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ABVV SCHEIKUNDE
GEEFT JE
HET WOORD

Ook online

beschikbaar op

www.abvvscheikunde.be

Wij zijn geïnteresseerd in jouw mening over 
de werkomstandigheden en lonen in de 
sector scheikunde.

Daarom vragen we je om onze enquête in te 
vullen en ze ons terug te bezorgen via de 
bijgevoegde voorgefrankeerde enveloppe.

Met een minimumloon van 11,53/uur in de Chemie
is het niet gemakkelijk om rond te komen.

DE OPLOSSING:   
Het brutominimumloon 
optrekken tot 14/uur (€ 2.300 per maand) 
voor een betere levenskwaliteit.

weekends
te winnen

Scheikunde

WEDSTRIJD

Je hebt er misschien al van gehoord: de chemie-
sector beschikt over een demografiefonds. Een 
zeer waardevol instrument… maar wat houdt dit 
net in? 

Het is een fonds dat toelaat cadeaus uit te delen 
bij de geboorte van een baby

Het zorgt ervoor dat concrete projecten 
opgestart worden om het werk werkbaarder 
te maken

Het wil de flexibiliteit van werknemers verhogen

Vind het juiste antwoord op 
www.abvvscheikunde.be en win één van de 10 
weekends die we weggeven in onze Floreal 
vakantiedomeinen, aan de zee of in de 
Ardennen, voor twee personen.

/enquete

Iedereen wint bij hogere lonen!
Meer info op 
WWW.ABVVSCHEIKUNDE.BE
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WAT ZIJN JOUW PRIORITEITEN?

CONCLUSIE CONCLUSIE CONCLUSIE

Wij zijn jouw vertegenwoordiger in de sector scheikunde. Om jouw belangen beter te verdedigen, is het 
belangrijk voor ons om je prioriteiten te kennen. Daarom zouden we graag hebben dat je een aantal 
vragen beantwoordt, de enquête afscheurt en in de voorgefrankeerde enveloppe steekt. Nog even 
posten en de klus is geklaard. Bovendien kan je meteen ook deelnemen aan onze wedstrijd.

Ook online

beschikbaar op

www.abvvscheikunde.be

Ik geef ABVV Scheikunde een mandaat 
om voor mij te onderhandelen over 
betere lonen.

Ik geef ABVV Scheikunde een mandaat om 
voor mij te onderhandelen over betere 
werkomstandigheden.   

Ik geef ABVV Scheikunde een mandaat 
om voor mij te onderhandelen over betere 
voorwaarden voor het einde van mijn 
loopbaan.

Mijn huidig loon is in verhouding tot de energie 
die ik in mijn werk stop.

Ik heb de indruk dat mijn loon de stijgende 
kosten van levensonderhoud niet volgt.

Als de overheid cadeaus kan geven aan bedrijven, 
moeten die laatste het loon van hun werkne-
mers kunnen verhogen.

Ik heb de mogelijkheid om opleidingen te 
volgen om mijn promotiekansen te verhogen en 
om nieuwe competenties te verwerven. 

Met meer verlofdagen zou ik mijn werk beter 
kunnen combineren met mijn privé leven.

De werkdruk zorgt voor veel stress, op het werk 
maar ook in mijn privé leven.

Meer flexibiliteit is niet meer mogelijk, voor mij 
is het maximum bereikt.

Ik ondervind veel negatieve gevolgen van 
nachtwerk.

EINDELOOPBAANLONEN WERK

Ik zie mezelf in staat om tot 67 jaar te werken.

Zodra ik kan, doe ik beroep op SWT, het 
vroegere brugpensioen.

Om het vol te houden, zou mijn uurrooster 
aangepast moeten worden.

Ik heb het gevoel dat mijn bedrijf niet alles doet 
wat mogelijk is voor werknemers op het einde 
van hun loopbaan. 

Heb je nog andere ideeën die volgens jou de 
werkomstandigheden en de lonen in de chemie 
kunnen verbeteren?
 

Laat het ons hier weten:

ANDERE SUGGESTIES ? 

/enquete


