
Gemeenschappelijke kern arbeiders 

en bedienden bij PfizerPfizerPfizerPfizer 
 

PUURS:  Bij Pfizer in Puurs worden sinds enkele maanden alle kernvergaderingen van de 

militanten van arbeiders en bedienden samen gehouden. Voor deze 

vakbondsmilitanten is er geen sprake meer van enig onderscheid, we spreken hier van 

een duidelijke fusie. De discriminaties tussen arbeiders en bedienden hebben lang 

genoeg geduurd en verdelen de werknemerspopulatie enkel maar. De ACV militanten 

van ACV BIE en LBC-NVK willen op Pfizer alvast het goede voorbeeld geven. 

 

We hebben een gesprek met Kathy Stevens (woordvoedster ACV BIE) en met Jan 

Vanhaute (woordvoerder LBC-NVK) 

Redactie: Wat heeft jullie gedreven om nu reeds zeer verregaand samen te werken? 

Kathy: Wij werken reeds geruime tijd zeer nauw samen met onze collega’s van de 

bedienden. Wij hebben als ACV BIE en LBC-NVK kernen duidelijk gekozen voor een 

verregaande samenwerking, zo staan we veel sterker om alle werknemers te 

verdedigen. We willen ons voorbereiden naar de toekomst en onze band nog sterker 

maken. 

Redactie: Hoe voelen jullie het onderscheid aan tussen arbeiders en bedienden? Is er 

nog wel sprake van onderscheid op de werkvloer bij Pfizer of in de farmaceutische 

sector? 

Kathy & Jan: Het verschil tussen bedienden en arbeiders in de farmaceutische sector 

is wel erg klein. We voelen dit als een kunstmatige opdeling tussen werknemers en 

zien daar echt het nut niet van in. Op de studiedag aangaande innovatie op de 

arbeidsmarkt te Antwerpen hebben we opgepikt dat er bij sommige farmaceutische 

bedrijven nog wel verschillen bestaan. Bij Pfizer is de lijn wel erg dun geworden. 



Redactie: De sociale verkiezingen 2016 gaan nog afzonderlijk door. Vinden jullie dit 

een gemiste kans? 

Kathy & Jan: Absoluut, wij vinden dit een gemiste kans! De hoop om vanaf 2016 

alles samen te kunnen doen was zeer hoog. Wij waren er alvast klaar voor. Jammer 

dat de regering en de sociale partners in Brussel er niet klaar voor zijn. 

We dienen al voor de tweede maal onze eisenbundel gezamenlijk in bij de directie. De 

inleiding van de onderhandelingen deden we ook samen, maar de directie wenste de 

verdere besprekingen wel apart verder te zetten. De volgende besprekingen zullen 

ongetwijfeld volledig samen gebeuren. 

Redactie: Hoe zien jullie de syndicale werking verder evolueren de komende jaren? 

Jan: Wij zien de evolutie naar een heus werknemersstatuut en de uitbouw van onze 

syndicale werking sterker worden dan voorheen. We gaan namens een veel grotere 

groep spreken en kunnen door een duidelijke en eenduidige stem de werknemers 

beter verdedigen.  

Redactie: Wat zijn volgens jullie ervaring de mogelijke problemen die zouden kunnen 

ontstaan door het nieuwe statuut? 

Kathy & Jan: Dat de werkgevers gaan proberen om het aantal mandaten naar 

beneden te krijgen. Ook het aantal secretarissen zal verminderen. Wij maken ons als 

afgevaardigden wel zorgen over het mogelijk inkrimpen van het aantal mandaten. Als 

het zo verloopt als met de opzegtermijnen waar de werkgevers ook niks meer willen 

bekostigen, zien wij het op dat vlak wel somber in! 

In een groot bedrijf als Pfizer hebben wij als delegees onze handen heus wel vol met 

alle problemen die er dagdagelijks zijn.  

De werkgevers moeten begrijpen dat de democratische besluitvorming zijn prijs heeft. 

De werkgevers willen wel sociaal overleg maar het mag nauwelijks iets kosten. Daar 

mag voor ons ook worden op ingezet. 

Redactie: Het ACV wil jullie alvast danken voor jullie inzet voor alle werknemers op 

Pfizer en om ons te laten meekijken naar jullie werking. Veel succes met jullie 

gezamenlijke werking en succes bij de volgende sociale verkiezingen in mei 2016. 

Meer informatie kan u bekomen op de website: www.acv-industrie-

mechelen.be/welkom-13.html 

Secretarissen:  

Caroline Segers LBC-NVK Email: caroline.segers2@acv-csc.be 

Paul Schoeters ACV BIE Email: paul.schoeters@acv-csc.be 

 

 

 

 


