
                                    
 

Mortsel,  5 maart 2015 
 

OPEN BRIEF AAN DE DIRECTIE 
AGFA-GEVAERT N.V. 

 

Geachte directie, 
 

Het afgelopen jaar 2014 was een zeer sociaal bewogen jaar waarbij u tal van wijzigingen doorvoerde in de 
loons- en arbeidsvoorwaarden ten koste van alle werknemers. De werknemersafgevaardigden en werknemers 
van Agfa-Gevaert N.V. hebben dan ook verschillende malen hun ongenoegen geuit over deze gang van zaken 
in het sociaal overleg. 
 
Vandaag moeten we vaststellen dat verschillende besparingen hun doel gemist hebben en zelfs de firma meer 
geld kosten dan ooit tevoren. Dit kan en mag nooit de bedoeling zijn geweest. 
 
De ingrepen op onze sociale voordelen en het verwaarlozen van het Agfa-Gevaert-patrimonium zijn 
maatregelen die op korte termijn misschien het gevoel gaven dat we bespaarden. Maar alle verborgen kosten 
en de meeruitgaven die nodig zijn om situaties recht te trekken, beginnen we vandaag pas te voelen. Als we 
dan nog eens alle onrechtstreekse kosten en rendementsverliezen zien, moeten we vaststellen dat dit zo niet 
verder kan. 
 
We vragen dat contractuelen die instaan om deze diensten te leveren niet verder gedwongen worden om nog 
goedkopere prijzen te geven. De bodem is bereikt. Vandaag ervaren werknemers dagdagelijks de mindere 
kwaliteit van deze diensten met de nodige frustraties tot gevolg. 
 
Wij, werknemersafgevaardigden, streven naar een onderneming die ‘maatschappelijk’ onderneemt met een 
sociaal personeelsbeleid. De beslissing om onze sociale voordelen af te nemen, past dan zeker niet in onze 
visie. De subsidiëring van onze personeelsrestaurants stopzetten, was een brug te ver, en haalt één van onze 
laatste sociale verankeringen weg. 
 
Wij, werknemersafgevaardigden, willen niet dat werknemers in zó een fabriek oud moeten worden. Wij willen 
vooruitgang en geen achteruitgang. 
 
Andere werkgevers geloven wel in gesubsidieerde maaltijden en zien hiervan de voordelen in. Ze begrijpen 
dat dit de teamgeest stimuleert, want medewerkers ontmoeten elkaar wat de beleving en de cultuur van het 
bedrijf ten goede komt. Gezonde, lekkere maaltijden en tussendoortjes zorgen ervoor dat medewerkers zich 
fitter en beter in hun vel voelen, ze gaan er beter van presteren.  
 
Wij, werknemersafgevaardigden, vragen dan ook dat de beslissingen bijgestuurd worden en dat de waarden 
van het sociaal overleg hersteld worden. Het afgelopen jaar zat er spijtig genoeg niets anders op dan weg te 
blijven of ontslag te geven uit het overleg omdat er toch niet geluisterd werd naar onze bekommernissen. 
 
Wanneer de directie terug wil investeren en rekening houdt met het belangrijkste kapitaal, nl. de werknemers, 
dan willen wij oplossingen voor de volgende punten : 
verfraaiing van de werkplaatsen en een propere werkomgeving,en 
een aanvaardbare oplossing voor onze personeelsrestaurants, zoals voorheen en zonder discriminatie van de 
ploegenmedewerkers. 
 
De werknemersafgevaardigden vragen dan ook om te investeren in de werknemers en in de toekomst. 
 

Namens de werknemersafgevaardigden Agfa-Gevaert N.V. 


