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Geen akkoord over loonsverhoging

Daarom verdienen zij meer waardering
Werkgevers blijven vasthouden aan zeer beperkte ruimte
voor loonsverhoging. Volgens vakbonden te weinig, vooral in sectoren waar het de voorbije maanden voor de
wind ging. ‘De grote inzet van werknemers tijdens
corona mag blijkbaar niet beloond worden.’
Ondertussen wordt een verhoging van pensioenen
en andere uitkeringen tegengehouden als pasmunt.

Omar Aouled AkzoNobel
‘Corona heeft ons nooit weggehouden van de werkvloer. Integendeel,
we hebben het voorbije jaar net extra zaterdagen en avonden gewerkt.
De mensen die thuis in lockdown zaten, begonnen natuurlijk aan hun
lange lijst met klusjes. De vraag naar verf was zo groot dat wij en de
doe-het-zelfwinkels niet konden volgen. De emmers verf werden zelfs
gehamsterd, net zoals wc-papier. Het was dus een vrij stressvolle periode. En het gaat trouwens nog steeds door. Vorige maand hebben we
1,8 miljoen liter verf gemaakt. Eigenlijk heeft AkzoNobel heel veel geluk
gehad met corona. Maar vooral omdat iedereen toch is blijven werken, ondanks alle angst voor corona.’
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et is stil aan de overkant. We horen het door corona al
een hele tijd niet meer in voetbalstadions. Maar het
scheelt niet veel of vakbonden zetten het deuntje in bij de
loononderhandelingen. Want op de vraag om sommige
werknemers de komende twee jaar meer dan 0,4 procent loonsverhoging te gunnen, komt vanuit de werkgevers geen antwoord.

Liselotte Vermeulen Lidl
‘Sinds het uitbreken van de pandemie hebben wij heel wat werk bijgekregen. Er zijn meer klanten, de rekken werden leeggeplunderd en we
moesten extra shifts draaien om ze weer aangevuld te krijgen. Nooit
heb ik zo’n drukke periode meegemaakt. Mensen kunnen niet meer
op restaurant gaan. Het is dan ook logisch dat we meer voeding verkopen. Om het allemaal te kunnen bolwerken moeten we extra flexibel
zijn. Bovendien stonden wij constant in de vuurlinie. En ook nu blijft het
moeilijk werken, met de anderhalve meter en de mondmaskers. Daar mag
iets tegenover staan.’

‘Natuurlijk zijn sommige sectoren hard getroffen door corona en de maatregelen’, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans.
‘Daar een grote loonsverhoging vragen zou niet redelijk zijn.
Maar er zijn ook sectoren die het afgelopen jaar heel goed
boerden. Dat was in veel gevallen alleen mogelijk door de grote
inzet van de werknemers. Helaas is die inzet blijkbaar niet meer
waard dan een loonsverhoging van de prijs van twee broden.’

Gegijzeld
De patstelling heeft niet alleen gevolgen voor werknemers, ook gepensioneerden en andere ontvangers van uitkeringen dragen de
gevolgen. Leemans: ‘Eigenlijk gijzelen de werkgevers de ouderen en kwetsbaren in de samenleving.’ Daarmee verwijst de
ACV-voorzitter naar het koppelen van loonafspraken aan de
welvaartsenveloppe. Die enveloppe is een budget om uitkeringen zoals pensioenen en ziekte-uitkeringen te verhogen.
De regering geeft werkgevers- en werknemersorganisaties
de opdracht dat budget te verdelen. ‘De welvaartsenveloppe
en de loononderhandelingen staan eigenlijk los van elkaar.
We hadden de pensioenen en andere uitkeringen al maanden
geleden kunnen verhogen, maar werkgevers houden het tegen
zolang vakbonden niet akkoord gaan met de zogenaamde loonsverhoging van slechts 0,4 procent.’

Joeri Kerremans Novartis
‘Ook los van corona zijn mensen ziek of hebben ze gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk dat wij met de farmasector zijn blijven
draaien. De omstandigheden zorgden wel voor extra prestatiedruk.
Dankzij overleg was het veilig werken, ondanks de steeds veranderende maatregelen. Niet alleen Novartis, maar vooral de werknemers
hebben zich flexibel opgesteld. Want door corona was het een hele puzzel om alle diensten te bemannen. Personeelsleden moesten vaak van
afdeling veranderen. Maar ook thuis was het niet altijd evident om de
quarantaine van familieleden streng op te volgen of in opvang voor de kinderen te voorzien om toch maar te kunnen blijven werken.’

comfortabel geholpen bij urineverlies
Heb je als (jongere) man last van urineverlies? Maak er geen taboe van. 1 op de 4 mannen
boven de vijftig krijgt te maken met incontinentie. Je staat er dus niet alleen voor.
Maak een afspraak met een specialist continentiezorg bij Goed. We helpen je
kiezen uit een uitgebreid gamma hulpmiddelen. Je krijgt ook praktische tips
en advies om je urineverlies te verminderen. Door onze discrete en persoonlijke
zorg blijf je in alle comfort voluit van je leven genieten.

beschermd

Lees meer over urineverlies op
www.goed.be/incontinentie-mannen.
Onze vestigingen vind je op www.goed.be.
Koop bij Goed het incontinentiemateriaal dat bij jou past.
Per aankoopschijf van 10 euro op een geselecteerd aanbod
van TENA en iD ontvang je getrouwheidsstickers waarmee
je mooie en nuttige geschenken bij elkaar spaart.

Maak een afspraak met een specialist
via 03 205 69 22.
Ontdek ook ons online aanbod op
www.goed.be/webshop.

