Ruben's dagboek
Maandag 13 december

Kafka om de hoek
Vanaf 22 november is de corona-telewerkverplichting back in business. OK, bijkomende
maatregelen waren nodig, maar dat men het bedrijfsleven opnieuw in het vizier nam
betreuren we. Onze bedrijven doen er alles aan om de werkplek tot een veilige plek te
maken en het is niet daar dat de besmettingshaarden zich bevinden. Bovendien
waarschuwden we voor de administratieve rompslomp - die we er met lange tanden bij
dienen te nemen - en het gevaar voor willekeur bij controles.
Ik frons dan ook de wenkbrauwen als een lid-bedrijf ons vandaag het inspectiebezoek
overmaakt van een recente controle. Met daarin twee opvallende zaken: de vraag naar
bijkomende aandacht voor ventilatie, hoewel het bedrijf in kwestie beschikt over de
nieuwste ventilatietechnieken maar de inspecteur ‘geen tocht voelde’. En vooral het
kafkaiaans verzoek om ook voor hun 200 productiearbeiders een individueel attest te
voorzien dat ze niet thuis kunnen werken. Onze bedrijven hebben toch wel wat anders om
handen dan dit soort zinloze administratie. Hopelijk zegeviert het gezond verstand en blijft
het bij bedrijven die het goed menen bij een ‘corrigerend advies’ zoals ook in dit geval. Want
bij een heksenjacht is niemand gebaat.

Dinsdag 14 december

Recht op de muur af
Met enkele leden ontspint zich een discussie over de piekende inflatiecijfers en de grote
impact hiervan op de loonkost. Nog los van de opwaartse druk die sowieso al sterk is, door
een steeds krappere arbeidsmarkt. Sommige bedrijven, die vooral lokaal actief zijn, zullen
de ongezien forse loonstijgingen misschien (deels) kunnen doorrekenen in hun prijzen.
Maar daarmee dreigt een loon-prijsspiraal. Die zeker onze internationaal actieve bedrijven
nog meer uit de markt zal prijzen.
Zij krijgen door onze automatische index onmiddellijk de hogere loonfactuur van de
piekinflatie voor de kiezen, in volle crisis, terwijl hun buitenlandse concurrenten de impact
via onderhandelingen kunnen uitspreiden en pieken kunnen uitvlakken.
Terwijl iedereen wéét dat we door de explosieve cocktail van automatische index en
torenhoge inflatie recht op een nieuwe competitiviteitscrisis afstevenen, steekt het beleid
de handen in de lucht. De vakbonden presteren het zelfs om een massabetoging te
organiseren voor… nog sterkere loonstijgingen. Een wel heel bizarre timing. Maar als over
pakweg een jaar weer enkele grote bedrijven niet anders kunnen dan weg te trekken of te
sluiten zal het kot weer te klein zijn…

Woensdag 15 december

Boosterprik antipolitiek
De Wetstraat is er alvast met glans in geslaagd om met een ongeziene snelheid de
boosterprik antipolitiek te verdelen over de bevolking. Veel sneller dan de boosterprik
corona. Waanzinnig schouwspel waar een ondernemersverstand van tilt slaat. Een federale
minister die haar energiebeleid uiteenzet en daarin tegelijkertijd wordt tegengesproken
door één van de grootste coalitiepartners (MR) en door de partij van de Vlaamse minister
president wordt beschuldigd van omkoping. Veel gekker moet het niet worden. Straks
vragen we ons verongelijkt af hoe het toch komt dat de mensen zich afkeren van de
politiek? Is het onmogelijk te verwachten dat een coherent beleid gevoerd wordt en
verdedigd door coalitiepartners? Angstzweet breekt uit bij de vraag of en hoe we klaar
kunnen geraken voor een energie-wende? Dit is geen terrein waar er ruimte is voor
experimenteren of politieke spelletjes. Veel verkeerde energie in dit debat. Negatieve
energie en die gaat best verloren.

Donderdag 16 december

Arbeidsmarktkrapte
Dagdagelijks krijg ik de prachtige ambities te horen van leden. Maar ook hun diverse
verzuchtingen nemen we altijd zeer serieus. Vandaag verneem ik eens te meer dat de
moeilijke, soms haast onmogelijke, zoektocht naar gepast personeel een rem zet op de groei
van onze Limburgse bedrijven, tewerkstelling en welvaart.
Het baart mij grote zorgen dat niemand echt in een oplossing lijkt te geloven. De Vlaamse
regering gaf vandaag wel een hoopgevend signaal door langdurig werklozen
gemeenschapsdienst te laten uitvoeren. De maatschappelijke waarde hierin is
ontegensprekelijk, maar de economische meerwaarde voor deze groep blijft zo onderbenut.
Een volgende cruciale stap is niet alleen deze groep maar vooral de echt inactieven terug
naar de arbeidsmarkt te loodsen. De regering onderschrijft het belang van levenslang leren,
maar voorlopig blijven grote veranderingen in de statistieken uit. Door het niet vinden van de
juiste mensen lopen we nu al investeringen mis, ik mag er niet aan denken als op dezelfde
manier ook lokale bedrijven hun heil elders gaan zoeken.
Vrijdag 17 december

Vechten tegen onthechting
Wat doet nu bijna twee jaar corona met een mens? Naast de economische impact maak ik
me voortdurend zorgen over de mentale impact. De vrees dus voor ontwrichte werkvloeren
en dito relaties tussen werknemers. Cruciale elementen nochtans voor ieder sterk
ondernemersverhaal.
Vooral het verplicht thuiswerken, met gelukkig ook voordelen, heeft invloed op de
bedrijfscultuur. Het kan leiden tot cultuurvervreemding en een emotionele ontkoppeling van
het bedrijf. Waardoor motivatie, betrokkenheid en werkplezier kunnen afnemen. En
geluksgevoelens kunnen plaatsmaken voor stress en negatieve gevoelens.
Ieder van ons staat voor de dagelijkse uitdaging om cultuurvervreemding tegen te gaan.
Empathisch blijven door kwetsbaar en open te communiceren. Constant verbinding blijven
opzoeken. Je medewerkers laten voelen dat ze erbij horen en ertoe doen. Dat je er voor hen
bent als zij er zijn voor het bedrijf.
En uiteraard geldt dit ook voor ondernemers en leidinggevenden zelf, onze leden dus. Jullie
de mogelijkheid bieden om eigen verzuchtingen en frustraties eens te kunnen kanaliseren. Je
eens kwetsbaar op te stellen. We zijn dan ook maar wat blij dat werkgroepen en andere
besloten ledenbijeenkomsten nog kunnen doorgaan.

