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Hoelang zul-
len jonge werknemers onder het minimum-
loon betaald kunnen worden? Het is een 
van de belangrijkste vragen van het ACV 
over de startersjobs, een federale maatre-
gel die binnenkort wordt goedgekeurd. 
 
Het Zomerakkoord van de regering Mi-
chel voerde de startersjobs in. Voor werk-
nemers jonger dan 21 jaar en met minder 
dan zes maanden werkervaring voorziet 
dat systeem in een verlaging van het bru-
toloon. Een werkgever kan die jonge werk-
nemers dus een lager brutoloon uitbeta-
len. Wie op zijn achttiende begint te wer-
ken, zou maar 82 procent van het brutomi-
nimumloon verdienen. De jonge werkne-
mer zou wel een premie ontvangen zodat 
hij netto geen verlies maakt. De premie 
is dan ten laste van de staat. 

 
 

baan. Het ACV 
stelt zich vragen bij het nut van deze dure maat-
regel. ‘Bovendien zullen de jonge 
werknemers wel degelijk inkomensverlies lijden’, 
zegt Jeroen Van Ranst van ACV Jongeren. ‘Het 

brutoloon is de basis voor de berekening 
van allerlei afgeleide rechten’, legt hij uit. 
‘Door een lager brutoloon uit 
te betalen, dalen ook het vakantiegeld, de 
eindejaarspremie, het inkomen bij ziekte 
en de uitkering voor tijdelijke werkloosheid 
van de jonge werknemer. Ook het latere 
pensioenbedrag wordt op het brutoloon 

berekend. Dit is duidelijk een discriminatie 
op basis van leeftijd.’ 
Drie jaar lang? 
‘Het blijft ook onduidelijk hoelang een jonge 
werknemer onder het minimumloon betaald 
kan worden’, gaat Jeroen Van Ranst verder. 
‘In het huidige wetsontwerp zou het statuut 
gelden tot de werknemer 21 jaar 
is. Iemand die op zijn achttiende begint te 
werken, heeft dan drie jaar lang een lager 
brutoloon eInkomensverlies 
Het Planbureau schat dat deze maatregel 
tussen de 460 en 670 voltijdse jobs zal ople-
veren. Dat zou de kosten voor de Belgische 
staat naar schatting brengen op 72 000 euro 
per voltijdse n lijdt dan drie jaar lang inko-
mensverlies. Als de regering deze maatregel 
invoert om jongeren zonder werkervaring 
aan een job te helpen, is dat niet logisch. Dit 
heeft niets meer met starten te maken.’ 
‘De maatregel maakt technische opleidingen 
en tewerkstelling in een technische job dus 
minder aantrekkelijk terwijl er in die sectoren 
veel vraag is naar nieuwe werkkrachten’, 
stelt Jeroen Van Ranst. ‘Als 
de wet goedgekeurd wordt, zullen we binnen 
de sectoren en de ondernemingen proberen 
om de toepassing tegen te houden. Want zij 
zijn niet verplicht om het systeem in te voe-
ren. Binnen de metaalsector is daarover al 
bijna een akkoord. Zij zijn op zoek naar veel 
werknemers en willen jongeren 
niet afschrikken. We hopen dat veel secto-
ren en ondernemingen dit voorbeeld zullen 
volgen en hierover afspraken zullen maken 
in hun cao’s.’ 

Jonge werknemers verliezen inkomen 

Startersjobs discrimeren jongeren  
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Keuze tussen automatise-
ring of arbeiders is valse 
keuze’ 
 
Nu nieuwe technologieën steeds 
meer de bovenhand nemen in de 
industriesector, 
rijst de vraag wat de gevolgen zullen 
zijn voor de werkgelegenheid. 
Voor het ACV is het duidelijk: ‘Enkel 
bedrijven die ook investeren in men-
selijk 
kapitaal, hebben een goede toe-
komst voor zich.’ 
 
De Belgische industriesector kreeg 
het de voorbije jaren zwaar te verdu-
ren. Heel wat bedrijven 
sloten de deuren, andere herstructu-
reerden. En daardoor gingen al dui-
zenden jobs verloren. ‘Die achteruit-
gang begon al in de jaren ‘90’, legt 
Monique Ramioul, hoofd van de on-
derzoeksgroep 
Arbeid en Organisatie aan het HIVA 
(Onderzoeksinstituut 
voor Arbeid en Samenleving aan de 
KU Leuven) uit. ‘Toen verdwenen 
heel wat jobs in de maakindustrie 
door de oprukkende automatisering. 
En sindsdien hebben ook de globali-
sering en delokalisering, productivi-
teitsstijging en de verdere digitalise-
ring van de industrie heel wat jobs 
gekost.’ Om naar al die veranderin-
gen en vernieuwingen in de sector 
te verwijzen, wordt de term ‘industrie 
4.0’ gebruikt. Professor Ramioul: 
‘Industriebedrijven willen op grote 
schaal gepersonaliseerde producten 
kunnen 
maken. De huidige massaproductie 
met fabrieksbanden laat weinig 
ruimte voor variatie in het eindpro-
duct. Door volop te investeren in di-
gitalisering en automatisering, en 
informatie over klanten nauwgezet 
op te volgen en te gebruiken, wil de 
industrie massaal producten maken 
op maat van elke klant. Dat is indu-
strie 4.0.’ 
 
Technologie of personeel? 
Die nieuwe robots werken zij aan zij 
met de werknemer. ‘De cobots 
(collaboratieve robots) zijn daar een 
mooi voorbeeld van.  Ze nemen de 

technische taken over, 
werknemers moeten 
enkel nog het controle-
scherm in de gaten 
houden. Technisch ge-
schoolde arbeiders val-
len er tussenuit of moeten 
jobs doen waar ze hun vaar-
digheden niet bij kunnen gebruiken. De 
job inhoud voor wie geen hoger diploma 
behaalde, dreigt dus aanzienlijk te verar-
men. Dat moeten we vermijden. Robots moeten ten 
dienste staan van de werknemer, en niet omge-
keerd. Daarom is het ontzettend belangrijk om werk-
nemers voortdurend bij te scholen.’ 
Het ACV vreest ook voor een verhoging van de 
werkdruk, meer flexibiliteit en buitensporige controles 
op de prestaties van weknemers. William Van Er-
deghem: ‘Computers kunnen alles voortdurend in de 
gaten houden. Werkgevers kunnen tot maanden na 
datum nagaan wanneer en hoelang een machine 
niet werd bediend. Met andere woorden: wanneer 
een werknemer tijdelijk niet op zijn post stond. Ie-
mand 
die een sanitaire stop inlaste of een collega bijstond, 
kan in theorie maanden later nog ter verantwoording 
worden geroepen. Zulke scenario’s moeten we echt 
vermijden.’ 
 
Fabrieken van de toekomst 
Volgens professor Ramioul is er meer nodig dan di-
gitalisering en automatisering om de stap te zetten 
naar industrie 4.0. ‘Bedrijven moeten werk maken 
van een geïntegreerde aanpak. Naast de centralise-
ring 
van het productieproces bij computers is er ook nood 
aan meer samenwerking met toeleveranciers, en 
aan zelfsturende teams van werknemers. Steeds 
meer ingenieurs beseffen dat ook. Want al wil men 
alles zo 
snel mogelijk volledig automatiseren, toch blijven ook 
computers fouten maken. Daarom hebben bedrijven 
nog altijd goed opgeleide, autonome werknemers 
nodig. En dat vergt investeringen in de vorming 
van je personeel. We zetten ook in op eigen deskun-
digheid, door kennis en ervaringen met elkaar uit te 
wisselen 
of opleidingen te organiseren. Zo willen we zelf mee 
bepalen hoe werkgevers omgaan met industrie 4.0. 
Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die investeren 
in menselijk kapitaal en het belang van goede arbei-
ders erkennen, veel beter zullen presteren dan wie 
blind vertrouwen heeft in computers.’ 
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Doelstelling van de maatregel 

Omdat een werknemer zijn recht op jaarlijkse va-

kantie opbouwt door zijn tewerkstelling in het vori-

ge kalenderjaar (= het vakantiedienstjaar), is het 

mogelijk dat (oudere) werknemers die na een 

lange inactiviteitsperiode het werk hervatten, in dit 

vakantiedienstjaar onvoldoende dagen gepres-

teerd hebben om in het vakantiejaar  recht te heb-

ben op de volledige vier weken vakantie.   Dit zou 

een struikelblok kunnen zijn voor ouderen om 

zich opnieuw in het arbeidsproces in te schake-

len.  Daarom heeft de wet van 23 december 2005 

betreffende het generatiepact een regeling uitge-

werkt waarbij 50-plussers, die het werk hervatten 

en in het vakantiejaar geen recht hebben op de 

volledige vier weken vakantie, seniorvakantieda-

gen worden toegekend.  Dit betekent dat oudere 

werknemers, bovenop de gewone vakantiedagen 

waarop ze eventueel recht hebben, recht hebben 

op seniorvakantiedagen met een bijhorende seni-

orvakantie-uitkering ten laste van de RVA. 

De voorwaarden 

De oudere werknemers moeten aan de volgende 

voorwaarden voldoen : 

 werknemer zijn in loondienst die 

onder het toepassingsgebied van de 

vakantiewetgeving valt; 

 met een arbeidsovereenkomst te-

werkgesteld zijn (als arbeider of be-

diende); 

 op 31 december van het vakantie-

dienstjaar minstens 50 jaar zijn; 

in het vakantiedienstjaar volledig werk-

loos of invalide geweest zijn en om die 

reden geen recht hebben op de volledi-

ge vier weken betaalde vakantie. 

 

Seniorvakantiedagen 

De seniorvakantie kan enkel na uitputting van de 

gewone 

betaalde 

vakantie 

worden 

opgeno-

men.  Zo zal bijvoorbeeld de oudere die in 

het vorige kalenderjaar reeds een aantal 

maanden gewerkt heeft als werknemer, 

krachtens deze tewerkstelling recht hebben 

op vakantiedagen. Pas na uitputting van 

deze dagen kan hij de extra dagen seniorva-

kantie opnemen tot maximum vier weken 

vakantie in het totaal. 

De seniorvakantie kan enkel genomen wor-

den tijdens de arbeidsovereenkomst.  Zodra 

de oudere werknemer werkloos is of een 

ander statuut heeft dan loontrekkende kan 

hij geen beroep meer doen op de seniorva-

kantiedagen. 

Seniorvakantie-uitkering 

De werknemer geniet voor elke dag bijko-

mende vakantie een seniorvakantie-

uitkering ten laste van de RVA.  Deze uitke-

ring wordt beschouwd als een werkloos-

Seniorenvakantie 
Verlof
Verlof  
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Eindelijk weg van de schoolbanken. Geen 
taken en veel te dikke cursussen meer te 
verwerken. Oef. En bovendien heb je net je 
eerste arbeidscontract ondertekend. Mooi, 
de wereld ligt aan je voeten!  

 Maar welk loon mag je verwachten?  

 Hoe zit dat met je arbeidsuren?  

 Mag je vakantie opnemen?  

 Heb je recht op maaltijdcheques?  
... 
Speciaal voor werknemers tot 25 jaar is er 
nu ACV GO. In plaats van de gewoonlijke 
16 euro, betaal je tijdens je eerste aanslui-
tingsjaar slechts 10 euro 
per maand of 33 cent per 
dag. En wat koop je van-
daag nog met 33 cent? 
Bij het ACV heb je tegen 
die prijs recht op het to-
taalpakket van dienstver-
lening, inclusief rechtsbij-
stand. Een omniumver-
zekering op het werk, 
zeg maar.  
Starterskorting: 
Voor alle duidelijkheid: 
studerende jongeren blij-
ven nog steeds gratis lid 
via ACV Enter. ACV GO 
start pas wanneer je bent afgestudeerd en 
je effectief aan het werken gaat.  
 
 
Word ACV GO-lid!  

Voorwaarden: 

 Je bent jonger dan 25 jaar; 

 Dit lidmaatschap is je eerste contact 
als betalend lid van het ACV; 

 ACV Enterleden die beginnen te wer-
ken hebben recht op een ACV GO-
lidmaatschap; 
Het ACV GO-lidmaatschap geeft recht op 
alle voordelen en diensten van het ACV; 

‘ACV GO’ 

 Je hebt voor 12 
ononderbroken kalendermaanden 
recht op ACV GO. Ook indien je tijdens 
deze periode van 12 maanden ouder 
dan 25 jaar wordt. Stap je over tijdens 
deze periode van 12 maanden naar 
een andere bijdrage of vakbond, ver-
lies je het recht op het ACV GO-
lidmaatschap; 

 Met een domiciliëring betaal je al-
tijd juist en op tijd, want je bank regelt 
je betaling automatisch.  
Of je nu voltijds, halftijds werkt of je 
ontvangt een volledige werkloosheids- 
of ziekte-uitkering binnen de periode 

van 12 maan-
den, je blijft 
recht hebben 
op ACV GO; 
Behalve als:   -
 je na je studies 
werkzoekend 
blijft en je ont-
vangt na je be-

roepsinschakelingstijd een inschake-
lingsuitkering. Dan is er een lagere bij-
drage van toepassing.  - je geen inko-
men hebt tijdens je ACV GO-
lidmaatschap. Dan is er een lagere 

Geef je carrière een vlie-

gende start met ACV GO 

Schrijf je online in. Onze ledenadministratie zal je ver-
volgens registreren als ACV GO-lid. 
Of ga eens langs bij het ACV-kantoor in je buurt.  

https://www.acv-online.be/acv-online/Ik-ben/Student/word-gratis-lid/word-gratis-lid.html
https://www.acv-online.be/acv-online/Lidmaatschap.html
https://www.acv-online.be/acv-online/Lidworden/Lid-worden-van-het-acv.html
https://www.acv-online.be/acv-online/contact.html
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Onze keuken 

Hier op Pfizer, 

hebben we 

onze eigen 

keuken. De menin- gen zijn 

hierover nogal verschil- lend. 

De ene zegt dat het eten heel 

lekker is, en de andere zegt dat 

het eten niet te eten valt. Of dit 

waarheid is of niet, dat laten we 

in het midden. Ieder heeft zijn 

eigen smaak natuurlijk.  Wat we 

wel even in de kijker willen zet-

ten, zijn de prijzen.  

De prijzen zijn niet altijd even 

correct, aan de hand van enkele 

voorbeelden, willen we jullie hier 

dan ook bewust van maken; 

Via deze weg wil ik de mensen 

van ISS toch een dikke proficiat 

wensen voor de maaltijden die 

ze ons elke dag serveren.  

Bedankt daarvoor!!!!!!!!! 

Zijn deze 

prijzen 

correct ? 

 
Soep                                0,36€ 

Voorgerecht                                          0,57€ 

Hoofdschotel                                        1,94€ 

Max 500 kcal                                        1,94€ 

Broodbeleg                                           0,71€ 

Brood                                                    gratis  

Bageutte                                               0,88€ 

Broodje v/d week                                 1,59€ 

Broodje v/d chef                                   2,55€ 

Belgd broodje                                       1,59€ 

Portie friet/petat                                    0,48€ 

Panini                                                   2,07€ 

Salad klein                                            0,51€ 

Salad groot                                           0,82€ 

Salad bord                                            1,33€ 

Koude schotel                                      1,94€ 

Extra vlees (warm)                               1,56€ 

Warme groeten klein                            0,51€ 

Warme groenten groot                         0,82€ 

Gebak                                                  0,63€ 

Ijs                                                          0,63€ 

Gesneden fruit                                      0,63€ 

Vers fruit                                               0,29€ 

Dessert                                                 0,53€ 

 

 

Prijslijst: Cafetaria  
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Zoek de verschillen, deze zijn hetzelfde gevuld. 

1,33 euro 

0,82 cent 

0,51 cent 

Gebak 

Dessert 

0,63 cent 

0,53 cent  

Dessert 

0,53 cent  

1,94 euro  

1,94 euro  

Broodje van de schef 

2,55 euro   
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Wat haat ik hier op Pfizer nu het 

meeste? Is het, dankzij het feit dat 

ik hier  steeds alleen aankom en 

er niemand is die een goede dag 

zegt? 

Is het, het feit dat ik altijd alleen 

aan tafel moet gaan zitten, want 

niemand wil bij me komen zitten. 

Is het, het feit dat ik mij zo een-

zaam voel, vanaf het moment dat 

ik door de draaideur ga? 

Is het, het feit dat ik mij 

gewoon niet welkom 

voel? 

Wel,…..het is het alle-

maal, ik voel me eenzaam wan-

neer ik alleen toekom op de par-

king, ik voel me eenzaam wanneer 

het pauze is, en ik alleen aan tafel 

zit, ik voel me eenzaam als ik de 

draaideur passeer en ik voel me 

inderdaad niet welkom hier op Pfi-

zer. 

Nee ik haat Pfizer 

niet, Absoluut, ik haat 

Pfizer niet,. 

Maar ik haat wel het f 

het feit dat ik een-

zaam ben op Pfizer. 

Vraag me steeds af 

hoe het zover is kun-

nen komen, een paar jaar geleden 

was dit helemaal niet zo. 

Toen was ik helemaal niet een-

zaam en voelde ik me super ge-

lukkig op Pfizer, Pfizer was toen 

“Even mijn trots 

opzij zetten” 

mijn tweede thuis. 

Dit heb ik natuurlijk zelf in de hand 

gewerkt, en ik weet dat er iets 

moet aan gebeuren voor het te 

laat is. Elke dag opnieuw probeer 

ik het om vriendelijk te zijn. Doe ik 

mijn best om een babbel te doen 

met mijn collega’s aan de lijn. 

Maar steevast word ik genegeerd, 

voel me uitgesloten. 

Waarom? Ik weet waarom. Heb 

het zelf allemaal in de hand ge-

werkt. Dacht dat met zoveel jaren 

dienst dat de wereld (lees Pfizer) 

aan mijn voeten lag. Heb ik me 

toch sterk vergist. 

Wat kan ik doen om het weer 

goed te maken, wat kan ik doen 

dat ze mij terug aanvaarden? Wat 

kan ik doen zodat alles weer terug 

als vroeger is? 

Ik heb ontzettend veel mensen 

pijn gedaan in het verleden, en 

wanneer  ik de klok kon terug-

draaien, deed ik het onmiddel-

lijk. Maar dat gaat jammer ge-

noeg niet. Mensen heb ik ge-

pest. Mensen heb ik belache-

lijk gemaakt, Op collega’s heb 

ik neergekeken, en nu natuur-

lijk, nu wil ik mij excuseren, 

maar weet niet hoe dit moet. 

Nog nooit heb ik mijn fouten toe-

gegeven, nog nooit heb ik sorry 

gezegd tegen een collega. Nog 

nooit heb ik me kwetsbaar opge-

steld. 

Uitgesloten worden  



9 

Hoe moet ik dit aanpakken? 

Today is the day, vandaag is de dag dat 

ik mij ga excuseren tegen al mijn colle-

ga’s. Moedig besluit denk ik, bij mezelf 

als ik de parking op stap, zenuwen die 

ik niet door een pen kan laten beschrij-

ven maar we zetten door. 

Ik doe mijn ronde en ga bij iedereen 

persoonlijk mijn verontschuldigingen 

aanbieden Door sommige collega’s 

wordt ik bekeken 

alsof ze het horen 

donderen in Keu-

len, en eerlijk, ik 

kan ze geen onge-

lijk geven. 

Heb namelijk on-

dertussen een niet 

zo mooie reputatie 

opgebouwd.  

Maar de excuses 

worden aanvaard, 

pff dat was toch 

niet zo moeilijk als ik dacht. Even mijn 

trots opzij gezet en er voor gaan. 

De pauze komt eraan, hoop dat ik mee 

aan hun tafel mag gaan zitten. Het is 

zover, vol spanning en stress kom ik 

aan in de cafetaria en ja hoor, iemand 

roept mijn naam. “Kom er gezellig bij 

zitten” 

Helemaal blij neem ik plaats, en er is 

niemand die een rotopmerking tegen 

me maakt, niemand die mij aangaapt, 

het is zoals het zou moeten zijn aan 

tafel, samen gezellig pauze nemen als 

één leuk team.  En ja ik zal nog veel 

moeite mogen doen, om alle plooien 

terug glad te strijken maar het begin is 

er.  

Nog even en Pfizer is opnieuw mijn 

tweede thuis. 

Soms denk je “ik heb helemaal niets 

misdaan” en in veel gevallen is dit ook 

zo, maar soms heb je als persoon de 

situatie een beetje uitgelokt en dan is 

het heel belangrijk dat je dat ook aan 

jezelf kan toegeven.  

Today is the day  
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Leden van onze centrale ACV Bouw - In-

dustrie & Energie verkrijgen 25% korting 

op verblijf en maaltijden in onze vakantie-

clubs! 

In tijden van toenemende stress staat ook 

de vrije tijd in het gezin onder druk. ACV 

BIE wil de leden ook in de vrijetijdsbeste-

ding ondersteunen en hun tips geven. Hier-

mee verruimt het ACV BIE niet alleen de 

dienstverlening, de leden zullen het lid-

maatschap ook nog meer gaan appreci-

ëren. 

Vaca biedt niet enkel de clubs aan de Kust 

en de Ardennen aan, maar ook buitenland-

se reizen, daguitstappen, evenementen en 

koopvoordelen. Dit alles wordt aangeboden 

onder de naam Vayamundo.  

 

 

 

Het was u misschien nog niet opgevallen, 

maar het superleuke vakantiedomein l-

Espinet in Quillan, aan de voet van de Py-

reneeën, heet voortaan Vayamundo l-

Espinet-Quillan. De Belgische vakantie-

reus Vayamundo nam het domein eind ja-

nuari 2017 over van de familie Torfs. Zij 

kunnen op 2 oren slapen: hun le-

venswerk is bij Vayamundo in goede 

handen!!  Welkom in The World of 

Vayamundo!!  

 

Lees het belevenisboek of surf naar 

Vayamundo.be en de hele wereld 

gaat voor u open. 

Hopenlijk kunnen wij u ook inspireren 

voor uitstappen met collega's, be-

stuur, vrienden, muziekverenigingen, 

scholen, sportvereningingen, ... 

Graag ondersteunen wij al uw initia-

tieven. 

 

Meer informatie treft u ook op de 

website van Vayamundo (vakantie 

aanbod van ACV BIE). U kan ook 

terecht op het contactcenter van Va-

yamundo 

"contactcenter@vayamundo.be" 

 

Vakantie-
clubs van 
ACV Bouw-
Industrie & 
Energie 

http://www.lespinet.com/nl/beleef-l-espinet
http://www.lespinet.com/nl/beleef-l-espinet
http://www.lespinet.com/nl/beleef-l-espinet
http://vayamundo.be/nl
http://vayamundo.be/nl
mailto:contactcenter@vayamundo.be?subject=&body=
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Wat doet een vakbond?  
Of haar vlag nu rood, groen of blauw is, de 
vakbond heeft als taak de belangen van de 
aangesloten leden te bundelen en te verdedi-
gen tegenover de werkgever en de overheid. 
Het principe dat hierachter schuilt, is dat een 
groep werknemers met verenigde krachten en 
wensen, meer kans heeft om aanhoord te wor-
den dan elk individu apart. Zo kunnen er sa-
men eisen worden gesteld in verband met loon 
of vergoedingen, werktijden en formuleren de 
vakbonden ook bij ontslag of reorganisatie 
voorstellen om voor de werknemer zoveel mo-

gelijk uit de brand te sle-
pen. In het verleden wer-
den op deze manier al 
heel veel sociale rechten 
bemachtigd.  
Voordelen van een vak-
bond 
Als alles goed gaat met jou 
en je werk op het bedrijf, 
zal je van de voordelen 
van vakbonden weinig 
merken. Eigenlijk ervaar je 
pas wat vakbonden doen 
als het slecht gaat met de 
zaak. Als er een reorgani-

satie in het bedrijf komt of als er ontslagen val-
len, behartigt de vakbond jouw belangen als 
werknemer. Maar een vakbond biedt aan le-
den ook veel persoonlijke steun:  

 Je krijgt persoonlijk (en gratis) juridische 
bijstand bij je arbeidssituatie. 

 De vakbond komt tussen bij problemen 
over wedde en uitkeringen. 

 Je wordt ondersteund bij evaluatie- en 
tuchtprocedures. 

 De vakbond staat je niet alleen bij als je 
werkt, maar kan ook je werkloosheids- en je 
pensioen dossier behartigen en voor je uitke-
ringen zorgen. 

 Vaak krijg je kortingen op allerlei sociale 
verzekeringen. 

 Je krijgt 
hulp bij het invullen van je belasting-
aangifte. 

 Je krijgt in de meeste sectoren 
jaarlijks een syndicale premie uitbe-
taald als vakbondslid. 

 Bij huwelijk, geboorte of pensi-
oen krijg je een premie. 

 Bij stakingen krijg je een stakers-
vergoeding. 

 Je krijgt kortingen op allerhande 
activiteiten van de vakbond. 
Je krijgt een ledenblad in je brieven-
bus. 
Daarnaast maakt lid zijn van een 
vakbond ook dat je voorstellen kunt 
doen om in het vakbondsprogramma 
op te nemen en dat je mee kunt be-
slissen over de werking van de vak-
bond zelf.  

Lid worden van het ACV 

 De vakbond 

staat je niet alleen 

bij als je werkt, 

maar kan ook je 

werkloosheids- en 

je pensioen dos-

sier behartigen en 

voor je uitkerin-

gen zorgen. 

 
Kathy.stevens@pfizer.com 
Ann.cools@pfizer.com 
Pieter.vangucht@pfizer.com 
Sandra.vandevenne@pfizer.com 
Petra.vanderdood@pfizer.com 
Dirk.weyns@pfizer.com 
 
Wim.1.smet@pfizer.com 
Gerrit.vanstichel@pfizer.com 
Kurt.vanwemmel@pfizer.com 
Gina.huens@pfizer.com 
Bart.heyndrickx@pfizer.com 
Vicky.bradt@pfizer.com 
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B ij wie kan je terecht? We zetten iedereen hieronder nog eens op een rijtje. 

Syndicale Delegatie ACV 

Gerrit Van Stichel  7880 

Kurt Van Wemmel  7763 

Wim Smet   8598 

Vicky Bradt   7164 

Gina Huens   9530 

Bart Heyndrickx  7548 

Syndicale Delegatie ACV 

Kathy Stevens   4016 

Ann Cools    4427 

Pieter Van Gucht   4457 

Petra Van Der Dood   4581 

Sandra Vandevenne   4582 

Dirk Weyns   9541 

 

Meer informatie over de werking van de ACV BIE vindt u op www.acvbiemechelenkempen.org 

Legpuzzel  

Horizontaal 

1. voor jongeren 

3. eventjes ontspannen 

7. geen arbeider 

8. nieuwe leden aanbrengen 

10. kleur van ACV 

11. profijt doen 

12. arbeiders/bediende 

15. loonschema 

16. ligging site 

17. lokatie vayamundo 

18. Naam van ons bedrijf 

Verticaal 

1. verdiende verlofdagen 

3. bij vragen of problemen 

4. voordelen met ACV 

5. naam van ons bedrijf 

6. voor onze jeugd 

9. aktiviteiten naar buitenland 

13. kern 

14. oudere generatie 


