
 

 

OVER DE ROOIE 
Extra editie 

 Nieuwsbr ief  van ABVV -BASF-TBE  
         Sociale              

Verkiezingne 2020 

ABVV-BASF-TBE @ LOGISTIEK 
Op dinsdag 12 mei gaan op onze site sociale verkiezingen 
van start. Voor de vakbonden betekent dit een intense   
periode van campagne voeren voor het kiesprogramma en 
de kandidaten op de lijst. We zijn opgetogen dat nog steeds 
meer kandidaten zich aandienen dan er plaatsen zijn op de 
kieslijst en dat er steeds nieuwe kandidaten zijn die het 
zien zitten om hun nek uit te steken voor hun collega’s. 
Bedankt daarvoor!  

 

In de komende periode zullen we regelmatig nieuwsbrieven in 
het kader van de verkiezingen uitbrengen. We willen jullie daar-
mee de gelegenheid geven om onze kandidaten beter te leren 
kennen en onze programmapunten te bestuderen. We zijn er-

van overtuigd dat het ABVV voor de komende verkiezingen het 
sterkste team naar voren schuift, met de nodige verjonging, 
waardevolle ervaring en massa’s goesting om er opnieuw voor 

4 jaar in te vliegen. 

 

Naast de extra nieuwsbrieven zetten we ook in op online com-
municatie. Zo kan je het ABVV-team volgen op onze Facebook-
pagina en kan je lid worden van onze Facebook-groep. Ook op 
onze website en in je mailbox zullen de sociale verkiezingen 
niet ongemerkt passeren. In dit nummer vind je interviews terug 
met Ludo De Bruyn en Bart Van Doorslaer, trouwe militanten 

van de logistieke afdeling op onze lijst. Veel leesplezier! 
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Ludo De Bruyn: Veiligheid en ergonomie! 

Dag Ludo, kan je jezelf even kort voorstellen? 

Jazeker! Ik ben 50 jaar oud, woon in Etten-Leur (Nederland) en 
ben in dienst bij BASF Antwerpen sinds 1993. Toen ben ik 
gestart in de logistiek op de Caprolactam afdeling, later ging ik 
naar Polystyreen en sinds 1997 werk ik bij de logistieke 

diensten waar ik vandaag in de ploegleiding zit.  

 

Je komt bij de sociale verkiezingen op voor het ABVV. 
Waarom kies je voor de rode vakbond ? 

Wat me altijd heeft aangesproken bij het ABVV is dat we écht 
durven opkomen voor de werknemer en dat dat extra stapje 
een meerwaarde heeft voor ieders belang. Democratie, 
rechtvaardigheid en gelijkheid zijn waarden die noodzakelijk zijn 
voor mij en waar ik me dan ook volledig wil voor inzetten. 
Vandaag de dag merk ik dat er op dat vlak nog steeds werk is 
op BASF. Nog steeds worden medewerkers in verschillende 
afdelingen en diensten geconfronteerd met een vorm van 
pesterijen, intimidaties en andere vormen van discriminatie. 
Medewerkers weten vaak niet hoe hiermee om te gaan, 
geraken gedemotiveerd of worden langdurig ziek. Niet iedereen 
vindt de weg naar de vakbond of de vertrouwenspersonen die 
de werkgever aanbiedt. Dit kan anders, beter en de werkgever 

zou de drempel hierin moeten verlagen.  

Onlangs nam ik deel aan de betoging voor het behoud en de 
versterking van de sociale zekerheid die het ABVV had 
georganiseerd in Brussel. Dat bewijst voor mij dat de rode 
vakbond echt voor alle werknemers opkomt. “Samen sterk” blijft 

ons motto. 

 

Welke rol heb je tot nu toe opgenomen binnen het ABVV-
team ? 

In 2004 en in 2008 was ik verkozen in het CPBW en had ik een 
syndicaal mandaat. In deze periode heb ik me volledig ingezet 
voor beide mandaten en een aantal zaken kunnen realiseren, 
waaronder thema’s zoals voedselveiligheid in transport, wat 
toen heeft geleid tot een parlementaire vraag, ergonomische 
belangen zoals het automatiseren van laadtrappen op de site, 
aanpassingen op diverse bedrijven/diensten na CPBW-
rondgangen die dikwijls niet van een ‘leien dakje’ liepen. Want 
we merken toch vaak dat het economische belang primeert 
boven dat van onze bescherming en welzijn. Door de diverse 

en uitgebreide cursussen die ik gevolgd heb, heb ik me erg 
verdiept in het CPBW, waardoor ergonomie mij sterk aanbe-
langt. Momenteel ben ik militant bij het ABVV, sta ik opnieuw op 
de lijst voor het CPBW en zal ik me sterk inzetten bij de 

komende sociale verkiezingen. 

 

ODR : Wat vind je de belangrijkste verwezenlijkingen van 
het ABVV in de voorbije periode ? 

Vooral het behoud van de logistieke diensten, waardoor de 
collega’s hun BASF-contract konden behouden, en de 
insourcing van de centrale magazijnen, waardoor magazijniers 
opnieuw de mogelijkheid krijgen op een BASF-contract. 
Hierdoor hebben zij alle voordelen die we op de site kennen en 
die ze bij hun vorige firma of uitzendbureau niet kregen. Ook de 
overlegmomenten die de fractie organiseert om belangen van 
medewerkers te verdedigen vind ik een sterk punt van het 
ABVV. Verder is het de vraag naar arbeidsduurvermindering, 
een strijdpunt voor het ABVV, die heeft geleid tot de DGB-

dagen die erg geliefd zijn bij de collega’s. 

 

ODR : Welke zaken moeten volgens jou anders op de site ? 
Waarvoor wil jij je persoonlijk inzetten? 

Op onze site is nog zeer veel werk wat betreft welzijn en 
bescherming voor de medewerker. Ergonomie in de ruimste zin 
van het woord kan anders en beter. Hygiëne, comfort en 
verfraaiing op de werkplaatsen, burelen, kleedruimtes en refters 
laten dikwijls te wensen over. In sommige omgevingen is de 
werkdruk enorm door onderbemanning. Besparingen op 
persoonlijke beschermingsmiddelen, verkeerde handelingen en 
bewegingen die dagdagelijks moeten worden uitgevoerd omdat 
het routines zijn geworden of omdat men bepaalde zaken niet 
wil aanpassen om allerlei redenen, blootstelling aan chemische 
producten, opvolging van medewerkers met beroepsziekten, … 
Ik zie veel ruimte voor verbetering.  Ik wil me vooral inzetten om 
als vakbond nog meer aanwezig te zijn in de bedrijven en de 
diensten om mogelijke problemen of ongeregeldheden te 
verhelpen. De “MISSION 0” van de werkgever klinkt wel mooi, 
maar ik denk dat hij zelf nog zeer veel werk heeft. Daarom wil ik 

me inzetten, voor ieders belang! 

 

Bedankt Ludo, veel succes! 
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Bart Van Doorslaer: Mensen helpen! 
Hoi Bart, kan je jezelf even kort voorstellen? 

Ik ben 39 jaar en werk sinds 1 maart 2011 op BASF. Op dit 
moment werk ik als complex logistics operator. In mijn vrije tijd 
kan je  mij vinden op den Bosuil of aan een pokertafel in een 

tornooi. Ik kan mij ook verdiepen in de Tweede Wereldoorlog.  

 

Je komt bij de sociale verkiezingen op voor het ABVV. 
Waarom kies je voor de rode vakbond? 

Ik kan mezelf omschrijven als een sociaal persoon. De kleur 
van vakbond maakt me niet echt uit, maar mensen helpen  is 
voor mij een vanzelfsprekendheid. Je gender, geloof, 
huidskleur, seksuele voorkeur, … het maakt mij allemaal niet 

uit, ik zal proberen te helpen zoveel ik kan.  

 

Welke rol heb je tot nu toe opgenomen binnen het ABVV-
team? 

Wat ik tot hiertoe gedaan heb en ook graag wil blijven doen, is 
op de werkvloer een aanspreekpunt zijn voor mijn collega’s, 
zowel voor de anciens als voor de nieuwelingen. Dat doe ik 
door op hun vragen te antwoorden of hen naar de juiste 
personen van de vakbond door te verwijzen. Bij nationale 

stakingen en of betogingen probeer ik er steeds bij te zijn. Dat  

 

lukt helaas niet altijd, maar ik neem me voor om nog vaker deel 

te nemen acties.  

 
Wat vind je de belangrijkste verwezenlijkingen van het 
ABVV in de voorbije periode? 

Ik vind het heel belangrijk dat de vakbonden SAMEN aan 
hetzelfde zeel trekken, hier op BASF en ook daarbuiten. Het 
ABVV doet steeds haar uiterste best om met de andere 
vakbonden samen te werken, wat vaak ook lukt, bijvoorbeeld 
rond de DGB-dagen, het zorgbeleid, etc... Dat is wat de leden 

verwachten. 

 

Welke zaken moeten volgens jou anders op de site ? 
Waarvoor wil jij je persoonlijk inzetten? 

Ik wil nog steeds dat aanspreekpunt blijven op de werkvloer, 
een communicatiepoort tussen de werkvloer en de vakbond. 
Ook voor veiligheid wil ik me verder inzetten. BASF-Antwerpen 
moet zeker nog een tandje bijsteken voor meer personeel op de 

werkvloer, de bezettingen zijn erg krap. 

 

Merci Bart, en respect voor je engagement! 
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ABVV-BASF-TBE 

Syndicaal bureel B340  

tel 03 561 3356 /4680 

www.abvv-basf-tbe.be  

abvv@basf.com 

          facebook.com/abvvbasftbe 

Geef je mening over het ABVV! 

Sociale verkiezingen, de vierjaarlijkse hoogmis van de democratie ‘binnen den draad’ :-) Het is voor de vakbond niet 
enkel een uitgelezen moment om nieuwe, goede kandidaten naar voor te schuiven, het is evenzeer een moment om 
na te denken over de afgelopen periode en een programma op te stellen om tijdens en na de campagne mee aan de 
slag te gaan. Daarom willen we jullie raadplegen met een korte bevraging. Om af te stemmen wat de heetste 
hangijzers zijn, om te zien op welk vlak we ons kunnen verbeteren en om iedereen de kans te geven om zijn/haar 
gedacht over de vakbondswerking te geven. Onze leden ontvingen een link naar de bevraging in hun mailbox, maar je 

kan ze ook terugvinden op onze website. Bedankt voor je deelname! 

 www.abvv-basf-tbe.be  


