
                 
 

Aan alle personeelsleden van Novartis (Alcon Couvreur) 
   Puurs, 21 oktober 2022 

Beste, 

Het rommelt bij Novartis, nadat het bedrijf voor de grote vakantieperiode 2022, bekend maakte 
wereldwijd 8000 banen te gaan wegsnijden. Het is geen noodzakelijk economische ingreep 
maar eender een besparingsoperatie. Kort samengevat een ingreep om de winstcijfers nog meer 
op te krikken.  

Je zou dan verwachten dat het management er alles aan gaat doen om meer omzet te maken 
door b.v. verkoop van meer producten of volume, helaas kijkt men vooral naar de 
besparingskant en gaat men vooral weer op personeel besparen. Blindelings gaan snijden in de 
structuren is geen goed idee, meestal merkt de organisatie snel dat bepaalde diensten niet meer 
goed functioneren! We zien hier al geruime tijd het resultaat van bij HR (P&O) waarbij de dienst 
door onderbezetting niet meer kan tegemoet komen aan haar basistaken.  

We hebben als vakbonden al geruime tijd geleden aan de alarmbel getrokken, om onder meer 
de werkdruk aan te klagen bij zowel de bedienden/kaderleden als ook bij de arbeiders. 
Maar de directie doet er bijzonder weinig mee. Dat is ook de leidraad van de problemen waar 
NOVARTIS momenteel meezit. Op de vestiging in Puurs loopt zowat alles fout wat je kan 
inbeelden, personeelsbeleid, planning…  

Wij nemen niet graag het woord wanbeleid in de mond, maar moeten hier jammer genoeg 
vaststellen dat dit de problemen goed verwoord.  De vakbonden zijn dit beleid en de mentaliteit 
grondig beu! De vakbonden hebben de problemen steeds constructief aangereikt op de 
overlegorganen, helaas doet dit management er totaal niks mee. Daarom werd er besloten om 
een aangetekend schrijven te richten naar het management van Novartis om dringend de zaken 
die fout lopen aan te kaarten, langer lijdzaam toekijken is nefast voor de plant van Novartis in 
Puurs. Het is niet 5 voor 12, maar 5 over 12! 

De vakbonden zijn het huidige Novartis beleid grondig beu! 

Wij eisen nu maatregelen voor het te laat is, het management draagt een 
verpletterende verantwoordelijkheid naar alle medewerkers! 

Het personeel ziet wat er dagelijks fout loopt met lede-ogen aan! Dit motiveert de medewerkers 
niet, integendeel we zien veel medewerkers vertrekken op Novartis of uitvallen door onder meer 
de werkdruk.  



 

De belangrijkste punten die dringend moeten worden aangepakt: 

 Werkdruk en het vele overwerk 

 Betere planning 

 Loonbeleid 

 Een beter en efficiëntere HR dienst te Puurs (service aan het personeel) ! 

 De vakbonden aanvaarden geen totale afbouw van deze service aan het personeel 
(P&O) zoals Novartis nu wil doorvoeren!  

 Het correct en professioneel behandelen van vragen en dossiers van het personeel. 
Vandaag is het totale chaos! 

 Beter werkende overlegorganen. Het aanpakken van aangebrachte punten, onder meer in 
het CPBW de punten behandelen en geen onbehandelde punten laten verdwijnen uit het 
verslag. Wij verwachten op alle openstaande punten in de overlegorganen een antwoord. 

 Geen nepstatuten (contracters) op de werkvloer, tevens geen misbruik van uitzendarbeid. 

 

De waarden en normen bij Novartis en respect voor alle medewerkers” . Dit is dan ook 
meteen onze concrete vraag aan Novartis? Zet uw slogan eindelijk eens om in daden!!!! 

Als de directie geen gevolg geeft aan de noodkreet van het personeel, dan geeft het bedrijf een 
duidelijk negatief signaal!  Als de vakbonden tegen uiterlijk 18/11/2022 geen overleg of 
reactie ontvangen van Novartis zullen de vakbonden een stakingsaanzegging indienen voor 
een staking op vrijdag 25/11/2022.   

Die dag zal er dan een duidelijk extern signaal worden gegeven door het voltalige personeel! 

Personeel van Novartis vraagt RESPECT ! 

 

Namens de vakbonden 

 Paul Schoeters         Danny Absillis         Diana Minten 

            ACV BIE (arbeiders en bedienden)         ABVV – AC             BBTK  

 

 


