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New Year 

Allereerst wensen we iedereen nogmaals een 

gelukkig en gezond 2020 toe. Met onze ganse 

ploeg hopen we dat u, uw familie en uw 

omgeving vele mooie momenten mogen 

beleven. 

Dit alles wensen we ook de 21 nieuwe 

medewerkers van “de magazijnen” toe. Dankzij 

een geslaagd inbestedingdossier, waar wij 

sturende kracht waren, zijn zij nu volwaardig 

BASF-medewerkers. 

Gisteren hebben wij de directie gesproken om te 

onderhandelen over de CAO. Op 3 februari 

zitten we terug rond tafel. Als er een nieuw 

ontwerpakkoord is zal dit terug aan jullie worden 

voorgelegd in een referendum. 

Ondertussen heeft het ACV niet stilgezeten. Na 

de uitslag van het referendum hebben we een 

steekproef gehouden om te peilen naar de 

tekorten. Gezien de kerstvakantie en de korte 

tijdspanne heeft dit toch bijzonder veel reacties 

opgeleverd. En de uitslag is duidelijk, 36% van 

de reacties geven als belangrijkste tekortkoming 

koopkracht. Een ander belangrijk 

aandachtspunt blijft de flextijd voor de shift. 

Andere knelpunten zijn het verschuiven van 

een groot deel naar 2021, weinig tot geen 

realisaties voor de work/life relatie, deeltijdsen 

en de –te enge- keuze voor een elektrische 

wagen. 
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Wat staat er in 2020 op het menu? 

Het ACV blijft gaan voor een vorm van glijtijd voor 

onze shifters. We willen hier absoluut mee verder, 

voor het ACV is dit een topprioriteit! 

Na de geslaagde inbesteding van de magazijnen, 

waar we met het ACV belangrijke krijtlijnen mee 

hebben bepaald, willen we andere dossiers 

onderzoeken. Fabriekstoezicht is hier een 

uitgesproken opportuniteit. 

Mobiliteit blijft een belangrijk gegeven. De 

oosterweelwerken gaan het verkeer en dus onze 

medewerkers veel tijd kosten. Er dient naar goede 

oplossingen gezocht te worden. Je kan de 

bussen  niet eindeloos blijven vervroegen om tijdig op 

de site te geraken. Sommige zaken als thuiswerk, 

liggen voor de hand. Maar ook meer gedurfde opties 

moeten bekeken worden, zoals een 

vierdagenwerkweek van 10 uren bijvoorbeeld. 

Het aantal ongevallen en zéker de fietsongevallen 

moeten drastisch naar beneden. Elk ongeval 

veroorzaakt leed en dat moet vermeden worden!  

De sociale verkiezingen komen dichterbij, in mei is 

het zover. De voorbereidingen lopen volop. Leden die 

zich geroepen voelen om onze troepen te versterken 

zijn van harte welkom.  

Na de sociale verkiezingen gaan de medewerkers 

van Ineos Styrolution en Inovyn hun eigen weg. Zij 

krijgen dan hun eigen syndicale vertegenwoordigers. 

  


