OPGEPAST WERKNEMERS UIT DE KAPPERS, SCHOONHEIDSZORGEN EN FITNESS
FLEXI-JOBS = LOW-COST-JOBS!
DE WERKNEMERS UIT DE SECTOR IN HET VIZIER VAN DE REGERING
De regering-Michel heeft weer iedereen verbaasd deze zomer, zowel vakbonden als werkgevers, door
in haar zomerakkoord aan te kondigen dat de FLEXI-JOBS worden uitgebreid naar de sector van
kappers, de schoonheidszorgen en de fitness. Deze maatregelen hebben dus rechtstreekse gevolgen
voor jullie als werknemers!

Maar een flexi-job, wat is dat precies?
De flexi-job is een "low-cost"-job die de werkgever de mogelijkheid biedt beroep te doen op de
goedkopere werknemers wanneer en hoe het hem goed uitkomt. De werkgever beslist en de
werknemer wordt een echte "wegwerpwerknemer"!
 FLEXI-JOB = FLEXIBEL UURROOSTER
De "flexi-jobber" (of werknemer in een flexi-job) laat elke garantie om een minimum aantal uren per
week te presteren of op basis van een vast en regelmatig uurrooster te werken varen!
 FLEXI-JOB = FLEXI-LOON en FLEXI-VAKANTIEGELD
Het loon van de "flexi-jobber" ligt lager als het barema dat wordt toegepast in de sector. Hij heeft
geen enkele loongarantie. Want: geen verplichte prestaties, dus geen verplichtingen qua loon! Hij
krijgt geen vakantiegeld als hij verlof neemt aangezien dit samen met zijn "flexi-loon" wordt betaald.
 FLEXI-JOB = BEDREIGING VOOR JOUW JOB
Aangezien dit de helft kost voor de werkgever, vormt dit systeem een duidelijke bedreiging voor vaste
en voltijdse banen in de sector. In de toekomst zal een deeltijdse werknemer zijn uurrooster niet meer
kunnen aanvullen. Die uren zullen worden ingenomen door de "flexi-jobs".
 FLEXI-JOB = CONCURRENTIE TUSSEN WERKNEMERS EN LANGERE WERKDAGEN
Werkgevers zullen niet aarzelen om hun toevlucht te nemen tot "flexi-jobs" om druk uit te oefenen
op hun vaste werknemers en hen zo te dwingen aan lagere arbeidsvoorwaarden te werken.
 FLEXI-JOB = OPEN DEUR VOOR MISBRUIK
ACVBIE verzet zich volkomen tegen de "flexi-jobs" en vraagt een overleg met de werkgevers van de
sector en met de bevoegde ministers.
Wij willen jullie arbeidsvoorwaarden en tewerkstelling garanderen door:
 de professionalisering van de sector te vrijwaren;
 alle soorten 'cowboys' te weren die de rechten van de werknemers niet respecteren;
 het respect voor de competenties van de werknemers van de sector te garanderen;
 win-win flexibiliteitsvormen te onderhandelen;
 een prestatiecontrole in te voeren;
 sociaal overleg te organiseren met de werkgevers en de regering.
ACV BOUW - INDUSTRIE & ENERGIE ZEGT NEE TEGEN "LOW-COST"-WERKNEMERS IN DE SECTOR
KAPPERS, SCHOONHEIDSZORGEN EN FITNESS! ZIJ ZEGT NEE TEGEN "FLEXI-JOBS"!

