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Purna Puurs: sociale onrust zorgt voor 
explosieve situatie 
Bij het farmaceutisch bedrijf Purna in Puurs zit het er bovenarms op tussen 
vakbonden, directie en personeel. Aanleiding is een opstootje dat zich 
dinsdagavond voordeed op de parking van de firma. Een vakbondsafgevaardigde 
zou daar volgens een woordvoerder van het ACV zijn aangevallen door een 
leidinggevende collega.  
 
De directie verklaart dat de vrouwelijke delegee zelf de medewerkster uitdaagde. 
Een deel van het personeel bevestigt die versie van de feiten. Het vermeende 
slachtoffer diende klacht in bij de politie en zou werkonbekwaam zijn. Ook dat 
wordt betwist door de directie nadat een door hen gestuurde controlearts 
vaststelde dat er niets ernstigs aan de hand is.  
 
Maandag gaat er in Antwerpen een verzoeningsvergadering door waar alle 
partijen hun standpunt mogen toelichten. 
 
Volgens ACV- coördinator Paul Schoeters loopt de toestand bij Purna stilaan uit 
de hand. "De bedrijfsleider werkt ons tegen door het personeel op te zetten 
tegen de vakbondsafgevaardigden. Hij wil het ACV ,dat als enige 
vertegenwoordigd is binnen het bedrijf, zo snel mogelijk buiten spel zetten nu de 
sociale verkiezingen eraan komen", zegt Schoeters. Er zijn twee afgevaardigden 
actief binnen het bedrijf.  
Eén van hen, Sigrid Noteboom, was al langer werkzaam in het bedrijf, maar 
ondervond al een tijdje geen tegenstand meer omdat ze zich volgens Paul 
Schoeters teruggetrokken opstelde. De andere delegee is sinds kort aanwezig in 
het bedrijf en is volgens de ACV-woordvoerder veel mondiger. Anne-Marie 
Martien zou gepest worden door haar leidinggevende collega's in opdracht van de 
directie, met de vechtpartij van afgelopen dinsdag als hoogtepunt. Dat moet 
volgens Schoeters ophouden. 
 
De directie reageert bij monde van directeur Raymond Van Gucht furieus op de 
aantijgingen. "Voor afgevaardigde Martien hier kwam, waren er nooit problemen. 
Ze is een onruststoker die op aangeven van de heer Schoeters het bedrijf 
kapotmaakt", verklaart Van Gucht. Hij ontkent ook dat er sprake zou zijn van 
druk op het personeel om tegen de vakbond te reageren. "Vakbonden zijn hier 
welkom. Tot voor kort verliep het sociaal overleg prima binnen onze 
onderneming."  
 
Een deel van het personeel volgt manager Van Gucht. Ze bevestigen dat Anne-
Marie Martien voor problemen zou zorgen. "Ze is gewoon misnoegd omdat ze 
een job misliep. Nu wil ze via haar syndicaal statuut wraak nemen", zegt een 
medewerker. Dat laaste wordt formeel tegengesproken door ACV-man 
Schoeters, die stelt dat Martien een andere functie beloofd was, maar die belofte 
zou zijn ingetrokken toen ze zich engageerde als vakbondsafgevaardigde. 



 
Momenteel spreken alle partijen elkaar vierkant tegen. Fons De Potter (ACV) die 
maandag de verzoeningsvergadering zal leiden, wil door de gesprekken de 
situatie proberen te ontmijnen. (belga/jv) 


