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Kwart ex-werknemers Opel Antwerpen nog steeds zonder job

Van de 2.591 ontslagen
werknemers van Opel
Antwerpen zitten er
momenteel 646, of een
kwart, na twee jaar nog
zonder job. Dat blijkt uit het
antwoord van Vlaams
minister van Werk Philippe
Muyters (N-VA) op een
schriftelijke vraag van Ivan
Sabbe. De LDD'er roept de
Vlaamse regering lessen te
trekken met het oog op de nakende sluiting van Ford Genk. Die moest volgens hem werk maken van
een betere activering van 50-plussers en het wegwerken van de structurele mismatch op de
arbeidsmarkt.
Van de 2.591 ontslagen werknemers bij Opel Antwerpen zijn er op vandaag 1.625 (63 procent)
opnieuw aan de slag. Daarnaast zijn er 646 (25 procent) niet-werkende werkzoekenden en 320 (12
procent) niet-werkende niet-werkzoekenden.
Van de 1.625 ex-Opel-werknemers, die opnieuw een job vonden, zit ruim de helft in de leeftijdsgroep
25-49 jaar (1.496 of 58 procent). De tweede grootste groep is die van de niet-werkende
werkzoekende 50-plussers (336 of 13 procent), gevolgd door de niet-werkende werkzoekenden in de
leeftijdsgroep 25-49 jaar (310 of 12 procent). Dat er meer niet-werkende werkzoekenden in de
categorie 50-plussers zijn dan in de leeftijdcategorie 25-49 jaar bewijst volgens Sabbe dat het
activeringsbeleid voor 50-plussers onvoldoende toereikend is.
De LDD'er wil ook dat de Vlaamse regering inspanningen doet om de mismatch op de arbeidsmarkt
weg te werken. Dat kan door meer jongeren in de richting van knelpuntberoepen te sturen, bij een
slecht loopbaanperspectief jongeren dwingen om zich te heroriënteren, en de arbeidsmobiliteit
binnen Vlaanderen verhogen door in het kader van de passende dienstbetrekking de 60 kilometerregel meer stringent toe te passen.
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GEZIEN AAN EEN VLAAMS CAFÉ!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_Opel schrijft opnieuw dieprode cijfers
De Duitse autoconstructeur
Opel heeft vorig jaar
dieprode cijfers geschreven
door de crisis op de
Europese automarkt. Het
Amerikaanse
moederconcern General
Motors (GM) leed op het
Oude Continent in 2012
een operationeel verlies
van 1,8 miljard dollar (1,3
miljard euro). Ondanks
Opel dat op de resultaten
bleef wegen, realiseerde GM vorig jaar een winst van 4,9 miljard dollar (3,75 miljard euro), zo heeft
de autoreus vandaag bekendgemaakt in Detroit.

Door eenmalige kosten viel de winst bij GM 2,7 miljard dollar lager uit dan in 2011. De omzet klom
met 1 procent tot 152,3 miljard dollar. Topman Dan Akerson noemde 2012 "opnieuw een solide jaar"
voor het bedrijf dat ten tijde van de financiële crisis van 2008 nog bijna failliet ging. GM maakte in
2012 voor het derde opeenvolgende jaar winst.
Maar op de Europese markt verloor het Amerikaanse concern alleen in het slotkwartaal van vorig jaar
zowat 700 miljoen dollar, ongeveer zoveel als in het volledige jaar 2011. Dat kan de druk op de
werknemers bij Opel nog verhogen om toegevingen te doen bij de sanering van Opel en haar Britse
zustermerk Vauxhall.
GM staat evenwel niet alleen met zijn problemen in Europa. Zijn Amerikaanse rivaal Ford
rapporteerde voor zijn Europese activiteiten een verlies van vergelijkbare grootte.
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Ex-collega Ludo Provinciael heeft een tip voor ons…
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