
serie-assemblage doet. Beide bedrijven 
kennen ook een grote verscheidenheid in 
nationaliteit/afkomst van hun werknemers. 
Er werken Belgen, Turken, Marokkanen, 
Polen, Ghanezen, Bulgaren, Jamaicanen,  
enzovoort. Om te kijken hoe ABVV-Metaal 
omgaat met deze diversiteit op de werk-
vloer, besloten we om beide bedrijven eens 
een bezoekje te brengen. 

In Tower Automotive spraken we af met 
Rita Van De Velde. Rita heeft een syndicaal 
mandaat en is ook secretaris van de on-
dernemingsraad. Bovendien is ze al actief 
bij Tower sinds 2003, toen het bedrijf werd 
opgestart.  In SAS zagen we Marc Cornel en 
Abdel El-Bazioui. Marc is hoofdafgevaar-
digde voor ABVV-Metaal. Abdel heeft een 
mandaat in zowel de ondernemingsraad als 
in de syndicale delegatie. Beiden werken ze 
al meer dan 10 jaar bij SAS. We spraken ook 
met ABVV-Metaal-secretaris Marc Staelens, 
die deze bedrijven opvolgt en altijd al veel 
aandacht heeft gehad voor diversiteit. 

Kunnen jullie eens kort de geschie-
denis van Tower en SAS schetsen op 
gebied van diversiteit? 
Rita:“Ons bedrijf bestaat sinds 2003. Op 
dat moment was er echt een krapte op de 
arbeidsmarkt. Volvo zelf zocht veel werkne-
mers en ook de andere toeleveringsbedrij-
ven waren op zoek. Iedereen zat in dezelfde 
pool te vissen. Op die manier zijn hier 
enorm veel allochtonen binnengekomen. 
Van bij de start waren wij dus een bedrijf 
met heel veel werknemers van vreemde 
origine. Vandaag tellen wij 47 verschil-
lende nationaliteiten; Turken, Marokkanen, 
Jamaicanen, Filipijnen, … .”

Abdel: “Ook wij hebben veel mensen van 
een andere afkomst. Maar de meesten zijn 
hier wel geboren en spreken perfect Neder-
lands. Het gaat vooral om Turken, Marok-
kanen en Tunesiërs. Deze mensen worden 
dan ook niet echt als allochtonen gezien, 
want ze hebben de dubbele nationaliteit. 
De laatste tijd hebben we ook veel Afrika-
nen, vooral uit Ghana. Vandaag hebben wij 
ongeveer 15 verschillende nationaliteiten, 
waarvan de meeste hier geboren zijn. Dat 

is een verschil met Tower, waar veel meer 
mensen werken die pas op latere leeftijd 
naar België zijn gekomen. 

Marc S: “Bij de toeleveringsbedrijven van 
Volvo is gemiddeld 30 % van niet-Belgische 
afkomst. En deze groep werknemers zal 
in de toekomst nog verder toenemen. Kijk 
maar naar de massale aanwezigheid van 
allochtonen in onze beroeps- en technische 
scholen.” 

Zorgde dat soms voor problemen? 
Rita:“In het begin kon iedereen die handen 
aan zijn lijf had hier beginnen. Maar op den 
duur kregen wij problemen met taal. Er 
kwamen mensen binnen die Nederlands 
noch Engels spraken.  Dan krijg je allerlei 
moeilijkheden op vlak van communicatie 
en veiligheid. Er waren soms ook proble-
men met mentaliteit, daar moeten we niet 
blind voor zijn. Mensen waren vaak niet op 
de hoogte van hoe onze cultuur werkt, hoe 
onze wetgeving in elkaar zit. Sommigen 
vonden het bijvoorbeeld niet nodig om te 
bellen als ze ziek waren. Het was soms echt 
nodig om enkele basisregels aan te leren.”
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Marc C:“Vroeger hadden sommige alloch-
tone werknemers het gevoel dat ze on-
voldoende vertegenwoordigd werden.  Dat 
kwam omdat er nooit iemand van vreemde 
afkomst op een verkiesbare plaats stond tij-
dens sociale verkiezingen. Vier jaar geleden 
hebben we Abdel op een verkiesbare plaats 
gezet. Dat was de eerste keer dat iemand 
van ‘allochtone’ afkomst werd verkozen. Dat 
heeft toch voor een ommekeer gezorgd. Ook 
het ACV is ons daarin gevolgd.”

Abdel: “Een tijd terug hadden we hier een 
racistisch incident. We hebben daar als 
ABVV onze verantwoordelijkheid geno-
men en naar een oplossing gezocht. Maar 
daar was wel een staking en verzoening 
voor nodig. We wilden duidelijk maken dat 
racisme hier niet getolereerd wordt. Onze 
aanpak van dit conflict is trouwens een van 
de redenen waarom wij een vermelding 
hebben gekregen tijdens de uitreiking van 
de Samenlevingsprijs.”

Welke initiatieven heeft   
ABVV-Metaal genomen om de  
integratie te  bevorderen?
Marc C.: “In ons diversiteitsplan werd onder 
meer voorzien om interviews af te nemen 
van alle werknemers. Daarin konden ze ver-
tellen wat hun allemaal dwarszit wanneer 
het gaat over diversiteit. Er zijn daar een 
aantal punten uitgekomen, zoals taalge-
bruik en bidden op de werkvloer. Er waren 
daar geen duidelijke richtlijnen over, van-
daag is dat allemaal veel beter geregeld.”

Rita: “Wij hebben ook rond taal gewerkt. 
Collega’s konden bijvoorbeeld Nederlandse 
lessen volgen tijdens de werkuren. We heb-
ben daar subsidies voor gekregen. Iedereen 
die wou kon Nederlandse les volgen, en 
velen hebben dat ook gedaan. Onze bedrijfs-
krantjes worden vertaald in meerdere talen. 
En ook onze propaganda rond de sociale 
verkiezingen wordt in meerdere talen opge-
steld, onder meer in het Pools en Arabisch. 

Marc S.: “ABVV-Metaal nam in alle toele-
veringsbedrijven het voortouw. Alleen al 
door iedereen gelijk te behandelen en ons 
kordaat op te stellen tegen iedere vorm van 
discriminatie. We brengen de afgevaardig-
den van die bedrijven regelmatig samen en 
werken altijd rond bepaalde thema’s. We 
hebben zelfs gemeenschappelijke bedrijfs-
krantjes. Met de directies bespreken wij 
regelmatig de instroom van nieuwe werkne-
mers. En we zorgen voor een goede samen-
werking met de diversiteitsconsulenten van 
het ABVV. We ondersteunen onze mensen 
met hun diversiteitsplan, Nederlands op de 
werkvloer, enzovoort.”

Heeft dit alles vruchten afgeworpen? 
Marc S.: “Vandaag hebben wij in verschil-
lende bedrijven effectieve afgevaardigden 
van niet-Belgische afkomst. Wij dragen bij 
aan een positieve bedrijfscultuur. Wij probe-
ren mensen bij elkaar te brengen.”

Marc C.: “We stellen vast dat steeds meer 
leidinggevende functies worden ingenomen 
door allochtonen. Alle werknemers krijgen 
de kans om te groeien in hun functie, als 
teamleader en supervisor. De huidige direc-
tie staat ook sterk achter die diversiteit.” 

Abdel: “Ja, ze oordelen altijd naar compe-
tenties, ze geven niemand voorrang omdat 
hij een Belg is of zo. Afkomst speelt geen 
rol, iedereen krijgt gelijke kansen.”

Rita: “In het begin moesten we echt het 
vertrouwen van de mensen winnen. Weet je, 
veel mensen die uit Afrika komen, beschou-
wen de vakbond als corrupt. Omdat ze dat 
blijkbaar in Afrika zo hebben ervaren. Maar 
beetje bij beetje kantelt dat en winnen we 
het vertrouwen van deze mensen. Vandaag 
kan ik zeggen dat deze mensen ons graag 
hebben en spontaan naar ons komen met 
vragen en problemen. Soms komen ze zelf 
bij ons met persoonlijke of financiële pro-
blemen. Ook daar helpen we mee, al moet 
je natuurlijk wel ergens een grens trekken.”

Hoe divers is de vakbondswerking  
bij jullie?
Marc C.:“We maken daar al enkele jaren 
werk van. Onze lijsten voor de komende 
verkiezingen zullen de diversiteit op de 
werkvloer goed zullen weerspiegelen.”

Abdel: “In alle ploegen moeten we ook min-
stens een vrouw hebben. De lijsten moeten 
de verhoudingen op de vloer weergeven. Dat 
is nog maar 4 jaar zo, vroeger gebeurde dat 
veel te weinig.”

Rita:“Wij zijn nu onze lijsten aan het opma-
ken en houden echt wel rekening met de 
diversiteit op de vloer. De vorige jaren was 
dat veel minder, maar nu gaat het echt de 
goede richting uit. We moeten zelfs mensen 
weigeren, want er zijn er veel die op onze 
lijst willen staan. Heel veel mensen van 
andere origine komen spontaan naar ons 
toe en willen helpen.”

Marc S: “Zorgen voor een diverse vertegen-
woordiging is heel belangrijk: jongeren en 
ouderen, vrouwen en mannen, Belgen en 
niet-Belgen ... . Wel niemand aanduiden 
om aan te duiden, onze mensen moeten 
de juiste attitude hebben en het hart op de 
goede plaats! Als vakbond kunnen wij een 
belangrijke bijdrage leveren. Als we respect 
hebben voor hun cultuur en waarden en ook 
respect vragen voor onze gewoonten, dan 
helpen we die mensen met hun integratie.”
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EEN  
VINNIG 

DINGSKE
Onderweg met 

Meryame  
Kitir

Ze is geen  
Ford-meisje, ze is geen 
allochtone excuustruus. 

Ze is een doorleefde 
arbeidster, militante 

vakbondsvrouw, 
Maasmechelse politica 

en parlementariër, 
nu ook fractieleidster 

van de sp.a en een 
goede vriendin. Ze is 

Meryame Kitir: “Zonder 
Ford geen vakbond, 

zonder vakbond geen 
politiek, dat heeft van 

mij  gemaakt  
wie ik ben.”



EEN  
VINNIG 

DINGSKE

UIKHOVEN

Boven de fors stromende Maas komt de zon 
traag op. Nog schemert ze aan de overkant 
boven Nederland. Aan deze kant van de 
grens is Uikhoven een deelgemeente van 
Maasmechelen. In het huis van Meryame 
Kitir brandt vroeg licht, we overlopen de 
agenda van een drukke dag: “Niet voorzien, 
we moeten naar Brussel, persconferentie.” 
In een mand op tafel liggen tal van rode 
hartjes met haar achternaam: “Tijdens een 
werkreis naar India heb ik bij de arbeiders 
die speksteen laten slijpen en bewerken. ’t 
Zijn cadeautjes voor mijn familie, voor mijn 
zussen, broers en hun kinderen.” Op de kast 
staat ook een mijnwerkerslamp, die licht 
moet brengen in het duister, maar het mijn-
werkersleven heel nabij brengt: “Mijn vader 
is in Maasmechelen terechtgekomen toen 
hij de grote stap in zijn leven zette om voor 
zijn kinderen een beter leven op te bouwen. 
Hij heeft hard gewerkt in de mijn. Daarna 
wou hij in Marokko een goed leven opbou-
wen. Die mijnlamp herinnert me iedere dag 
aan hem, al staat ze ook symbool voor de 
strijd die mensen hebben geleverd voor een 
beter bestaan. Mijn ma leefde toen met mijn 
broer nog in Marokko, ze is overgekomen en 
toen ben ik geboren. Ik heb vaak met mijn 
pa zitten babbelen, hij had heimwee naar 
Marokko, hij fleurde ginds altijd op, maar hij 
is voor ons in België gebleven: “Ik weet dat 
jullie ginds niet kunnen aarden, dit is jullie 
land”, zei hij. Hij is hier gebleven, hij heeft 
zijn droom opgeofferd voor ons. Daar ben 
ik altijd erg dankbaar voor geweest. Maar 
hij heeft niet meer kunnen zien wat ik van 
mijn leven heb gemaakt: de dag dat ik op 
mijn achttiende mijn diploma heb behaald, 
was hij er niet meer. Toen ik verkozen werd 
in de vakbond heeft hij dat niet beleefd, ook 
niet toen ik herverkozen werd. Hij was er 
niet toen ik in gemeenteraad en parlement 
verkozen werd. En hij zal er niet zijn de dag 
dat ik moeder word. Bij al die stappen in 
mijn leven mis ik hem heel hard en toch 
heb ik het gevoel dat hij bij me is. Dat klinkt 
spiritueel, maar hij is de drijfkracht in mijn 
verhaal. Mijn moeder heb ik nooit echt ge-
kend, ze is gestorven toen ik twee was. Een 
gemis in je leven dat je nooit kunt opvul-
len. Maar ik heb een grote familie, met vier 
broers en zes zussen die in de buurt wonen 
en me door dik en dun steunen. Ik ben ook 
al 23 keer tante. Ik ben niet alleen.”

MECHELEN-
AAN-DE MAAS

Het verre oosten van Limburg is haar thuis: 
in 1980 is Meryame geboren in Maasme-
chelen, ze liep school in het Sint-Barbara 
Instituut, deed studentenarbeid in een kip-
penfabriek en begon in 1999 als arbeidster 
bij Ford Genk, waar ze vakbondsafgevaar-
digde voor veiligheid van het ABVV werd. In 
2006 werd de jonge vrouw gemeenteraads-
lid en in 2010 kwam ze, als opvolgster van 
Ingrid Lieten, als volksvertegenwoordigster 
in het federaal parlement terecht waar ze, 
noblesse oblige voor een derde mandaat, 
de enige arbeidster in het halfrond is. “In 
Maasmechelen liggen mijn roots, daar ben 
ik opgegroeid, daar woon ik, daar woont 
mijn familie. Ik houd van mijn multicultu-
rele gemeente, het is altijd thuiskomen.” 

Maasmechelen is een fusiegemeente van 
Mechelen-aan-de-Maas met zeven andere 
gemeenten: dit is grensland, mijnwerkers-
land. In het gemeentehuis begint Mery-
ame’s eerste ochtendvergadering. Met Daan 
Deckers, OCMW-raadslid en lokale lijsttrek-
ker, en Freddy Dolmans, voorzitter van 
de lokale sp.a-afdeling en gepensioneerd 
mijnwerker, bespreekt ze de partijwerking 
van de komende maanden en jaren. Aan 
de muur hangt een poster van een serene 
boeddha, in de gang een schilderij met 
mijnwerkerstaferelen. “Lokale politiek 
doe ik graag. Wat syndicalisme is in de 
fabriek, is de gemeenteraad in de politiek. 
Je werkt face to face. Sinds 2012 zitten we 
in de oppositie. Freddy heeft nog met mijn 
vader in de mijn gewerkt en me die lamp 
cadeau gedaan voor zijn graf, maar ik heb 
ze bewaard, dicht bij mij. En naast Daan 
blijf ik een ondersteunende rol spelen. Want 
dat heb ik geleerd bij de vakbond: enkel als 
team sta je sterk.”

VOORBIJ GENK

“Ford Genk is absoluut de belangrijkste 
fase in mijn leven geweest. Het bedrijf is de 
start van alles, het heeft me gemaakt wie ik 
ben. Ik ben beginnen werken bij Ford op 25 
mei ‘99, ik zal het nooit vergeten. Dat was 

niet de bedoeling, want afgestudeerd op 18 
verloor ik mijn vader. Verder studeren, kon 
niet. Wel avondschool graduaat boekhou-
ding. Een buurmeisje zei dat er jobs bij Ford 
vacant waren. Zo ben ik met een jonge-
rencontract begonnen. Gelukkig heeft de 

Zonder 
Ford geen 
vakbond, 
zonder 
vakbond geen 
politiek: dat 
heeft van mij 
gemaakt wie 
ik ben
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“Opgeven is het 
makkelijkste wat 
je kunt doen”, zei 
Pierre Vrancken: 
ofwel terug naar 
de fabriek ofwel 

tonen dat je meer 
bent dan wat 

sommigen van je 
denken.



vakbond toen geijverd voor contracten van 
onbepaalde duur. Dat is mijn kans geweest, 
het ging om de laatste 75 contracten. Ik ben 
begonnen met lakwerk aan de band, in een 
goeie groep, eerst ochtendpost en namid-
dagpost, later nachtpost wat de fijnste tijd 
van mijn leven was. In 2000 heb ik voor het 
eerst meegedaan aan sociale verkiezingen. 
Ik was nieuwsgierig, sprak delegees aan, 
stelde vragen over ondernemingsraden. 
Toen hebben ze me gevraagd, ik heb toege-
zegd en heb veertien jaar als afgevaardigde 
voor de vakbond gewerkt. In die tijd is het 
leven veranderd, leer je hoe alles werkt, hoe 
verhoudingen liggen. Ik raakte steeds meer 
overtuigd dat mensen een vakbond nodig 
hebben. Toen ben ik ook beginnen reizen, 
een grote leerschool voor mij als persoon. 

Vorig jaar ben ik naar Israël en Palestina 
geweest en daarna naar India. Daar heb ik 
gezien hoe belangrijk het is als iemand voor 
je opkomt en wat goede arbeidsvoorwaar-
den betekenen. Mensen zonder bescher-
ming werken lange uren in donkere kamers 
voor weinig geld, mannen zijn content dat ze 
werk hebben en zijn blij met een stofdoek 
voor de mond, terwijl je weet dat het voor 
hun gezondheid onvoldoende is. Dan denk 
je: wat zou er gebeuren als er geen vakbond 
meer is? Moet dan iedereen individueel voor 
zijn rechten vechten, wordt de kloof dan nog 
groter? Als dochter uit een gezin van elf 
kinderen leert ge uw mannetje staan, maar 
aanvankelijk had ik toch doorzettingsver-
mogen nodig in dat mannenbastion. In het 
begin was dat niet leuk, ze floten en maak-
ten opmerkingen. Ik zei dat ik Meryame was 
en voor de vakbond werkte, dat het er niet 
toe deed hoe ik eruit zag. 

“Opgeven is het makkelijkste wat je kunt 
doen”, zei Pierre Vrancken: ofwel terug naar 
de fabriek ofwel tonen dat je meer bent dan 
wat sommigen van je denken. Bewijzen dat 
ge weet waar ge staat, respect opbouwen, 
collega’s ondersteunen, als twintigjarige 
leren van collega’s die de vijftig zijn gepas-
seerd, vragen stellen over bijvoorbeeld het 
aanvullend pensioen, inwerken en opzoe-
ken, dankbaar zijn. Het was een goede 
leerschool, al waren ze niet altijd mals. De 
vakbond investeert in haar mensen, ik heb 
vorming gevolgd, je maakt kameraden in de 
strijd en vrienden voor het leven. Echt waar, 
de vakbond heeft me diep gevormd. Had 
ik de vakbond niet gehad, was ik nu geen 
fractieleider in de kamer. Zonder Ford geen 

vakbond, zonder vakbond geen politiek: 
dat heeft van mij gemaakt wie ik ben.”

HET PARLEMENT

Met rode sjaal beklom ze het spreekge-
stoelte in het parlement. Geen statis-
tieken, wel een emotionele ontlading: 
“Gisteren is een bom ontploft. Ik kom net 
van de collega’s bij het piket, tienduizend 
jobs gaan verloren.” Tranen breken op 
haar wang, ze richt zich tot de premier: 
“Geef ons geen valse hoop, wel eerlijke 
antwoorden.” Haar speech na de aan-
kondiging van de sluiting, in 2012 tijdens 
de regering-Di Rupo, heeft bij vriend en 
vijand indruk gemaakt, al hadden som-
migen het denigrerend over het Ford-
meisje. “Ik vind het nog altijd vreemd 
hoe het met die speech is gelopen. Je 
weet dat de fabriek zal sluiten, dagen en 
nachten vloeien in elkaar, collega’s zijn 
wanhopig, piketten en onderhandelingen 
lopen door elkaar. Voor mezelf had ik ook 
beslist, toen ik in 2007 verkozen was in 
het parlement, om één dag in de week in 
de fabriek te blijven werken. Die zitting 
donderdag was zo’n moment dat ik even bij 
mezelf kon stilstaan. Ik werd aangekondigd, 
hield m’n adem in en begon te spreken. Dat 
was mijn taak als volksvertegenwoordiger, 
maar ge blijft een mens die in de fabriek 
werkt en gekwetst is. Dan komen daar 
emoties aan te pas en zoekt dat z’n eigen-
aardige weg. Ik vind het nog altijd vreemd 
dat het zo gelopen is, als vanzelf. Ook 
frappant dat het zo de wereld is ingegaan, 
omdat ik alleen wou laten weten wat bij de 
mensen aan de basis leefde. Je zal altijd 
mensen hebben die je dan onderuit willen 
halen, maar als ik alleen maar een ‘Ford-
meisje’ zou zijn, had de partij me geen 
fractieleider gemaakt. Veel mensen weten 
dat ik niet de dame ben die een ballonneke 
oplaat en dan niets meer laat horen. Ik ben 
wel een dame die haar dossiers kent. Had 
ik niet meer in m’n mars gehad, zou ik in 
2014 ook niet herverkozen zijn. Criticasters 
houden je scherp, maar ik wil de mensen 
niet uit het oog verliezen.”

NAAR BRUSSEL

Onderweg naar Brussel is een ongeluk 
gebeurd. Zoals Meryame de knepen van 
het parlementaire vak leert, zo vindt ze 
binnenwegen om toch op tijd in Brussel te 
geraken. In het federale parlement is ze 
volksvertegenwoordiger sinds 2010, als 
opvolgster van Ingrid Lieten, opgeklommen 
tot fractieleidster van de sp.a, in opvolging 
van de Gentse Karin Temmerman, die haar 
welkom heette met de woorden: “Meryame 
is de juiste vrouw op de juiste plaats.” Haar 
eerste speech als fractieleidster was een 
aanklacht tegen het regeringsbeleid dat 
stelt dat er geen alternatieven zijn voor 
besparingen: “Er is wel een keuze... de 
keuze om echt te luisteren naar de roep 
om rechtvaardigheid.” Ze is bezig aan haar 
derde termijn. “Een blijver? Dat weet je 
nooit in de politiek, waar geen zekerheden 
bestaan. Daarvoor ben ik niet in de politiek 
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gestapt. Je kunt vakbond en politiek niet 
vergelijken. Als afgevaardigde probeer je de 
belangen van de arbeiders in bedrijf of fa-
briek rechtstreeks te bepalen, als politieker 
moet je beslissingen nemen en ten uitvoer 
brengen. Dat is werk van lange adem in een 
totaal andere setting. 

Ik was de fabriek gewend, dus had ik het in 
het begin wel moeilijk. Als afgevaardigde kun 
je een probleem van mens tot mens oplos-
sen, als politieker kun je niet naar de premier 
stappen. Het gaat ook om een langetermijn-
visie, om ideologisch de juiste beslissingen te 
nemen. Als deze rechtse regering de mensen 
systematisch opzadelt met hogere facturen is 
dat een bewuste keuze. Als ze zeggen dat het 
niet anders kan, is dat een bewuste keuze. 
Hoe leg je anders uit dat basisbehoeften 
steeds meer onder druk staan? Elektriciteit 
is megaduur, terwijl ze miljarden willen 
uitgeven aan gevechtsvliegtuigen. Dat is hun 
keuze waar wij ideologisch een antwoord 
op moeten geven. Of ik leermeesters heb 
gehad? Ja, er zijn mensen die ik kon vertrou-
wen en het oprecht met me meenden. Want 
in de politiek is niet iedereen even vriendelijk 
voor de ander. Dat is een verschil met de vak-
bond, waar ook harde woorden vallen, maar 
je wel als kameraden buiten stapt. In de poli-
tiek is niet iedereen rechtuit. Dat kon ik in het 
begin niet plaatsen, want ik wil vooral mezelf 
blijven. En nu het fractieleiderschap! Wat 
Karin zei, daar was ik erg blij mee. Het mooie 
aan het verhaal is dat het onverwacht kwam. 
Dat de fractie het vroeg, wil zeggen dat je ge-
dragen bent en er niet alleen voorstaat, met 
goede medewerkers en een groot netwerk, 
met collega’s die je vertrouwt. Want de vijand 
zit aan de andere kant, als die de pensioen-
leeftijd zomaar naar 67 optrekt. Ook daarom 
die eerste speech: ze weigeren om naar de 
andere kant van het verhaal te luisteren. Bij 
iedere betoging of staking reageert de rege-
ring met blufpoker, terwijl 100.000 mensen 
op straat komen tegen duurder onderwijs, 
water, duurdere elektriciteit of bussen. Dan 
scheelt er toch iets? 

Maar de regering weigert te luisteren, 
terwijl onze welvaart door overleg tot 
stand is gekomen. India is het land van de 
democratie, maar de ongelijkheid is er het 
grootst, met sloppenwijken en heel rijke 
mensen, maar daartussen bestaat niets. In 
België bestaat de sociale welvaart dankzij 
en met de vakbonden. Maar deze regering 
wil systematisch haar plannen doorzet-
ten zonder overleg. Met de partij hebben 
we een moeilijk jaar achter de rug, met te 
veel gekibbel, de voorzittersverkiezing en 
de dood van Steve Stevaert. We hebben het 
nu wel gehad. Ik wil achterom kijken om te 
leren, maar nu moeten we vooruitkijken. 

Dat zinnetje dat het allemaal de schuld van 
de sossen is, klinkt stilaan afgezaagd. Dus 
blijven we op nagels kloppen, we blijven 
onze boodschap herhalen en zetten volop in 
op de toekomst.”

BIJ JOHN IN BRUSSEL

Op een binnenkoer van MicroMarché, hartje 
van creatief Brussel, krijgen we hete soep 
en een speech van sp.a-voorzitter John 
Crombez, die zijn boekje Ctrl+Alt+Del 
voorstelt aan de pers: “De laatste jaren is 
de economie met haar technologische in-
novaties enorm veranderd. Dit boek is niet 
mijn grote gelijk, het is een aanzet tot debat 
om de sociale zekerheid op een eerlijke 
manier opnieuw op te bouwen.” Meryame 
knikt: “Het is goed als de sp.a de dingen 
benoemt zoals ze zijn. Iedereen ervaart dat 
de economie drastisch in ons leven ingrijpt, 
dat de werkmiddelen, de producten en de 
klanten veranderen. Maar als het systeem 
verandert, moet dat eerlijker gebeuren. De 
zwakken mogen niet achterblijven. 

Johns boek nodigt iedereen uit om mee te 
denken, al neemt de partij de eindverant-
woordelijkheid. Mensen zijn dat niet gewoon 
van ons. Een basisloon voor dertig uur 
werken? Het ligt op tafel, we gaan de hort 
op. Dat is niet te nemen of te laten, het is 
een aanzet tot dialoog. Ik stel vast dat veel 
mensen denken dat er toch niets aan te doen 
is, maar de stem van de mensen telt wel. 

Zelf heb ik rond Werkbaar Werk overlegd 
met militanten, delegees en secretaris-
sen: hoe doen jullie dat, hoe gaan jullie om 
met persoonlijke werkproblemen, wat zijn 
dagelijkse behoeften? Ik heb altijd tussen 
de mensen gestaan en heb geluisterd, daar-
door weet ik waarvoor ik vecht en ben ik blij 
dat de partij die richting inslaat. Als je durft 
te luisteren en kritiek durft te aanvaarden, 
dan kunt ge mensen vertegenwoordigen. 
Voor mij start alles sowieso met sociale 
politiek: het gaat niet zomaar om eender 
welke job, maar om een goed leven. 

We leven niet om te werken, we werken 
om te leven. Voor rechtse partijen gaat het 
enkel om flexibel zijn. Dat is niet ons ant-
woord, we willen nadenken over bescher-
mende en volwaardige statuten. En dat weet 
je alleen door met hen te praten, dat is onze 
taak als politieker. Als iedereen zegt dat 
hij moe is, gebukt gaat onder stress of een 
burn-out, dan moet je daarbij stilstaan en 
kom je misschien uit bij de dertigurenweek. 
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Die vuist, da’s 
kameraadschap. 

Socialisme 
is voor mij 
niemand 

achterlaten.  
Wie het goed 

heeft, mag het 
goed hebben, 

wie hard werkt 
en goed verdient 

mag dat ook, 
maar wie pech 
heeft gehad die 
mogen we niet 
laten vallen.



“Begin”, staat bij een zwoele affiche van Martini: die 
beeldspraak zint haar wel. “Misschien omdat ik een 
ram ben? Kordaat én verzoenend zijn, dat zijn twee 
dingen waarin ik geloof. 

Zeg je dat het allemaal niet anders kan, dan 
geef je rechtse partijen vrij spel. Als mijn 
woorden doorspekt zijn met morele waar-
den, dan is dat omdat we ze niet mogen 
verliezen. Ze zijn het DNA van onze partij, 
omdat iedereen meetelt. Dat is geen slogan, 
het is de basis van alles. Wat creëren we als 
de kloof tussen werkenden en werklozen, 
tussen rijk en arm, jong en oud, allochtoon 
en autochtoon nog dieper wordt? Als we ons 
de dag van vandaag te weinig bewust zijn 
dat we voor de welvaartsstaat gevochten 
hebben, maar die niet meer vanzelfspre-
kend vinden, dan maakt me dat bezorgd. 
Want daarachter schuilt een aanval op de 
vakbond. Dat het ook mijn DNA is? Goed dat 
we in de partij een goede mix hebben, als 
ze allemaal zoals ik zouden zijn, is het ook 
niet goed. Je hebt ook mensen nodig die de 
cijfers kennen. Ik ben geen economist, ik 
ben volksvertegenwoordiger.”

VIA LUMMEN  
NAAR EISDEN

Over de middag vergadert ze met haar 
communicatiebureau in een restaurant in 
Lummen: hapje en planning, twee vliegen 
in één klap. Dan hebben we een uurtje vrij: 
bij PWA Dienstenbedrijf, dat met dien-
stencheques voor werkgelegenheid zorgt, 
haalt ze in winkelstraat Pauwengraaf haar 
gestreken kledij op. Dat de journalist haar 
wasmand draagt, vindt ze grappig. Dat ik 
haar zeg dat ze altijd elegant en stijlvol is 
gekleed, vindt ze een compliment. Meryame 
wandelt over straat met de uitstraling van 
actrice Halle Berry. Ze is trots op haar ge-

meente: gerestaureerde huisjes van Eisden, 
shoppingcentrum Maasmechelen Village 
met oude mijndomeinen, de schachtbokken 
en terrils, de plassen en bossen die met 
natuurpark Connecterra de Hoge Kempen 
groen kleuren. 

Om vier uur heeft ze een afspraak met een 
Griekse Limburger die z’n werk dreigt te 
verliezen. Terwijl ze de man bij een koffie 
raad geeft, onderwijst eigenaar Giuliano me 
in de geheimen van de traditionele Italiaanse 
keuken. “Begin”, staat bij een zwoele affiche 
van Martini: die beeldspraak zint haar wel. 
“Misschien omdat ik een ram ben? Kordaat 
én verzoenend zijn, dat zijn twee dingen 
waarin ik geloof. In de vakbond heb ik ge-
leerd om problemen te benoemen en te we-
ten waar ik naartoe wil. Kordaat zijn aan de 
onderhandelingstafel, maar je doel bereiken 
door dialoog, een weg zoeken en iedereen 
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meekrijgen. Ik geloof niet in harde taal, die 
op voorhand al bepaalde ideeën uitsluit.” 

Op een congres in december was ze een 
van de enigen die een vuist maakte. Wat is 
socialisme vandaag? 
“Ha, die vuist, da’s kameraadschap. Ik houd 
van de Internationale, een krachtig lied 
om in groep te zingen. Telkens kippenvel! 
Socialisme is voor mij niemand achterlaten. 
Wie het goed heeft, mag het goed hebben, 
wie hard werkt en goed verdient mag dat 
ook, maar wie pech heeft gehad die mogen 
we niet laten vallen. De zorg voor elkaar is 
 veranderd, maar ze moet blijven bestaan. 
Socialisme is solidariteit en zorgen voor 
elkaar. We hebben de index behouden, de 
BTW op elektriciteit verlaagd, het statuut 
arbeiders-bedienden in overleg met vakbon-
den en werkgevers doorgevoerd, we hebben 
de sociale fraude aangepakt. Nu zorgen we 
ervoor dat de mensen dat niet vergeten en 
zich niet laten afschrikken door populisti-
sche praat van rechtse partijen. Laten we 
daar nu mee beginnen, want ook dat hebben 
ze me bij de vakbond geleerd: de dingen 
beginnen de dag na de sociale verkiezingen. 
Als je niet tussen de mensen staat, kennen 
ze je niet. Alleen sta je nergens.”

OPGRIMBIE

Om vijf uur vergadert ze als oppositielid met 
het gemeentebestuur en de stuurgroep van 
het Oud Limburgs Schuttersfeest voor de 
organisatie van de komende feestelijkhe-
den. Het donkert. Eventjes hebben we tijd 
om binnen te wippen bij haar goede vriendin 
Roula. De vrouwen lachen een half uur zon-
der ophouden. Als Meryame met haar zus-
ter belt, fluistert de kapster: “Ongelooflijk, 
zo’n vinnig dingske, een warme vrouw.” Als 
we langs het raam het kapsalon verlaten, 
kan het bezoek niet meer stuk. Hilariteit, 
knuffel. Het is geen evidentie in de politiek, 
maar steeds meer vrouwen met een alloch-
tone achtergrond staan recht in de politieke 
arena: van Yamila Idrissi, Nadia Sminate en 
Meyrem Almaci tot Zuhal Demir, Yasmine 
Kherbache en Meryame zelf. “Ik denk niet 
dat je overdrijft. Ik ben geen feministe, maar 
als ik merk dat vrouwen geen gelijke rech-
ten krijgen, word ik spontaan boos. 

Ik heb altijd met mannen gewerkt, maar 
weiger te zeggen dat this is a mans world. 
Vrouwen hebben moeten strijden, macht is 
voor mannen vanzelfsprekend. Dan is het 

goed dat vrouwen rechtstaan om een rol in 
de vakbond of aan de top op te eisen. Ik zie 
mezelf niet als dé vrouw of dé allochtoon, 
maar als Meryame met veel ideeën die ik 
wil verdedigen. Toen ik in Knack zei dat 
mijn grootste verwezenlijking was dat ik 
een zelfstandig leven leid, is dat waar. In 
een groot gezin leef je in een beschermde 
cocon, maar als je dan op je 18e alleen gaat 
wonen, is dat een hele stap. Totnogtoe heb 
ik voor alles zelf gezorgd. Of ik een voor-
beeld voor andere vrouwen ben? Ik merk 
dat ik dat ben zonder daar bewust voor te 
kiezen. Voorbeeldrollen zijn niet onbelang-
rijk, al vind ik dat je maar een voorbeeld 
kunt zijn als je dat zelf niet wil zijn.”

MAASMECHELEN  
& BOKRIJK

Het cultureel centrum van Maasmechelen 
oogt als het nachtelijke kasteel van Dracula. 
De nieuwjaarsreceptie van gemeentebestuur 
en OCMW loopt vol vampiers en bloeddor-
stige schepenen met zwarte ogen, littekens 
en lange tanden. Meryame laat zich zoenen, 
maar niet bijten. Tot ze vertrekt naar haar 
echte rode vrienden, de kameraden van mu-

Steve Stevaert zei me dat hij  
op zoek was naar een vrouw 
voor de verkiezingen. Die heb 
ik, zei ik! Met vier troeven:  
ze is vakbondsmilitante,  
ze is slim, ze is allochtoon en 
bovendien is ze nog mooi ook.
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tualiteit De Voorzorg, die in Hangar 58 tegen 
het decor van historisch Bokrijk haar eigen-
ste receptie viert. Ook hier kent ze iedereen: 
beste wensen, foto’s en selfies, omhelzingen, 
vrienden en vriendinnen, medestanders, 
parlementsleden, vakbondslui. 
“Met hem wil ik absoluut op de foto”, trekt 
ze aan mijn mouw. Provinciaal voorzitter 
van ABVV Limburg Pierre Vrancken is haar 
mentor en toeverlaat, die haar bij Ford 
begeleidde en in de politiek loodste: “Steve 
Stevaert zei me dat hij op zoek was naar 
een vrouw voor de verkiezingen. Die heb 
ik, zei ik! Met vier troeven: ze is vakbonds-
militante, ze is slim, ze is allochtoon en 

bovendien is ze nog mooi ook.” Het was 
voor Meryame het begin van een onge-
wis avontuur: “Als ik vaak teruggrijp naar 
mijn vakbondsverleden, dan is dat omdat 
het zo’n belangrijk verhaal is. Ik was 27 
toen ik in het federaal parlement kwam, 
mijn vriendinnen waren met heel andere 
dingen bezig. Dat was overleven, mijn weg 
zoeken en als arbeidster opboksen tegen 
advocaten, leerkrachten en juristen. Ga ik 
dat wel kunnen? Maar de ervaringen in de 
vakbond hebben me gevormd. Daar ook 
heb ik geleerd hoe je moet luisteren en 
onderhandelen. Vandaag doe ik dat nog, 
al is het op een andere manier. Normen, 

waarden en solidariteit staan zwaar onder 
druk, maar ja, ik ben een gelukkige vrouw. 
Want ik kan relativeren en wil niet verzuren. 
Dat was een van de voorwaarden om aan 
politiek te doen. Of ik dat de rest van mijn 
leven wil doen, is afhankelijk van de kiezers. 
Politiek is eindig en niet eeuwig, maar 
vooralsnog wil ik er positief mee bezig zijn. 
Als je gelukkig bent, vind je ook makkelijker 
oplossingen. Ik heb vrienden en familie, 
ben gezond en doe mijn job graag, ik ben 
bezorgd maar ook gelukkig.”

Mark Gielen

Ongelooflijk, zo’n vinnig 
dingske, een warme vrouw.
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MM: In welke mate speelde het 
circulaire-economiemodel een rol in de 
transformatie van Umicore? 
Gellens: “In de jaren 1990 waren we in 
een probleemsituatie beland, zowel op 
technologisch vlak als wat het aanbod van 
grondstoffen betrof. We hadden meer en 
meer moeite om nog concurrentieel te zijn. 
De Hoboken-site had een kwalijke reputa-
tie opgebouwd, de gebruikte technologie 
vervuilde te veel, wat bedreigend was voor 
het leefmilieu. Er was dus een acute be-
hoefte aan technologische vernieuwing. Er 
is toen een zwaar investeringsprogramma 
gestart. Gaandeweg groeide ook het inzicht 

dat nieuwe technologieën konden ingezet 
worden bij het herwinnen van metalen uit 
afgedankte producten. Zo werd elektro-
nisch afval een opportuniteit én een dank-
baar alternatief voor de klassieke grond-
stoffen. Als metaalverwerkende industrie 
werken we vandaag met afvalproducten uit 
de ganse waardeketen van metalen: zowel 
complexe producten uit de mijnbouw, als 
de metaalverwerkende industrie én de 
recyclage van eindeleven-materialen van 
de consument, waardoor we de produc-
tiecirkel sluiten. De laatste jaren zijn we 
ons meer en meer gaan toeleggen op het 
herwinnen van edele metalen uit complexe 
materialen zoals die uit gsm’s, laptops, 
elektronische schakelingen, industriële en 
autokatalysatoren.” 

MM: Die inspanningen bleven niet 
onopgemerkt. In 2013 werd Umicore 
uitgeroepen tot het meest duurzame 
bedrijf ter wereld. Wat betekent duur-
zaamheid anno 2016 voor u?
Gellens:  “Recyclage als corebusiness is 
één ding. Het sociale aspect en de impact 
op leefmilieu zijn twee andere, minstens 
even belangrijke pijlers van ons duur-
zaamheidsbeleid. Je bent pas een goed 
duurzaam bedrijf als je op al die punten 
vooruitgang boekt. Onze relatie met de 
buurt bijvoorbeeld. In Hoboken hadden we 
een ernstig probleem met vervuiling. Daar 
hebben we onze verantwoordelijkheid geno-
men en de hele wijk grondig gesaneerd. 
Maar duurzaamheid en kringloopdenken 
betekent ook energie-efficiënt zijn in onze 

productieprocessen. We streven naar een 
minimumuitstoot van CO2 en proberen zo 
veel mogelijk warmte te recupereren uit 
onze industriële processen. Ons hoofd-
gebouw wordt verwarmd met warmte die 
vrijkomt uit onze installaties en we werken 
samen met het Blue Gate-project om 
restwarmte beschikbaar te stellen voor 
bedrijven in de Antwerpse haven.  
Ook op sociaal vlak blijven we werken aan 
verbetering. Inzake ‘welzijn op het werk’ 
is er al veel geëvolueerd, maar er zijn nog 
pijnpunten die moeten weggewerkt worden. 
Op gebied van de dagelijkse veiligheid van 
onze mensen moet het gezegd: we sla-
gen er nog niet in om die 100 procent te 
garanderen. We zijn een hoogtechnologisch 
bedrijf, maar het is en blijft een moeilijke, 
toxische industrie.” 

Umicore sluit de cirkel 
als Belgisch pionier in de

KRINGLOOPECONOMIE

Op 15 jaar tijd transformeerde materiaaltechnologiegroep Umicore van een zwaar vervuilende, koloniale 
mijnbouwgroep in een hypermodern, hoogtechnologisch recyclagebedrijf, dat bijdraagt tot het sluiten van de 

materialenkringloop van elektronisch afval. Daarmee is het bedrijf een wereldspeler in de circulaire eco-
nomie. Op de site in Hoboken, waar 17 metalen worden herwonnen, spraken we met Senior Vice-president 

Precious Metals Refining Luc Gellens: “Het ís mogelijk om een bocht van 180 graden te maken.”

Luc Gellens 
Senior Vice-president 

Precious Metals Refining
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Umicore is een pionier in de metaal-
sector. Speelt u die voortrekkersrol pro-
actief uit naar andere bedrijven? 
Gellens: “Als lid van verschillende industri-
ele associaties probeert Umicore zich als 
duurzaam en ethisch bedrijf zeker op een 
positieve manier te profileren. Recyclage 
heeft soms de reputatie een wat ‘louche’ 
business te zijn. Elektronisch schroot wordt 
in Azië en Afrika bijvoorbeeld nog op een 
zeer artisanale, vervuilende manier gere-
cycleerd, met nefaste gevolgen voor de ge-
zondheid van de lokale arbeidskrachten en 
het leefmilieu. Daar willen wij een ‘proper’, 
duurzaam alternatief voor bieden. Maar ook 
westerse bedrijven komen hier vaak over 
de vloer om inspiratie op te doen. Wij willen 
vooral laten zien: het ís mogelijk om een 
bocht van 180 graden te maken. Bovenal 
proberen wij in de sector gunstige voor-
waarden te scheppen om onze activiteiten te 
kunnen uitoefenen. Dat is niet altijd simpel. 
We willen een ‘level playing field’ creëren: 
de voorwaarden voor iedereen dezelfde 
maken, zodat alle spelers op de markt met 
dezelfde wapens strijden.”

En breder? Op maatschappelijk vlak?
Gellens: “De Europese Unie is volop bezig 
een beleid te ontwikkelen rond de circulaire 
economie. Daar kunnen we wegen op de 
politiek door onze kennis en ervaringen te 
delen. Wij kunnen zeggen: wij doen het zo 
en wij vinden dat dit de manier is om het te 
doen.” (EC-vicevoorzitter Frans Timmer-
mans kwam in dit verband vorig jaar per-
soonlijk de site in Hoboken bezoeken, SE.) 

Heeft die overgang naar recyclage een 
weerslag op de omzet en de jobcreatie? 
Gellens: “De reconversie is met succes 
gebeurd. De herstructurering eind jaren 
negentig was een heel moeilijke fase, 
maar dankzij de investeringen van toen 
zijn wij vandaag een gezond bedrijf. Sinds 
onze dip  – in ’97 waren in H oboken 1200 
mensen tewerkgesteld maar  honder-
den moesten er afvloeien – gaat het in 
stijgende lijn. Vandaag zitten we rond 
de 1600 werknemers. De aangroei is 
misschien niet meer zo spectaculair als 
vroeger, omdat de nieuwe technologieën 
minder arbeidsintensief zijn, maar tegen 
2020 zouden we rond 1700 werknemers 
moeten zitten.”  

De voorbije jaren werd in Hoboken nog 
voor 100 miljoen euro geïnvesteerd. 
Gellens: “We hebben toen fors geïnves-
teerd in capaciteitsuitbreiding. Die zal dit 
jaar worden afgerond. Daardoor wordt de 
capaciteit opgeschroefd van 350.000 naar 
500.000 ton. In tonnage is dat een groei van 
40 procent op vijf jaar tijd! Het is een manier 
om concurrentieel te blijven, de competitie 
is bikkelhard. En er zitten nog meer techno-
logische verbeteringen in de pijplijn. Maar 
we moeten er geen doekjes om winden: er 
zijn ook installaties die nog helemaal niet of 
onvoldoende vernieuwd zijn. Voor een grote 
fabriek als deze is het noodzakelijk om te 
blijven investeren. Het is een kapitaalinten-
sieve business.”
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“De circulaire economie is een vrij nieuw 
gegeven voor ABVV-Metaal, in 2014 werd 
het thema officieel op de kaart gezet tijdens 
het ABVV-Metaal-congres”, zegt afdelings-
secretaris Marc Pottelancie. “Sindsdien 
leeft het thema wel bij onze leden. Het is 
heel simpel; in de zeer nabije toekomst zal 
industriële recyclage, meer nog dan een 
winstgedreven bedrijfseconomische impuls, 
een zuiver ecologische noodzaak worden. 
Studies van o.a. professor-ingenieur Ber-
nard Mazijn tonen aan dat vanaf 2020 een 
ellenlange lijst metaalertsen en mineralen 
waarvan wij dagelijks afhankelijk zijn, niet 
meer zullen voorkomen in de vrije natuur. 
Het is vijf voor twaalf, om niet te zeggen vijf 
ná twaalf.”

Volgens Daniël De Vooght, hoofdafgevaar-
digde ABVV-Metaal bij Umicore, maken ze 
zich bij Umicore geen zorgen op de werk-
vloer: “Zelfs tijdens de crisis is niemand 
één dag technisch werkloos geweest. Hier 

zal altijd werk zijn.” Al liep de technologi-
sche transitie op sociaal vlak niet van een 
leien dakje. In samenspraak met de directie 
wordt elke dag aan de weg getimmerd, 
zegt de Vooght: “Het verlies aan kennis en 
ervaring door de herstructurering van ‘97 
heeft zich lang laten voelen. Velen moesten 
vertrekken of konden niet meer mee met de 
nieuwe technologieën. Voor hen hebben we 
toen het Green Team opgericht, een sociale 
tewerkstellingscel die zorgt voor onderhoud 
en reiniging op en rond de site. Dat is van-
daag nog altijd een heel succesvol ‘groen’ 
initiatief.”
In het bedrijf is er een voortdurende vraag 
naar nieuwe kennis en bijscholing. Jaar-
lijks werft Umicore gemiddeld 100 nieuwe 
krachten aan. De Vooght: “De lat ligt steeds 
hoger bij aanwervingen. Processen worden 
veel complexer, opleiding wordt hoe langer 
hoe belangrijker. Maar personeel vin-
den met het juiste profiel is allesbehalve 
evident.” De (beter betalende) chemische 

industrie is een geduchte concurrent als 
werkgever, en technische arbeidersfuncties 
genieten nog altijd een minderwaardige sta-
tus ten opzichte van bediendenjobs, klinkt 
het. “Daarom werken we regelmatig samen 
met technische scholen en hebben we een 
opleidingstraject tot operator pyromet-
talurgie uitgewerkt met de VDAB.” Wat ook 
speelt: zelfs hoogtechnologische processen 
vergen zware, gevaarlijke handenarbeid. 
“Hier werken mensen in hoogovens hè. Dat 
risico zal er altijd zijn. Daarom: veiligheid 
én de gelijkschakeling van de statuten 
voor arbeiders en bedienden zijn voor ons 
momenteel de voornaamste werkpunten. 
Umicore is als duurzaam bedrijf succesvol 
de 21e eeuw binnengestapt, maar intern 
moet het nog afrekenen met een historische 
erfenis van archaïsche organisatiestructu-
ren, waardoor beslissingen niet altijd even 
vlot tot op de werkvloer doordringen. Maar 
stap voor stap komen we er.”

ABVV-METAAL ZET SCHOUDERS 
ONDER CIRCULAIRE ECONOMIE
‘HET IS VIJF VOOR TWAALF, 

OM NIET TE ZEGGEN 
VIJF NÁ TWAALF’

Op welke gebieden ziet u nog ruimte 
voor innovatie en groei?
Gellens: “Recyclage van versleten autobat-
terijen van elektrische en hybride voer-
tuigen is een relatief nieuwe business die 
afwijkt van onze corebusiness in edelmeta-
len. De resultaten van onze pilootinstallatie 
zijn veelbelovend, maar het is een leerpro-
ces. De elektrische wagen staat nog in zijn 
kinderschoenen. Ook: recyclage is slechts 
één aspect van de kringloopeconomie. Het 
vermijden van afval tout court en het actieve 
hergebruik van afgedankte producten, daar 
is nog veel ruimte voor verbetering. Op ter-
mijn, - ik denk nu luidop - zou je versleten 
autobatterijen bijvoorbeeld een nieuw leven 
kunnen geven als opslagcapaciteit voor 
energie uit zonnepanelen bij mensen thuis.”

MM: Welk advies zou u geven aan 
bedrijven die willen investeren in de 
kringloopeconomie?
Gellens: “Je hebt altijd een markt nodig om 
een business te creëren, en daarin moet je 
vooral kijken naar de trends in de sector. 
Recyclage speelt in op een realiteit van 
eindige grondstoffen. Het aanbod van onze 
aardbol is nu eenmaal beperkt en door 
de groei van de wereldbevolking stijgt het 
verbruik. Anderzijds wordt de ontginning al-
maar complexer. Daar spelen wij op in door 
het recycleren van grondstoffen én door 
verantwoord om te gaan met producten die 
op het einde van hun leven zijn. Ecologische 
efficiëntie verbetert elke dag: als onderne-
mer is het een kwestie van daarin de juiste 
niche te vinden.” 

MM: De grondstoffenprijzen zijn sinds 
vorig jaar in vrije val. Hoe ziet u dat 
verder evolueren? 
Gellens: “Dat is een reden van bezorgdheid. 
De laatste tien jaar hebben we kunnen pro-
fiteren van de groeispurt in China, waar een 
enorme vraag naar grondstoffen was, maar 
die is stilaan aan het afnemen. We moeten 
realistisch zijn: de piek is misschien voor 
lange tijd voorbij. 
De uitdaging is om het succesverhaal van de 
laatste jaren ook in deze omstandigheden 
vol te houden, en daarvoor moeten we hand 
in hand gaan met onze medewerkers.”  
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WAT MOET 
JE DOEN? 

Stuur voor 15 maart je voornaam, 
naam en adresgegevens door naar 

wedstrijd@abvvmetaal.be, met 
de vermelding ‘Holslag’. Uit alle 

inzendingen worden dan de winnaars 
gekozen! Ben je erbij, dan krijg je je 

cadeautje toegezonden.

WIN 

Jonathan Holslag probeert met zijn essay Vlaanderen 2055
een positief toekomstbeeld naar voren te schuiven en er een realistisch pad 

naartoe uit te stippelen. Lees er alles over op pagina 13. 
We geven 10 exemplaren weg van deze uitzonderlijke publicatie.We geven 10 exemplaren weg van deze uitzonderlijke publicatie.
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