
Visie ¬ Vrijdag 6 december 2013 17 ¬ Mechelen

Inofer Productions legt definitief de boeken neer!

Maria, hoeveel jaar heb je bij Alcon 
gewerkt?  

Maria: Ruim 32 jaar, voordien heb ik nog 
gewerkt voor bedrijven zoals: Agfa-
gevaert, Bell, Ola en Lee-jeans. 

Alcon is een bekend bedrijf in de 
regio.  Wat heb je tijdens al die jaren 
binnen het bedrijf zien veranderen?

Maria: Alcon is geëvolueerd van een fami-
liebedrijf van ongeveer 100 personeelsle-
den tot een grote multinational van bijna 
1300 werknemers.  Ik heb deze evolutie 
van zéér kortbij kunnen meemaken, ook 
nu nog breiden we steeds verder uit.

Hoe verliepen al die jaren het 
syndicaal overleg?  Zit daar een  
evolutie in en kan je het huidige 
overleg vergelijken met dat van 
bijvoorbeeld 30 jaar terug?

Maria: Het syndicaal overleg binnen 
Alcon is niet echt veranderd in al die 
jaren.  Er is tot op de dag van vandaag 
altijd een goede samenwerking geweest 
met de directie.  Als vakbonds-militanten 
hebben we altijd ons gedacht mogen zeg-
gen en wees maar zeker dat ik dat ‘genoeg’ 

heb gedaan (lacht)!  Wat je wel merkt is 
het feit dat de werknemers van nu minder 
snel tevreden zijn dan de werknemers van 
vroeger.  100 personeelsleden tevreden 
houden of 1300: dat maakt een erg groot 
verschil!  Moeilijk of niet, bij Alcon heb-
ben we nog nooit te maken gehad met 
zware sociale conflicten of stakingen!

Je hebt 8 sociale verkiezingen 
meegemaakt.  Hoe zijn vandaag de 
mandaten tussen de verschillende 
vakbonden verdeeld?  

Maria:  De verhoudingen tussen ACV en 
ABVV zijn bijna altijd fifty-fifty geweest.  

Hoe verloopt trouwens de 
samenwerking met de andere 
vakbonden?

Maria: Bwa, met ups-and-downs (lacht)!  
Maar dat komt voor in de beste huishou-
dens.  Echt grote moeilijkheden zijn er 
nooit tussen de verschillende delegaties 
geweest, op dat vlak zijn we echt wel een 
voorbeeldbedrijf.  We beseffen maar al te 
goed, dat samenwerken ons meer kan 
opbrengen.

Je pensioen staat nu voor de deur.  
Wat ga je het meeste missen, Maria?

Maria: Alle collega’s, mijn werk,… Alcon!  
Echt, ik ga Alcon missen, dit bedrijf maakt 
een belangrijk onderdeel uit van mijn 
leven!

Is de syndicale delegatie voorbereid 
op jouw vertrek.

Maria: Ik denkt het wel, hoewel ik ze nog 
geruime tijd met raad en daad zal bijstaan.  
Ik laat een sterk team na, een mooie com-
binatie van jong en oud, van ervaren tot 
eerder onervaren. 

Wat ga je zoal doen tijdens jou 
pensioen?

Maria: Ik ga eindelijk de tijd hebben om 
mijn huis wat op te frissen: schilderen, 
behangen…  En daarna zien we wel, ik ben 
alleszins van plan om in 2014 een extra 
reisje te maken.  En natuurlijk zal ik nog 

regelmatig eens bij Alcon binnensprin-
gen.

Maria, vanwege ACV BIE: ‘Bedankt 
voor alles en geniet van jou 
welverdiend pensioen!’ 

IN DE KIJKER: 

Maria Van Lint (Alcon),  een syndicaal buitenbeentje! 

Maria Van Lint

Wat is alcon?
Kort:

De Belgische vestiging van alcon bestaat uit een commerciële organisatie 
met kantoren in Vilvoorde en een belangrijke productiesite in Puurs. 
alcon ontwikkelt, maakt en verkoopt chirurgische uitrusting en apparaten, 
farmaceutische oogdruppels en oogverzorgingsproducten die oogziektes 
en oogaandoeningen behandelen.  Puurs beschikt over de grootste fabriek 
van visco-elastics en oogdruppels/zalven ter wereld, produceert custom 
Paks (op maat gemaakte operatiepakketten voor oogchirurgie) en een 
Europees distributiecentrum dat 120 landen bedient.

Op 7 oktober 2013 werd Inofer Productions 
failliet verklaard, waardoor 65 arbeiders en 16 
bedienden hun job verloren.  Inofer was actief 
sinds 1938 en  gespecialiseerd in het 
warmsmeden en bewerken van messing en 
aanmaak van gaskranen.  Ooit had het bedrijf 
een stevige reputatie tot in de buurlanden.  

De aangestelde curator, had op 7 oktober 2013 alle werk-
nemers met onmiddellijke ingang ontslagen.  Vanaf 14 
oktober tot 5 november was er een beperkte activiteit 
onder verantwoordelijkheid van de curator om de pro-
ducten die in het productieproces zaten af te werken. 
Deze inzet van een 15-tal werknemers kreeg alle lof van 
zowel de curator als de klanten.  Deze productie werd 
opgezet enerzijds om nog geld te kunnen incasseren en 
anderzijds om een overname mogelijk te maken.

Marc De Hert (ACV Metea): “Ondertussen is het duide-
lijk dat er geen overname zal zijn, niet van het geheel 
maar ook niet van een gedeelte van de activiteit.  
Daardoor valt het doek over een stukje Mechelse metaal-

geschiedenis. Mogelijk worden nog enkele onderdelen 
verkocht maar hoop op tewerkstelling in Mechelen is er 
niet meer.  Ondanks een redelijk orderboek en gekwali-
ficeerd personeel heeft het niet mogen zijn!”

Faling van het beleid!
Marc De Hert: “Wij hopen dat er nu ook werk wordt 
gemaakt om de verantwoordelijken van deze faling aan 
te pakken.  En die ligt zeker niet bij de werknemers: er is 
de voorbije 20 jaar nauwelijks geïnvesteerd in machines 

zodat produceren zeer arbeidsintensief bleef en concur-
rentie met sectorgenoten moeilijker werd.  Leveranciers 
werden niet betaald en er werd een serieuze schuld 
opgebouwd bij de RSZ, BTW én fiscus. Dit is de verant-
woordelijkheid van de directie die in onze ogen vooral 
op korte termijn handelde met snel geldgewin als doel”.   

Publieke opinie
Wim Penninkx (LBC/NVK): “Vandaag is de publieke 
en politieke opinie hard voor werkzoekenden.  Voor hen 
is het toch logisch dat werkloosheid in tijd wordt 
beperkt en dat er sancties volgen bij werkweigering.  
Waar blijft de rechtlijnigheid en rechtvaardigheid als 
werkgevers die er in lukken om op 3 jaar tijd twee keer 
een serieuze schuld op te bouwen bij RSZ, BTW en fis-
cus ongemoeid worden gelaten?  Die zich met andere 
woorden verrijken op kosten van de maatschappij… ?  
We hopen dat dit eindelijk wordt aangepakt, en niet 
alleen in het geval van Inofer.  Te vaak is een slecht 
management en wanbeleid oorzaak van een faling, niet 
de inzet van de werknemers!”

Marc De Hert,  ACV-Metea  
Wim Penninckx, LBC-NVK
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in De LindePoort
Begijnenstraat 18
2800 Mechelen

Dinsdag 17 december 2013 
om 19.30 uur

Een pittig keukentafelgesprek ... 
met Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Staatshervorming 
en Johan Rasking, journalist bij De Standaard.

acV En KWB organisErEn DE:   
2DE grotE KErstBoomVErKooP
De 2de grote kerstboomverkoop zal doorgaan op 7 december 2013. Deze bene-
fietverkoop, georganiseerd door acV Wiekevorst i.s.m. KWB, komt samen met 
de opbrengst van de acVstand op de gezinsdag, ten voordele van de g-zwemmers 
en g-sport in de gemeente Heist. Het betreft hier ondersteunende sportfacili-
teiten voor andersvaliden. Er zullen uiteraard allerlei soorten kerstbomen ver-
kocht worden maar ook kerstkransen en benodigdheden, soep (ook om mee te 
nemen per liter), jenevers, Elexir d’anvers, kof-
fie en warme chokomelk in de gezellige tent. 
met gratis één chocomelk voor de kinderen. Dit 
alles rond een gezellig warme vuurkorf. IPA WIEKEVORST

Op dinsdag 25 november 2013 namen de militanten en de ACV leden 
van Alcon, afscheid van hun gewaardeerde collega Maria Van Lint.   
Even de indrukwekkende cijfers van Maria op een rijtje: 47 jaar ACV-
lid, 25 jaar ACV-militante én 8 sociale verkiezingen.  Il faut le faire!
Visie sprak met deze ‘gekende’ militante.  


