-20% -30% -40% -50%
Flexi-jobs, een goede zaak?

Geen jobs in solden!

De koopjesperiode is begonnen. Voor jullie betekent deze periode veel winkel- en ander plezier.
En hopelijk ook flink wat goede koopjes… Maar opgelet, in tegenstelling tot de vele producten
en artikelen die in de rekken afgeprijsd worden, zijn wij tegen de uitverkoop van de jobs in de
handelssector.

De flexi-jobber, het nieuwste goedkope hebbeding
Wist u dat de regering onlangs besloten heeft om een gloednieuw soort werknemer op de markt te brengen?
Jawel, de zogenaamde ‘flexi-jobber’ en die is niet duur, gemakkelijk inzetbaar en zeer flexibel. Je hoeft hem
alleen in te schakelen als je hem nodig hebt. Klinkt aanlokkelijk, toch?
In de praktijk kunnen de werkgevers van de handelssector voortaan naar eigen wens arbeidskrachten van
buitenaf inzetten (d.w.z. werknemers die minstens 4/5de bij één of meer andere werkgevers werken). Ze moeten met hen niet eens een volwaardig contract sluiten, maar louter een kaderovereenkomst die een – uiteraard zeer laag – flexi-loon, een pseudo-functie
en de wijze van oproeping vastlegt. Wanneer nodig kan de werkgever die werknemer
inzetten om de gaten te vullen en that’s it.

Korting op de arbeidsvoorwaarden: alles moet weg
Altijd leuk om van grote kortingen te kunnen profiteren… Toch als het over producten en niet over arbeidsvoorwaarden gaat. Wist u dat er in winkels nog nooit zoveel werknemers deeltijds werkten – en niet omdat
ze daar zelf voor kiezen? Velen onder hen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en het
kost hen heel wat moeite om extra contracturen te krijgen. Ze moeten goochelen met alsmaar flexibelere
uurroosters en een hels werkritme.
Die flexi-jobs zijn dus allerminst een goede zaak! Eigenlijk krijgt iedereen hierdoor meer
onzekerheid voorgeschoteld. De BBTK-SETCa, de LBC, de CNE en de ACLVB-CGSLB pikken het niet dat de arbeidsvoorwaarden in de handelssector net als de prijzen gekelderd
worden. Werknemers moeten uitzicht kunnen blijven hebben op voltijds werk van onbepaalde duur met degelijke barema’s.

Geniet in de koopjesperiode ten volle
van uw shoppingplezier. En de werknemers
wensen we allen veel respect en een volwaardige job toe!
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