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Beste Tom Hautekiet en andere leiders van Dramix Moen, 

 

Aansluitend op de infosessies van woensdag 8 mei in de plant willen wij als Dramix-

medewerkers graag onze bezorgdheid omtrent de sluiting van de plant in Moen en de 

daaropvolgende uiterst-langzaam-acties  nog eens verduidelijken. 

 

Na de aankondiging van 28 maart 2019, heeft Bekaert aangegeven om op SERENE en 

CONSTRUCTIEVE WIJZE de consultatiefase te willen aanvatten zoals voorzien in de wet 

Renault. Mocht er al eens één van de hoge heren in Moen geweest zijn die het lef had met ons 

persoonlijk te komen praten, zou die gemerkt hebben dat een moord plegen op een hele 

fabriek en het daaropvolgende kerkhof TOTAAL NIET sereen of constructief verloopt. De 

plant werd een fatale, zeer onverdiende messteek toegebracht en men wacht nu rustig af tot 

wij doodbloeden. Echter… hier zijn wij dan krachtiger dan ooit ! Wat ons nog meer kracht 

heeft is de ongekende solidariteit die de afdelingen in Zwevegem hebben met ons. Uiteraard is 

dit een doorn in jullie oog. Maar de mensen dan op zo’n laffe manier proberen onder druk te 

zetten heeft jullie koude, egocentrische aard verraden, nog meer dan we al dachten. Zowel 

Stijn Vanneste, Jan Boelens als Inge Schildermans maakten zich zonder verpinken schuldig 

aan grove leugens die echter direct werden ontkracht door tja, WIJ de domme meute waar 

jullie, jullie veel te hoge salarissen aan te danken hebben. Tom Hautekiet was echter te bang 

om te komen, terwijl hij één van de spilfiguren is die Dramix Moen voor de leeuwen heeft 

geworpen. We zullen echter zien wie de echte leeuwen zijn in dit verhaal! 

  

Hier gaan we even dieper in op de leugens die ze ons hebben verteld de voorbije tijd: 

 

-op de x+1 dit jaar werd ons verteld dat ze ons nodig hadden om aan de tonnages te geraken  

 die men wereldwijd wilde bereiken. Drie maand later worden wij zonder waarschuwing 

 gesloten. 

-de voorbije 2 jaar werd aanzienlijk geïnvesteerd in 3 nieuwe Hux-machines om de capaciteit  

 sterk  te vergroten. Ze draaien 1 jaar of iets meer en boem.. de deuren gaan toe! 

-het Becare verhaal waar Taylor oproept tot zorgen voor elkaar: vergat erbij te vertellen dat hij 

 honderden mensen op straat wou gooien.  

 Met andere woorden: BEKAERT DOESN’T  CARE!!! 

-de week voor de aankondiging werden groene paden geschilderd ter waarde van 18000 euro  

 in het kader van BMS.. letterlijk weggesmeten geld want, jawel.. de deuren gaan toe! 

-het gloednieuwe BMS-lokaal: kostprijs 17000 euro…vorig jaar geplaatst, nu goed voor de 

 vuilnisbak, net als wij dus… 

-onze leverbetrouwbaarheid, onze omstellingsvaardigheden: zaken die volledig op de klant  

 gericht zijn. U vraagt, wij draaien. Oei, zijn dat die klanten waar wij zo goed voor zorgden,  

 waar Stijn Vanneste het over had? 



 

-onze kwaliteit was te goed, wij werken op 1000sten, Petrovice op 100sten.. daar was de  

 ruimte om iets minder strikt te zijn en eventueel sneller te draaien om er nog meer uit te  

 halen, maar ja.. deze voorstellen tot verbetering zijn er nooit gekomen, want… inderdaad,  

 Dramix Moen MOET GEWOON DICHT!!!!!!!!!!!!! 

-flexibeler dan bij ons in Moen, kan je gewoon niet zijn. Volcontinu draaien en iedereen kan 

 op elke groep draaien. Een groot voordeel. Dachten wij ook maar toch zijn wij niet flexibel 

 genoeg. 

-op menselijk vlak laat het beleid ook al ten zeerste te wensen over: men gaf van de  5 nieuwe 

 mensen aan 4 een vast contract, de 5de kreeg koudweg nog een contract van bepaalde duur, 

 en dan zegt Stijn Vanneste dat dit ongelukkig is.. Dit terwijl deze mensen hun andere job  

 achterlieten en vertrouwen toonden in Bekaert!! maar ja.. da’s ongelukkig.. 

 

-het betonlabo ging zeker bij ons komen, alles was in orde, vergunningen waren er, en plots… 

 nee toch maar niet. 

-last but not least: onze winst 2 miljoen euro in het eerste kwartaal 2019 !!,  Aan het tempo dat 

 we bezig waren, konden we wellicht afklokken op 8… misschien zelfs 10 miljoen euro  

 winst!!  

 Een winst van 9,8% in 2018 voor Dramix Moen, maar ja… mensen da’s niet genoeg ; in  

 Petrovice kunnen we dat veel beter… maar toch “chapeau mensen” zegt  Stijn Vanneste,  

 want zonder noemenswaardige ingrepen draait Dramix Moen de laatste 6  

 maanden nog stukken  beter dan dat het ervoor al was ! 

 

Nog even meegeven dat Petrovice in Tsjechië een zusterbedrijf is van Dramix Moen.. net 

zoals de fabriek in Hlohovec en in China een zusterbedrijf is van Zwevegem, of wat daar van 

overblijft tenminste… maar van werk afpakken is geen sprake… nog niet, tot alles op punt 

staat. “Maar ik kijk iedereen in de ogen, dit zal niet gebeuren”, volgens Jan Boelens 

woensdagavond op de infosessie. 

 

Zien jullie de lange aaneenschakeling van leugens en laffe daden om ons te misleiden en te 

doen geloven dat alles goed was? Tot op het laatste moment werd er zand in onze ogen 

gestrooid en wij zijn er naïef ingetrapt. 

 

Het druist in tegen onze strategie om nu zomaar toe te geven en jullie intimidaties serieus te 

nemen, terwijl jullie rustig een uitputtingsslag voeren om ons mentaal te breken. Mis poes, 

met ons ging het nog nooit eerder zo goed, we hebben elkaar echt gevonden nu. Meer zelfs, 

wij zijn verbroederd geraakt met de collega’s uit Zwevegem en hebben nu zelfs sterk het 

gevoel dat wij in één grote afdeling zitten die groot gevaar loopt.  

Bedankt daarvoor, zonder jullie was dit nooit gebeurd ! 

 

Nog even specifiek over BTC: de meerderheid van de arbeiders buiten, het grootste deel van 

zowel bedienden als kaders blijft... voorlopig toch. Jaja bedienden in BTC, denk toch niet dat 

jullie veilig zijn zeker? Waar zit de godvergeten logica in dit verhaal…  en dat beseffen niet 

alleen de arbeiders in Bekaert, maar ieder logisch, rationeel denkend mens! 

 

Bedankt ook voor alle zeer mooie investeringen waar jullie als leiding al jaren over 

pallaveren, maar echter nooit in werkelijkheid weten om te zetten. Een trend die overal wordt 

opgemerkt in Zwevegem. Maar onze toekomst ziet er prachtig uit met topproducten die echter 

net te weinig opbrengen om uit de kosten te geraken, kosten die Moen jaren heeft helpen 



betalen door jawel… de winst!!!!! Dus leiding, houd ons niet verder aan het lijntje en stop met 

jullie mooie leugens. Voor ons is het al lang een lelijke waarheid geworden.  

Als volledig getroffen afdeling hypothekeren wij dus de toekomst van heel de plant in 

Zwevegem! Omdat jullie ons sluiten. Dat heet ironie… 

Op de arbeidersraden van de voorbije weken hebben wij duidelijk gesteld dat wij dit gedrag 

en intimidaties NOOIT zullen aanvaarden, dus wees gerust: de loopgraven zijn diep en sterk 

en kunnen het zwaarste geschut weerstaan. De bal ligt geheel in jullie kamp en jullie beslissen 

of hij daar blijft. 

Wij blijven onze broeders in Zwevegem, BTC en Ingelmunster steunen en oproepen. We 

zullen die steun opdrijven waar nodig en hen overtuigen om niet toe te geven aan leugens en 

intimidaties!! De enigen die de toekomst in gevaar brengen, moedwillig of niet, zijn jullie, de 

leiding van Bekaert!!!!!  

 

Hopelijk kunnen wij op een correcte manier de toekomst van Zwevegem verzekeren, want de 

onze hebben jullie gestolen. Wij rekenen hierbij op jullie verantwoordelijkheden en volledige 

inzet. 

 

Met Vriendelijke Groeten, 

 

De Dramix-medewerkers 

 

 

 

 


