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1 op de 10 werknemers neemt deel aan de vakbondsactie
In 75% van de bedrijven zijn werknemers afwezig
Brussel, 6 november 2014 – In 75% van de bedrijven zijn werknemers vandaag afwezig om
deel te nemen aan de vakbondsmanifestatie in Brussel. Gemiddeld gaat het om 1 op de 10
werknemers die heeft aangegeven deel te nemen aan de actie. Dat blijkt uit een enquête die
essenscia, de federatie van de chemie, kunststoffen en life sciences, heeft gehouden bij haar
leden.
In een grote meerderheid van de bedrijven nemen werknemers deel aan de vakbondsactie in
Brussel. Uit een ledenbevraging van essenscia blijkt dat in 75% van de bedrijven
werknemers hebben gemeld dat ze vandaag afwezig zijn. In de helft van de gevallen zijn het
enkel de vakbondsafgevaardigden die deelnemen aan de nationale actie, bij de andere
bedrijven is de actiebereidheid groter. Gemiddeld is 1 op de 10 werknemers afwezig om deel
te nemen aan de vakbondsactie.
De vakbondsactie heeft slechts een beperkt, doch merkbaar effect op de productie. In
ongeveer 3 op de 10 bedrijven is de productie hierdoor verstoord.
Als grote industriële sector van het land pleit essenscia ervoor om het sociaal overleg in een
serene sfeer te hervatten en op de uitnodiging van regering in te gaan. “Het is van belang dat
alle partijen opnieuw rond de tafel gaan zitten om het sociaal overleg alle kansen te geven.
De tewerkstelling van onze medewerkers en de competitiviteit van onze bedrijven gaan hand
in hand. Als grote industriële werkgeversfederatie hebben we er altijd voor gepleit om samen
naar oplossingen te zoeken: werkgevers, overheid én vakbonden samen”, zegt Yves
Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia.
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