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Hoe stemmen

Ben je akkoord met de volgorde op
de lijst? Kleur dan het bolletje
bovenaan de lijst. Wil je liever een
andere volgorde? Dan kan je het
bolletje achter één of meerdere
namen kleuren. Breng zeker geen
naamstemmen uit op verschillende
lijsten. Dan is je stem immers
ongeldig.
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KWALITEIT VAN ARBEID
Al te flexibele arbeidstijden, onredelijk hoge eisen, nepcontracten,
taakverarming,… heel wat werknemers voelen zich steeds minder
goed in hun vel. Het beste medicijn? Werkbaar werk, zonder
overdreven flexibiliteit en zonder stress. Daarom gaat het ACV
voluit voor een betere arbeidsherverdeling en werkorganisatie. En
voor een personeelsbeleid dat met aangepast werk en werkbare
jobs iedereen kansen biedt, ook wie het moeilijk heeft.

EINDELOOPBAAN
De hoge werkdruk en het alsmaar flexibelere werk, technologische
veranderingen … op het einde van hun loopbaan wordt het veel
werknemers te zwaar. Liever dan op te branden, wensen ze vóór
hun pensioen naar een welverdiend aangepast arbeidsregime over
te stappen. Daarom wil het ACV dat mensen met werkbaar werk
worden gestimuleerd om langer te werken. Brugpensioen of
vervroegd (deeltijds) uitstappen moeten ook mogelijk blijven.

WERK, GEZIN EN VRIJE TIJD COMBINEREN
De opgelegde prestatiedruk ontregelt steeds meer het gezinsleven
en de persoonlijke vrije tijd. Werknemers moeten voldoende
mogelijkheden krijgen om hun vrije tijd en gezinsleven te
combineren met hun baan. Door bijvoorbeeld korte of langere tijd
de loopbaan te kunnen onderbreken, door registratie van alle
gewerkte uren, door een uitbreiding van betaald verlof en klein
verlet, door telewerk,…

LOON EN INKOMEN
Goede en eerlijke lonen, het zijn traditionele vakbondseisen. Zeker
in tijden van stijgende levensduurte. Om de koopkracht van
werknemers te waarborgen wil het ACV loonsverhogingen, te
beginnen met de laagste lonen, en het behoud van de index.
Iedereen moet voor gelijk werk een gelijk loon verdienen. En als
variabele verloning en winstparticipatie worden ingevoerd, moet dit
per cao, duidelijk en goed overlegd zijn, en volgens objectieve
criteria.

Wil je meer weten over onze vakbondswerking bij Somati Fie?
Surf dan naar http://somatifie.wix.com/lbcnvksomat
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