
ONDERZOEK

AGC Glass Europe als werkgever
AGC Glass Europe produceert en verwerkt vlakglas voor de bouwsector (buitenbeglazing en binnen-

huisinrichting), de auto-industrie, de solar-industrie en gespecialiseerde industriële sectoren.  

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ★ 

Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ★ ½
Training & Ontwikkeling ★ ★ ★ ★

Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ★

Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★

+: Als technologisch bedrijf biedt AGC Glass Europe reële groeimogelijkheden. 

De innovatieve bedrijfscultuur zit sterk in de organisatie verweven.   

!: De markt vergt steeds flexibelere teams, productiemethodes en producten. 

Daarenboven worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld.   

Feiten en cijfers
- België is een belangrijke pion in de internationale strategie van de Japanse AGC Glass Groep, de 

grootste producent van vlakglas ter wereld. 

- 3.500 werknemers in België en 13.500 in Europa

- Ons land huisvest het Europees hoofdkantoor én een internationaal onderzoekcentrum voor vlakglas 

en autoglas. De onderneming rekent op haar innovatiecapaciteiten en op nieuwe markten zoals het 

vervoer (wegvervoer, spoorvervoer en het maritiem vervoer), de decoratie en het milieu (isolatie). 

Arbeidsvoorwaarden
- Marktconforme lonen en talrijke extralegale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, 

maaltijdcheques, ecocheques, 40 betaalde vakantiedagen per jaar, medische onderzoeken,…

- Ondersteunende programma’s voor het personeel maken deel uit van een strikt beleid: de bestrijding 

tegen het pesten op het werk, het evenwicht tussen professioneel en privé leven, de stress. 

agC glass europe 

Terhulpsesteenweg, 166  

1170 Brussel 

Telefoon: 0032 (0)2/674 31 11 

Website: www.agc-glass.eu 
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INTERVIEW

agC glass europe heeft een bij-

zonder open bedrijfscultuur. de 

betrokkenheid van het manage-

ment is groot en vertaalt zich met 

name in deelname aan talrijke 

sociale evenementen. de directie 

is makkelijk aanspreekbaar. 

voor sommigen heeft glas een 

verouderd bedrijfsimago, maar 

de identiteit is tegenwoordig erg 

hightech. de producten evolueren 

snel, precies de reden waarom er 

zoveel belang wordt gehecht aan 

onderzoek en ontwikkeling. om 

de technologische uitdagingen 

aan te kunnen, geeft de onder-

neming een grote autonomie aan 

zijn teams. de werkomgeving is 

verrijkend.  

AGC Glass Europe ter introductie
Dankzij AGC Glass Europe, speelt België nog steeds een emi-
nente rol in de glassector. Het hoofdkwartier van de onder-
neming, die deel uitmaakt van een Japanse groep, (de groot-
ste producent van vlakglas ter wereld) is in Brussel gevestigd. 
Jumet is de thuisbasis van een internationaal onderzoekcen-
trum voor vlakglas en autoglas. België telt ook een aantal 
productie-eenheden: van Kortrijk tot Mol, van Lodelinsart tot 
Athus. In Moustier staat de grootste float fabriek ter wereld, 
met vier parallelle productielijnen. Zeebrugge beschikt dan 
weer over de grootste productielijn voor spiegels ter wereld. 
Al heel wat jaren stuurt AGC Glass Europe aan op innova-
tie, wat voor ons van essentieel belang is. “Zeventig procent 
van de producten die wij op dit moment commercialiseren, 
bestond tien jaar geleden niet,” vertelt Claude Bettendorf, 
verantwoordelijke voor human resources in België. “We ma-
ken steeds minder helder basisglas, en concentreren ons op 
toepassingen met een hoge meerwaarde.” 

Eentje daarvan is een nieuwe sector in volle groei: die van de 
hernieuwbare energie, en met name van soorten glas voor 
solar toepassingen. “We kiezen resoluut voor duurzaamheid. 
Glas voor solar toepassingen (panelen en spiegels) is erg po-
pulair.” Binnen diezelfde milieusector produceert AGC Glass 
Europe eveneens dubbele en vooral drievoudige beglazing.  
“Om door een betere isolatie meer energie te besparen, wor-
den de bouwnormen steeds strenger en soms gekoppeld aan 
interessante premies. Wij profiteren uiteraard van die trend.”
 

agC is gecertifieerd 
als één van de top 
employers België, 2011
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Voortdurende evolutie 
”De milieusector is niet de enige die in de lift 
zit,” bevestigt Claude Bettendorf. “Ook naar 
transporttoepassingen is veel vraag: van auto’s 
over treinen tot boten.” 
In de praktijk is AGC Glass Europe voortdu-
rend op zoek naar nieuwe industriële afzet-
mogelijkheden en worden er quasi dagelijks 
nieuwe producten ontwikkeld. “Het belang van 
technologie neemt toe. Zo specialiseren we 
ons in het aanbrengen van lagen op glas om, 
bijvoorbeeld, de isolerende kwaliteiten ervan 
te verbeteren.” Verder produceert AGC Glass 
Europe speciaal glas voor o.a. elektronische 
toestellen, antennes voor autoglas, sensoren, 
LED-lampjes,…

Een van de belangrijkste kenmerken van de 
markt waarop AGC Glass Europe actief is, is de 
variabiliteit van de vraag. “De markt evolueert 
en klanten willen snel worden bediend. Flexibi-
liteit in onze arbeidsorganisatie is dan ook van 
fundamenteel belang. We moeten teams op 
aanvraag kunnen samenstellen. Onze mede-
werkers moeten dan ook verschillende vakge-
bieden (ten minste gedeeltelijk) beheersen.”

Veelzijdige vorming  
De voorrang die wordt gegeven aan nieuwe 
technologieën, nieuwe toepassingen en nieuwe 
producten leiden tot ingrijpende veranderin-
gen binnen de organisatie. “Sommige fabrie-
ken moeten hun strategie drastisch omgooien. 

Ophélie Baruzier (30), 
ingenieur industrialisatie

"Ik hou vooral van de dynamische werkomgeving 

en van de autonomie die daaruit voortvloeit. We 

zijn actief binnen de automobielsector, waar hoge 

eisen worden gesteld. Onze diensten en innova-

ties zijn klantgericht. We willen voldoen aan alle 

behoeften en streven daarbij naar perfectie!”  
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Zo was onze productie-eenheid in Roux (in de 
streek rond Charleroi) gespecialiseerd in fi-
guurglas, een vrij eenvoudig product. Na een 
bocht van 180° legt de fabriek zich nu toe op 
solar glas, waaraan veel hogere kwaliteitseisen 
worden gesteld. De overgang van traditionele 
naar hoogtechnologische productietechnieken 
is niet evident. Vandaag draait de fabriek weer 
zonder problemen, maar zowel het manage-
ment als het personeel hebben qua opleiding 
aanzienlijke inspanningen geleverd.” 

Gezien de hoge techniciteit van het vakgebied, 
is vorming  voor AGC Glass Europe uiteraard 
een prioriteit. Toch draait  het niet enkel om 
technische aspecten, maar ook om klantvrien-
delijkheid, kwaliteit, ethiek en milieuzorg. In 
die optiek werd voor kaderleden een nieuw 
vormingsprogramma uitgewerkt op Europees 
niveau. “We ontwikkelden een methode om 
de prestaties op te krikken en te evalueren. De 
nadruk ligt daarbij niet alleen op de realisaties, 
maar ook op de manier waarop de doelstellin-
gen werden gehaald. Met andere woorden: we 
willen dat medewerkers rekening houden met 
de ethiek, het leefmilieu en de sociale dimen-
sie.” Het eerste luik van dat programma werd 
opgestart en zowat 500 mensen werken eraan 
mee. Later zal dat naar het voltallige personeel 
worden uitgebreid.

Een verhuizing gaat 
iedereen aan  
Met het oog op een rationalisatie groepeerde 
AGC Glass Europe in 2009 alle activiteiten in 
één vestiging. “Die integratie bereikt stilaan 
haar hoogtepunt,” legt Claude Bettendorf uit. 
“Binnen een paar jaar wordt het hoofdkwartier 
in één gebouw ondergebracht. Dat moet nog 
worden opgetrokken in Louvain-la-Neuve. Die 
verhuizing belangt iedereen aan. We vragen al 
onze medewerkers om samen met ons na te 
denken over de inrichting, de communicatie, 
de werkverdeling en de mobiliteit.” Eenzelfde 
reflectie wordt gevoerd rond de naderende 
inplanting van het nieuwe onderzoekcentrum 
in de industriezone van Gosselies. 

Arbeidsvoorwaarden
De lonen bij AGC Glass Europe liggen in de 
lijn van wat binnen de sector gangbaar is.  “Via 
geregelde benchmarkings zorgen we daar-
voor. Daarnaast is er een variabel gedeelte dat 
afhangt van de resultaten geboekt door het 
bedrijf, de business unit en het individu.” Uiter-
aard biedt de firma ook heel wat extralegale 
voordelen aan en ziet ze toe op een gezond 
evenwicht tussen carrière en gezinsleven. “Op 
de werkvloer worden hoge eisen gesteld die 
behoorlijk wat stress met zich meebrengen. 
Als tegengewicht namen we verschillende 
maatregelen zoals het aantrekkelijk hoge aan-

“vooral de instabiliteit van de markt en de 

vereiste flexibiliteit om aan alle vragen van 

klanten tegemoet te komen, vormen een 

uitdaging. We slagen daarin. In de eerste plaats 

via innovaties, maar ook dankzij de beheersing 

van specifieke productietechnieken en het 

respect voor de overeengekomen timing." 

Claude Bettendorf, 

verantwoordelijke voor human resources in België
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tal vakantiedagen: 40 per jaar.” Het perso-
neelsverloop ligt vrij laag, wat bewijst dat de 
medewerkers zeker niet ontevreden zijn over 
de verloning. 
Opmerkelijk: het beleid inzake bedrijfswagens 
werd bijgestuurd. “We beperkten het aantal 
beschikbare merken en voerden een bonus-
malus in verhouding tot de CO2–uitstoot in. 
De keuze voor wagens met een lagere uitstoot 
heeft een positieve effect op het budget. En 
die aanpak werpt vruchten af: op acht maan-
den tijd is de globale uitstoot van onze vloot 
al gedaald.”

Gespecialiseerde profielen  
Deze dynamische en hoogtechnologische om-
geving biedt brede perspectieven. “Glas is een 
zware industrie. De meeste van onze mede-
werkers zijn dan ook arbeiders. Maar op het 
hoofdkwartier en in de productie-eenheden 
zijn heel wat bedienden en kaderleden actief, 
waardoor de waaier aan profielen een stuk ge-
diversifieerd wordt. De onderzoekcentra trek-
ken dan weer hooggeschoolde experts aan: 
doctors en ingenieurs scheikunde en fysica 
vanuit heel Europa.”

Er zijn heel wat carrièremogelijkheden. “Bin-
nen Europa ontplooien we uiteenlopende ac-
tiviteiten die aan de basis kunnen liggen van 
een internationale carrière. Bovendien groeien 
mensen geregeld door naar andere sectoren: 
van auto’s naar solar, van Research & Develop-
ment naar productie, om maar iets te noemen. 
En dat geldt ook voor onze arbeiders.”

Momenteel werft AGC Glass Europe niet mas-
saal aan. “De markt blijft erg onstabiel. Niette-
min zijn er nog steeds vacatures voor ingenieurs 
en gespecialiseerde informatici. We zijn ook op 
zoek naar arbeiders en technici mechanica en 
elektromechanica en naar medewerkers die 
vertrouwd zijn met de werking van hardings-
ovens. Die rekrutering is behoorlijk complex. 
We werken daarom ook samen met Cefoverre, 
het opleidingscentrum voor de glasindustrie 
in Gosselies waar werkloze jongeren tot der-
gelijke beroepen worden opgeleid. In 2009 
traden vijftien onderzoekers fysica en chemie 
in dienst ter ondersteuning van de activiteiten 
in ons onderzoekcentrum. Innovatie blijft onze 
motor!”

"agC glass europe kiest 

resoluut voor duurzaamheid. 

glas voor solar toepassingen 

(fotovoltaïsche panelen, e.a.) 

doet het vandaag erg goed." 
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Thomas Hens (24), 
technical advisor 

“Ik wilde bij deze multinational aan de slag om-

wille van de groeimogelijkheden en de vormings-

programma’s die hier worden aangeboden. Er 

heerst een aangename werksfeer en we werken 

in kleine teams. Toch is het duidelijk dat we geen 

KMO zijn: ik heb geregeld contacten met col-

lega’s uit uiteenlopende vakgebieden.”
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