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De zenuwachtigheid bij de directie van Lidl
 België neemt toe. Net voor een verlengd week-
end wordt de keten getroffen door spontane
stakingsacties van zijn personeel. Woensdag

bleven 79 winkels dicht, gisteren waren het al
128 supermarkten op een totaal van 300. Kern
van het conflict is de hoge werkdruk. «Om een
voorbeeld te geven: door de winkel te sluiten
kan het personeel paletten die drie dagen
 geleden aankwamen eindelijk uitladen», zegt
ACLVB-vakbondsman Thomas Vanbiervliet. «Er
is gewoon te weinig volk om al het werk gedaan
te krijgen. Het personeel wordt voortdurend
opgezadeld met nieuwe taken. Er moeten

steeds meer producten in de rekken worden
 gezet, affiches moeten voortdurend  aangepast
worden, dan moeten de producten weer anders
opgesteld worden... Een mens heeft slechts
twee handen, maar bij Lidl hebben ze er vier
 nodig», stelt de vakbondsman. 

Voorstellen weggewuifd
De Lidl-directie trekt alle registers open om het
ongenoegen bij het personeel weg te nemen.
«We willen de winkels zo snel mogelijk 
open krijgen», stelt woordvoerster Isabelle
 Colbrandt. «We beseffen dat er extra mensen
nodig zijn op piekmomenten. Daarom hebben
we al het voorstel gedaan om de ‘vliegende
ploeg’ qua aantal te verdubbelen met 20 extra
mensen. Verder zijn we bereid om mensen
 extra uren toe te staan om de taken gedaan te
krijgen. Soms volstaat een halve dag extra per
week. Dat kan voor een winkel oplopen tot 
90 uren extra per week.» 
Toch hebben de vakbonden die voorstellen
weggewuifd. «Dat blijft allemaal zeer wollig. De
directie kan ons niet zeggen wat de impact van
die maatregelen is voor het personeel», zegt
Thomas Vanbiervliet. «We blijven bereid tot een

echte dialoog en op basis van voorstellen
 waarvan het resultaat duidelijk is.» Zelf stellen
de vakbonden voor om de filiaal-manager 
mee in te schakelen in de werking van de
winkel. Maar daar wil de directie niet van
 weten. 

Bederfbare goederen
Met het verlengde weekend voor de deur 
heeft de directie gisteren een aanvraag voor 
een  verzoeningsvergadering ingediend. De
 vakbonden nemen de handschoen op, en
 schuiven deze namiddag aan de onderhande-
lingstafel aan. Of dat de stakingsbereidheid zal
temperen, is niet duidelijk. «De acties komen
van onderuit. Het personeel is de hoge werk-
druk beu», beklemtoont Lippens. Hij verwacht
dat de meesten pas weer aan het werk zullen
gaan als er iets concreets uit de bus komt. Voor
de keten is de urgentie hoog. Met bijna de helft
van de winkels gesloten, loopt de economische
schade op. Hoeveel omzetverlies de keten al
heeft geleden, is volgens de woordvoerster nog
niet becijferd. «Dat is nog te vroeg, omdat we
nog niet weten hoeveel van de bederfbare
 goederen we nog kunnen verkopen.»
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Piloten dreigen met harde acties
Nog tot 4 mei hebben de piloten van Brussels Airlines de
kans om zich uit te spreken over een ultiem voorstel van
de nieuwe directie. Al weken wordt onderhandeld over
pensioen, verloning en het evenwicht werk-privéleven.
Of de piloten met het voorstel zullen instemmen, blijft
de vraag. «Nog meer dan een goede verloning snakken
de piloten naar een duidelijk toekomstperspectief»,
zegt ACLVB-vakbondsman Filip Lemberechts. «Hoe
ziet de toekomst er voor Brussels Airlines uit? En kunnen
de piloten nog verder doorgroeien? Daarop willen ze 
een antwoord van de directie. Maar dat blijft uit.» Als 
de piloten het voorstel naast zich neerleggen, dreigen
harde acties, zo benadrukt Lemberechts. (FrD)

Ook in kleine bedrijven groot absenteïsme
Ook kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) hebben de voor-
bije jaren te maken gekregen met steeds meer lange afwezigheden.
Hoe groter de kmo, hoe frequenter de ziektemelding, blijkt uit cijfers
van hr-dienstverlener Securex.
Sinds de crisis in 2008 steeg het percentage werknemers dat op een
gemiddelde dag langer dan een jaar afwezig was met 60 procent in 
de kleinste kmo’s. Bij de grootste kmo’s klokte die stijging zelfs af op
120 procent. In de microbedrijven (minder dan 10 werknemers) 
komen afwezigheden het minst voor. «Maar als ze er zijn, zijn ze wel
langdurig van aard», zegt Heidi Verlinden van Securex. «Deze werk-
nemers blijven pas thuis als het écht niet anders kan: bij een probleem
dat een lange behandeling of een lang herstel vraagt.»

Besparingen op telefoontjes,
eten en schoonmaak
Bij bpost dreigen meer dan 400 banen te verdwijnen
tegen 2020. Het postbedrijf wil de schoonmaak 
en catering uitbesteden en jobs schrappen in zijn 
contactcenter. «Dit is een zware dobber», zegt de 
vakbond. Stakingsacties zijn mogelijk. 

De directie heeft gisteren in het paritair  comité drie
voorstellen gelanceerd om het bedrijf competitiever
te maken. Zo wil het postbedrijf 90 tot 130 van de 
375 banen schrappen in het contactcenter omdat
geïnvesteerd wordt in automatisering. «Dat is per-
vers», zegt vakbondsman Jean-Pierre Nyns (ACOD).
«Bpost krijgt steeds meer pakjes te verwerken en dus
ook meer vragen daarover. En toch wil de directie in
het contactcenter banen laten verdwijnen.» 
Ook staan 30 banen op de helling in de jobmobiliteits-
cel. Dan zijn personen die hun job al zagen verdwij-
nen, maar andere, tijdelijke opdrachten kregen. 
Naast dat banenverlies wil de bpost-directie ook de
catering en de schoonmaak volledig uitbesteden. In
totaal staan nog 300 personen in die afdelingen op de
loonlijst. Maar in de loop van 2020 moeten die uit
dienst zijn. Of al die mensen de kans krijgen om over
te stappen naar een ander schoonmaakbedrijf, moet
duidelijk worden tijdens de onderhandelingen die
volgende week starten. «Het   beloven lange en moei-
lijke gesprekken te worden. Spontane acties kunnen
we niet uitsluiten, want dit zal de mensen ongerust
maken», besluit Jean-Pierre Nyns. (FrD)
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100 technici leggen werk neer
Bij Telenet legde gisteren een honderdtal technici 
het werk neer. Ze zijn ongerust omdat de telecom-
operator 300 werknemers onderbrengt in een
 nieuwe joint venture. 

Telenet start samen met het Franse Solutions 30 een
nieuw bedrijf op dat installatie- en herstellings -
diensten zal uitvoeren. «Dankzij die samenwerking
kunnen we verschillende diensten tegelijk aanbieden,
bijvoorbeeld wanneer een klant én een coaxkabel én
een beveiligingssysteem wil», legt  Telenet woord-
voerster Isabelle Geeraerts uit. 
Telenet zal 300 technici onderbrengen in het nieuwe
bedrijf, Solutions 30 levert 350 werknemers. «Voor
ons personeel dat de overstap maakt, zal er in eerste
instantie niets veranderen. Hun manager gaat mee en
hun loonvoorwaarden blijven dezelfde. Ze blijven
 onder meer modems aansluiten of werken op straat
uitvoeren. Wie dat wil, zal zich in de toekomst ook
kunnen bijscholen», zegt Geeraerts. 
Het personeel is daar niet gerust in. «Ze vragen zich af
of ze hun loon- en arbeidsvoorwaarden behouden. De
directie zegt dat wel, maar daar moet nog over onder-
handeld worden», reageert Magali Verhaegen van de
christelijke vakbond LBC.
Ook het feit dat Telenet slechts 30% van het nieuwe
bedrijf in handen krijgt en zijn Franse partner 70%,
zint niet iedereen. Verhaegen: «Solutions 30 heeft
geen goede reputatie. Ik hoor dat het sociaal overleg
er niet goed loopt en dat men een loopje neemt met
de loon- en arbeidsvoorwaarden.» Telenet zegt de 
reactie van het personeel te begrijpen. «Sommige
technici werken al 15 à 20 jaar voor ons, dan is het
menselijk dat je even met je collega’s over zulke ver-
anderingen wilt praten. We gaan in overleg.»
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«Wie hier werkt, 
heeft 4 handen nodig» 

Minister het bos in 
tegen burn-out

Deze namiddag gaan de bonden en directie van
Lidl opnieuw rond tafel zitten. De supermarkt -
keten wordt getroffen door spontane stakings -
acties van het personeel, die klagen over te hoge werk-
druk. Gisteren bleven daardoor 128 winkels gesloten,
 nadat het sociaal overleg niets opleverde.        •FRANK DEREYMAEKER•

LIDL

Met een natuurcoach het bos induiken wanneer een burn-out dreigt?
Het kan voortaan onder meer in het Kluisbos in het Oost-Vlaamse
Kluisbergen. Het Agentschap Natuur en Bos start een zogenaamd
loopbaancentrum, dat gisteren het bezoek kreeg van minister
Hilde Crevits. «Dit is voor werknemers die toe zijn aan een nieuwe
 professionele uitdaging, die meer plezier zoeken in hun job of een
 nieuwe boost nodig hebben», schetst het Agentschap Natuur en Bos.
«Coaching in de natuur zorgt voor ontspanning, rust en een spontane
focus. Door fysieke  beweging krijg je zuurstof en uiteindelijk ook 
mentale beweging.» Gebruikers betalen 40 euro per sessie van vier
uur. De Vlaamse overheid betaalt daar maar liefst 550 euro bovenop.
Vooral ook jonge advocaten kunnen best eens vaker de ontspanning
van een bos opzoeken. Uit een enquêtes bij de advocaten van de 
Gentse balie blijkt dat stagiair-advocaten die werken in het familie- en
verbintenissenrecht verhoogd risico lopen op depressie en burn-out.
Vooral vrouwen scoorden hoog. De helft van de personen met een
burn-out is tussen de 21 en 30 jaar jong. (DCRB)

In Genk kregen 
klanten tekst en 
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Per 100 werknemers  7 ZIEKEN
2 korter dan 
een maand

2 een maand
tot een jaar 

3 langer 
dan een jaar
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Overal in het land
bleven Lidls dicht.


