
 
 

 

Gent, 9 november 2020 

 
Beste collega, 
 
In de voorbije weken heb je heel wat verkiezingspropaganda ontvangen. 
 
We willen echter kort voor deze verkiezingsdagen nog even je aandacht trekken. 
Jouw vakbond ACV Puls was van bij het ontstaan van onze onderneming aanwezig en we hebben 
dan ook heel wat gerealiseerd. De resultaten van deze goede werking kan je terugvinden in onze 
Wegwijs. 
 
We zijn binnen de grote ArcelorMittal groep de benchmark op vele vlakken : productiviteit, 
kostefficiëntie, winstgevendheid, … 
We mogen zonder schroom stellen dat we ook op vlak van arbeidsvoorwaarden de benchmark zijn. 
Vele andere sites kijken met jaloerse ogen naar de site Gent. Al deze verworvenheden zijn de 
vruchten van de jarenlange inzet van je vakbondsvertegenwoordiging. Het zijn enkel de delegaties 
die de CAO-onderhandelingen met de directie voeren. 
 
We mogen ook gerust stellen dat we als ACV Puls op vlak van dienstverlening de benchmark zijn. 
In een tijd waar bijna overal in de dienstverlening geknipt wordt, mogen we er fier op zijn dat we op 
ArcelorMittal nog een delegatie hebben die de dienstverlening hoog in het vaandel draagt. 
We hebben dit extra kunnen bewijzen in het behandelen van de werkloosheidsaanvragen omwille 
van Covid19.  
 
Het is echter zeker nog niet al goud wat blinkt en we staan voor nog heel wat uitdagingen de 
komende jaren. De slechte economische situatie waarin de staalindustrie zich bevindt, zal het er niet 
gemakkelijker op maken. De druk op de kosten is en blijft enorm hoog.  
 

- De duurzaamheid (sustainability) die ArcelorMittal zo hoog in het vaandel draagt, reflecteert 
zich allerminst op vlak van de eigen organisatie. Om de haverklap worden reorganisaties 
doorgevoerd die steeds minder degelijk voorbereid zijn en waardoor het voor iedereen 
moeilijker werken wordt. Mensen worden heen en weer geschoven tussen centrale en lokale 
organisaties, krijgen nieuwe chefs en nieuwe objectieven terwijl de nodige tools nog dikwijls 
onaangepast zijn. Ook het INCOS project volgen we van nabij op om te bewaken dat dit op 
een correcte manier wordt toegepast. 

 
- Veel van onze collega’s worden geconfronteerd met een leiding die niet meer op de eigen 

site aanwezig is. Ook hier speelt ACV-Puls een actieve rol om informatie te verkrijgen en 
waar nodig aanpassingen te forceren in deze organisaties. 
 

- De regering heeft beslist dat we met z’n allen langer moeten werken. Dit moet echter kunnen 
gebeuren op een gezonde manier. We willen vermijden dat mensen zodanig onder druk 
staan dat ze op latere leeftijd gewoon niet meer kunnen werken. We worden op vandaag al 
meer en meer geconfronteerd met mensen die een burn-out krijgen. Werkbaar werk blijft dan 
ook zeker een werkpunt voor ons de komende jaren. 
 

- Heel actueel op vlak van gezondheid en bescherming op het werk, zijn we nauw betrokken 
bij de aanpak van de Corona-crisis. Het is voor iedereen van het hoogste belang om gezond 



aan het werk te kunnen blijven, thuis of op de site. We zien er nauw op toe dat de nodige 
maatregelen getroffen en vragen aan iedereen om deze ook op te volgen. 

 
Dit alles illustreert dat we opnieuw voor een moeilijke periode staan. Daarom is het belangrijk dat  je 
tijdens het kiezen goed in overweging neemt wie jou hier het sterkst kan vertegenwoordigen. Jouw 
keuze moet vallen op een team dat zulke situaties het best aankan. 
 
Op onze lijsten voor de ondernemingsraad en voor CPBW staan opnieuw heel wat sterke kandidaten 
die zich de komende 4 jaar weer willen inzetten om de "traditionele waarden" waar ACV Puls voor 
staat zoals sociale rechtvaardigheid, solidariteit en kwaliteit van het leven te verdedigen. 
 

 
 
KIES VOOR JOUW BELANG. STEM LIJST 2: ACV-Puls! 
 
 
 
Collegiale groeten en vergeet niet uw stem uit te brengen tussen 17 en 20 november. 
 
Renaat De Witte      Yvan Carlier 
Lijsttrekker OR      Lijsttrekker CPBW 

 
 
  

 
Hoe stemmen voor ACV Puls ? 

- Met een lijststem: je kleurt het bolletje bovenaan lijst nr. 2 
- Met naamstem(men): je kleurt het bolletje achter één of meerdere namen op lijst nr. 2 

Voor OR mag je maximaal 4 kandidaten kiezen 
Voor CBPW mag je maximaal 6 kandidaten kiezen 

 
 

Ondernemingsraad 
Bedienden 

2 ◘ ACV Puls 

CPBW 
Bedienden en Kaderleden 

2 ◘ ACV Puls 
1 DE WITTE Renaat ● 
2 D’HOE David ● 

3 DUYTSCHAEVER Peter ● 

4 COENYE Tanya ● 

5 DE PAUW Pascal ● 

6 GENBRUGGE Bart ● 

7 DE BRUYNE Zefanja  
8 CARLIER Yvan  

 

1 CARLIER Yvan ● 
2 D’HAENENS Silvia ● 
3 VERROU Isabelle ● 

4 VAN DE VELDE Christine ● 

5 GEYSSENS Kurt ● 
6 DE DECKER Gerrit ● 
7 SCHAMPHELAERE Willy ● 
8 DE GEEST Marc ● 
9 LEYBAERT Ward ● 

10 DIERICK Christiaan ● 
11 GENERO David ● 
12 DE WITTE Renaat ● 

 

 


