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“Meer stageplaatsen 
en duaal leren”

Dirk De Swert

Hoe ziet een beter Vlaanderen er 
voor jou uit?
“We moeten in Vlaanderen werken 
aan een duurzame energietransitie en 
een betere mobiliteit. We moeten veel 
meer auto’s van de baan krijgen. In 
het havengebied zijn er weinig 
alternatieven. We hebben bij BASF wel 
onze gratis bedrijfsbus, maar in het 
algemeen zou er meer openbaar 
vervoer moeten komen en kan de 
fietsinfrastructuur beter. We moeten 
de trein koesteren. En het vervoer van 
goederen van onze wegen halen. De 
mobiliteit kan veel relaxter. Mensen 
verliezen veel tijd in de file en dat 
zorgt voor stress. De werkdruk is 
hoog. Het absenteïsme bij BASF is 
laag. Toch moeten we mensen meer 
goesting geven. De helft van de jobs 
bij ons is in de productie. Nog veel 
jobs zijn daar elke dag hetzelfde, 
volgens dezelfde routine. Ook sociale 
tewerkstelling vind ik belangrijk voor 
een beter Vlaanderen.” 

Wat is er volgens jou nodig om dat 
beter Vlaanderen te bereiken?
“Ik vind dat een beter Vlaanderen bij 
onszelf begint. We moeten allemaal 
investeren om onze samenleving 
beter te maken, en vriendelijker. Bij 
BASF zetten we sociale projecten op 
poten. De magazijnen zijn opnieuw in 
eigen beheer genomen met sociale 
tewerkstelling als bijkomende 
doelstelling. 

Er is ook een economische 
doelstelling, maar het gaat niet enkel 
daarom. Verder moeten we een goede 
brug maken vanuit het onderwijs naar 
de werkvloer. Ik hamer al lang op 
meer stageplaatsen. Die zijn er meer 
en meer bij BASF, en ondertussen is 
dat een kanaal geworden waardoor 
80% van de nieuwe collega’s 
binnenstroomt. We zetten ook meer 
en meer in op duaal leren. Dat gaat 
ook mooie resultaten opleveren. Tot 
slot is woon-werkverkeer een 
belangrijk agendapunt.”

Welke rol zie je voor het ACV?
“De vakbond moet oog hebben voor 
het grotere plaatje. We moeten af van 
de vervuiling en grote CO2-uitstoot in 
de zware industrie. BASF neemt 
initiatieven om de CO2-uitstoot te 
verminderen. Groei zonder CO2 is het 
motto. Maar het is nog te veel top-
down. De vakbonden en werknemers 
moeten meer bij dat proces worden 
betrokken. Het ACV moet ook meer 
nadenken over onderwijs en kansen 
voor laaggeschoolden op werk. Dat 
kan door veel stageplaatsen te 
creëren en het onderwijs en het 
bedrijfsleven beter te verbinden.”

De droom 
van Dirk

“We moeten een goede 
brug maken vanuit het 
onderwijs naar de 
werkvloer.”

Deel jouw droom
Hoe ziet een ideaal Vlaanderen eruit in 2030? Dat is de 
hamvraag van ons Vlaams ACV-congres op 24 en 25 maart 2022. 
Wat kan volgens jou beter? 
Deel jouw droom op ons platform 
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