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Eerste verkiezingen na 
EEN SOCIAAL BLOEDBAD

OOST-VLAANDEREN

12 mei 2016 - Verkiezingsdag bij Bekaert in Aalter. We hebben afgesproken met Kenneth 
Blomme, arbeider bij de technische dienst en hoofdafgevaardigde van ABVV-Metaal. Voor hem 

zijn het de derde sociale verkiezingen in een bedrijf dat ondertussen niet meer hetzelfde is. 
Bekaert is in Aalter niet langer een bedrijf met massatewerkstelling. Van de 1.700 mensen die 

er ooit werkten, blijven er nu nog slechts een goeie honderd werknemers over. Wat doet dat 
met de sfeer op de sociale verkiezingen?

Spannende dag vandaag, Kenneth?
Kenneth: “Tja, toch wel. Al is voor mij het 
belangrijkste dat de opkomst goed is. Voor 
wie er dan wordt gestemd, vind ik minder 
belangrijk. Als de opkomst groot is, dan 
wil dat zeggen dat de mensen vertrouwen 
hebben in de vakbond. Deze ochtend heb-
ben al de helft van de arbeiders hun stem 
uitgebracht en ook deze namiddag zijn de 
stembussen open. Het ziet er dus naar uit 
dat de opkomst groot zal zijn. Ik hoop dat 
ongeveer 90 % van de arbeiders komt  
stemmen.”

Geloven de mensen nog in het  
nut van de vakbond na al die  
herstructureringen?
Kenneth: “Ik heb het gevoel van wel. De 
mensen hebben hier al heel veel zien 
veranderen. Ik ben zelf in 2004 bij Bekaert 
begonnen, als jonge gast van 19 jaar. Toen 
werkten hier nog meer dan 600 mensen. 
Vier jaar geleden volgde een zoveelste 
herstructurering en gingen meer dan 400 
arbeidsplaatsen verloren. Ik denk dat we 
als vakbond ook in die moeilijke periode 
onze rol goed vervuld hebben. ABVV-Metaal 
nam het voortouw om een sociaal plan te 
onderhandelen met onder meer een goede 
regeling voor brugpensioen. Ondanks de 
vele afdankingen, hebben we als vakbond 
zo toch nog iets goeds kunnen doen voor 

In 2012 sneuvelden opnieuw honderden banen bij Bekaert Aalter

de mensen. En dat werd gewaardeerd. Bij 
de sociale verkiezingen van 2012 was de 
opkomst groot en ABVV-Metaal kreeg drie 
van de vijf mandaten.”

Is de sfeer nu anders bij  
deze verkiezingen?
Kenneth: “Toch wel. De mensen hebben al 
zoveel meegemaakt en ze geloven niet snel 
meer in een verhaal. We hebben deze keer 
ook geen opvallende campagne gevoerd, 
we hebben zelfs onze rode T-shirts niet 
aangetrokken. Dat is een bewuste keuze, 
want door al die herstructureringen zijn er 
weinig jonge mensen in het bedrijf. Zowel 
de anciënniteit als de gemiddelde leeftijd 
is hier vrij hoog. Het bedrijf is nu kleiner, 
met mensen die ondertussen vertrouwd zijn 

met sociale verkiezingen. Als ze mij en de 
andere afgevaardigden nu nog niet zouden 
kennen, dan is er iets mis. De mensen moe-
ten ons kennen van het vakbondswerk dat 
we hier elke dag doen, niet door net voor 
de verkiezingen met pamfletjes te staan 
zwaaien.”

Wat verwacht je van het resultaat?
Kenneth: “Natuurlijk hoop ik dat we het 
goed doen. Maar het is deze keer niet zo 
gemakkelijk te voorspellen. De afdelingen 
die moesten verdwijnen waren eerder rood-
getint terwijl de resterende afdelingen iets 
meer leden van het ACV hebben. Maar op 
zich maakt dat niet zoveel uit. Ik hoop vooral 
op een grote opkomst en op een teken van 
waardering voor het vakbondswerk dat ik 
hier met de andere delegees doe. Ik ga 
ervan uit dat zowel ABVV-Metaal als het 
ACV elk twee mandaten zullen hebben, het 
derde kan alle kanten uitgaan.”

Hoe ervaar je het vakbondswerk  
bij Bekaert?
Kenneth: “Ik vind dat je hier als vakbond 
heel nuttig werk kan doen. We krijgen ook 
respect van de werkgever waardoor het 
gemakkelijker werken is voor ons. Ook 
voor deze sociale verkiezingen wordt alles 
goed georganiseerd en stelt de directie zich 
neutraal op. Door die goede samenwerking 
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hebben we de afgelopen jaren mooie zaken 
kunnen verwezenlijken voor de werknemers 
van Bekaert.“

Kun je daar een voorbeeld van geven?
Kenneth: “Ik denk dan bijvoorbeeld aan de 
cao 90 die we konden afsluiten. Dat is een 
premie voor alle werknemers van het be-
drijf als de prestaties goed zijn. Zo krijgt ie-
dereen een bonus indien er weinig klachten 
komen van klanten. Hetzelfde geldt als er 
weinig werkverlet is door arbeidsongeval-
len. Ook wordt een deel van de winst van het 
bedrijf nu verdeeld onder de werknemers. 
Deze premies worden bovendien niet belast. 
Werknemers worden daardoor echt finan-
cieel beloond als ze goed werk leveren. Dat 
voelt iedereen in zijn portemonnee. Mede 
door dit soort initiatieven is de tevredenheid 
bij de werknemers over de vakbondswer-
king volgens mij vrij groot.”

Mensen  
moeten ons 
kennen van  

ons werk van 
elke dag, 

niet door met 
pamfletjes te 

staan zwaaien.

En je wilt je blijven inzetten voor  
de arbeiders van Bekaert?
Kenneth: “Liefst wel. Ik woon in de 
buurt en ik werk hier heel graag op de 
technische dienst. Op korte termijn ben 
ik positief over de toekomst van Bekaert 
in Aalter. Ik denk dat we nu wel een 
aantal jaren ‘safe’ zitten. Maar je weet 
nooit wat de toekomst brengt. Daarom 
volg ik ondertussen een cursus syndicaal 
werk in Brussel. Dat houd ik achter de 
hand indien er toch iets zou gebeuren 
bij Bekaert. Als je sterk opkomt voor de 
vakbond is het niet altijd zo eenvoudig 
om ergens anders nog aan de bak te 
komen, zeker omdat dit via de sociale 
media snel te achterhalen is. Met dat 
diploma kan ik dan later eventueel nog 
iets anders doen in de vakbond of in de 
politiek, met de bedoeling om ook daar 
iets te bereiken voor de mensen.”

De in Aalter  
bekende watertoren, 
de ‘Bekaert-bol’ in de 

volksmond, stond er sinds 
de bouw van de Bekaert-site 

in 1966. Op 19 december 
2014 ging dit symbool van 
jarenlange fiere tewerk- 
stelling onherroepelijk 

tegen de vlakte.

Door Filip Van Duyse

Het resultaat?
Moeilijke verkiezingen omdat 
de afdelingen die moesten 
verdwijnen eerder roodgetint 
waren. Maar toch een goede 
uitslag gehaald. In stemmen 
blijven de beide fracties 
ongeveer even groot. In 
mandaten is ACV het grootste.
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Ben jij al gaan stemmen?
Pol: “Nog niet … Maar ik ga dat zeker doen deze namiddag! 
Ik werk al 32 jaar voor Bekaert en ik heb het bedrijf veel zien 
veranderen. We hebben hier al heel veel meegemaakt. Toch heb 
ik een heel goed gevoel bij de vakbond. We hebben ze al hard 
nodig gehad en we zullen ze nog heel hard nodig hebben in de 
toekomst.”

Wat vind jij van de vakbonden bij Bekaert?
Pol: “Ik denk dat veel werknemers vertrouwen hebben in de 
mensen van de vakbond. Ze luisteren steeds als je met iets zit en 
zoeken discreet naar een oplossing. Ik vind dat heel belangrijk. 
Ik wil hier graag nog een poos werken, maar over de toekomst 
heb ik niet zo’n goed gevoel. We hebben hier al te veel meege-
maakt. We nemen het hier dag per dag.”

Je bent nu 30 jaar. Was jij altijd al geïnteresseerd in het 
werk van de vakbond?
Kenneth: “Absoluut niet. Als kind van zelfstandigen kende ik 
niets van vakbonden. Ook op school krijg je daar geen uitleg 
over. Ik had wel al eens gehoord van ABVV of ACV, maar wat die 
juist deden wist ik niet. Toen ik hier begon te werken op mijn 
negentiende, had ik wel heel wat vragen. Ik merkte toen dat ik 
bij de vakbondsafgevaardigden terecht kon en dat zij mij altijd 
hielpen. Ik ben de verslagen beginnen lezen van de onderne-
mingsraad en het comité … en zo kwam toch snel het gevoel: 
die vakbonden doen echt wel iets voor de mensen. In een bedrijf 
dat in de eerste plaats winst wil maken en aandeelhouders wil 
plezieren, is het gewoon belangrijk dat ook de werknemers 
verdedigd worden. Ik had toen nog niet eens een kleur gekozen, 
maar na een babbel met de hoofdafgevaardigde van ABVV-
Metaal heb ik mij kandidaat gesteld op de jongerenlijst, 12 jaar 
geleden.”

En zo raakte je gebeten door het vakbondswerk?
Kenneth: “Inderdaad. Die vier jaar als ‘jongere’ waren ideaal. Je 
kan dan alles meevolgen, zonder dat er van jou verwacht wordt 
dat je meteen zelf op tafel gaat kloppen. Het is een ideale leer-
school. Vier jaar later was er dan de herstructurering en daar 
heb ik mee de kar getrokken, met als gevolg een goed resultaat 
in de verkiezingen van 2012. Nu kan ik het mij niet meer inbeel-
den dat ik geen vakbondswerk meer zou doen.”

Ik wist snel hoe 
belangrijk de 
vakbond was.

We hebben hier 
al te veel  

meegemaakt.
Hoe wordt een zoon van zelfstandigen gebeten 
door vakbondswerk? Kenneth begreep snel dat 
vakbonden echt iets betekenen voor arbeiders. 

Pol Van De Walle werkt aan het 
onthaal. We stelden hem meteen  

de meest pertinente vraag: 

Kenneth:
“Zeker in een bedrijf dat 
in de eerste plaats winst 
wil maken is het belangrijk 
dat de arbeiders worden 
verdedigd.”

POL VAN DE WALLE

KENNETH BLOMME


