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 WERKBAAR WERK VOOR IEDEREEN 

Regering en werkgevers hebben de mond vol over werkbaar werk, maar de werkgevers blijven onbewogen bij het  
asociale beleid van de regering, dat iedereen langer laat werken en tegelijk de duimschroeven aandraait. 

Zelf bepalen hoe en wanneer je werkt maakt voor velen het werk draaglijker, o.a. door tijdskrediet. Dit geeft vrouwen, en 
ook andere werknemers, meer ademruimte voor de combinatie werk, familie en vrije tijd, en houdt hen langer gezond. 
Kennis en ervaring worden doorgegeven aan jongere generaties zonder dat ze volledig uitgeblust geraken. Werkbaar 
werk door aangepaste landingsbanen bevordert de tewerkstelling van ouderen en de doorgroeimogelijkheden voor  
jongeren, zodat alle generaties daarbij gebaat zijn. 

 HANDEN AF VAN ONZE LANDINGSBANEN

Net voor die landingsbanen wil de regering vanaf 1 januari 2019 de instapleeftijd verhogen van 55 naar 60 jaar, ook 
voor zware beroepen. Dat ze hierover geen akkoord willen sluiten is onmenselijk en respectloos! Een landingsbaan 
met RVA-uitkering op 55 jaar biedt voor veel mensen de enige mogelijkheid om aan de slag te blijven op een leefbare 
manier tot de al verhoogde pensioenleeftijd van 67 jaar. Daarom willen wij blijven ijveren voor doeltreffende sector- 
onderhandelingen en een eerlijk interprofessioneel akkoord, voor een werkbare eindeloopbaan en het behoud van de 
koopkracht voor onze werknemers.

 RESPECT VOOR ZWARE BEROEPEN

Deze regering wil zwaar snoeien in het SWT voor zware beroepen. Naast de inperking van de mogelijkheden en de  
verstrenging van de voorwaarden voor SWT presenteert de regering ook een stijgend kostenplaatje, terwijl de  
werkgevers zwijgend toekijken en het niet voor hun eigen werknemers opnemen. Onaanvaardbaar! De vakbonden  
verzetten zich tegen de brutale ingreep in de landingsbanen en roepen de werkgevers en de regering op om niet langer 
doof te blijven voor de verzuchtingen van de werknemers en de realiteit van onze samenleving.

Op 14 december organiseren we sectorale acties in gemeenschappelijk vakbondsfront om de werkgevers op  
verschillende plaatsen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Voor de gezondheid en de koopkracht van de 
werknemer zullen we blijven mobiliseren voor werkbaar werk, houdbare eindeloopbaanregelingen en degelijke  
pensioenen.
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