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Solvay presenteert zijn akkoord over het Franse generatiecontract aan 
President François Hollande 

 

 

Brussel, 28 november 2013 --- Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay, heeft vandaag de Franse President 
François Hollande en de Franse Minister van werkgelegenheid, beroepsopleiding en sociaal overleg Michel Sapin 
ontvangen in het onderzoekslaboratorium van de Groep in Aubervilliers, nabij Parijs. De President en de Minister 
verleenden bij die gelegenheid hun steun aan het eerste akkoord voor het generatiecontract dat Solvay 
ondertekende met de Franse vakbonden CFDT en CFE-CGC. 

Met dit generatiecontract verbindt Solvay zich ertoe om voor de periode 2013-2015: 

- meer jongeren aan te werven voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur: één op de twee nieuw 
aangeworven medewerkers zal jonger zijn dan 26 jaar 

- het aantal leercontracten aanzienlijk te verhogen (+25%) 

- minstens één jongere op vijf aan te werven na afloop van het leercontract 

- oudere werknemers aan de slag te houden: minstens 13% van de medewerkers zal 57 jaar en ouder zijn 

- maximaal 1% van de werknemers door middel van een uitzendcontract te werk te stellen 

- alle aanvragen te aanvaarden voor het opmaken van een competentiebalans voor werknemers ouder dan 45 jaar, 
in het kader van het individueel recht op vorming. 

“De beroepen in de chemie zijn complex en vereisen competenties op hoog niveau. Zo duurt het bijvoorbeeld twee 
tot vier jaar om iemand op te leiden tot een gekwalificeerde operateur voor onze productiesites. Met dit 
generatiecontract tonen wij onze vastberadenheid om jongeren aan te werven, om hun kwalitatieve kennis bij te 
brengen en hun een rijke en gediversifieerde loopbaan te bieden. Daarnaast verbinden wij ons er toe om onze 
oudere werknemers aan te slag te houden en te motiveren. Zij vertegenwoordigen eenderde van onze werknemers 
en hun ervaring is absoluut onmisbaar voor het bedrijf,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay. 

 
 
 
 
 
 
 

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en waarde-
scheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele 
uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de 
wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een netto-
omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs 
(Bloomberg:SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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