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WIJ HEBBEN 
NODIG!JE

WIJ HEBBEN JE NODIG 
VOOR DE SOCIALE VERKIEZINGEN

Van 9 tot 22 mei 2016 zijn er sociale verkiezingen in duizenden bedrijven.  
De werknemers kiezen hun vertegenwoordigers voor de komende vier jaar. 

Belangrijke verkiezingen dus, want als verrtegenwoordiger laat je de stem  
van alle collega’s horen. 

Je kunt kandidaat zijn voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)  
of voor de Ondernemingsraad (OR).

Wat doe je als je verkozen wordt voor het CPBW??

• Je houdt de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers 
nauwgezet in het oog.

• Je overlegt met de werkgever over goede veiligheidsvoorzieningen,  
over de bescherming van het milieu, over het beheersen van de werkdruk. 

• Je luistert vooral heel goed naar je collega’s.

Wat doe je als je verkozen wordt voor de OR?

• Je let op de economische gezondheid van het bedrijf:  
de personeelsbezetting, de productiviteit, de toekomstplannen. 

• Je ziet toe op de arbeidsorganisatie, het arbeidsreglement,  
de jaarlijkse vakantie en de ontslagregelingen. 

• Je controleert de overuren en het gebruik van uitzendkrachten  
of onderaannemers.

WIJ HEBBEN JE NODIG, MEER DAN OOIT.

VOOR DE SOCIALE VERKIEZINGEN  
WILLEN WE JOU ALS KANDIDAAT

We hebben je nodig om je collega’s te vertegenwoordigen. 

Wil je er mee voor zorgen dat hun rechten gerespecteerd worden? Wij ook. 

Wil je hun werkomstandigheden en hun loon verbeteren? Wij ook.

Doe mee! Laat je horen! Stel je kandidaat.  
Samen zorgen we ervoor dat de werknemers het morgen beter hebben.  
Met het ABVV, meer dan ooit.

Kandidaat zijn voor het ABVV is kiezen voor een strijdvaardige en democratische 
vakbond. 

Samen met jou staan we op de bres voor vaste en goede jobs, voor een behoorlijk loon 
en voor veilige werkomstandigheden. 

Er zijn twee voorwaarden om kandidaat te zijn:

• je werkt minstens 6 maanden in het bedrijf

• je bent tussen 18 en 65 jaar.

WE WILLEN JOU ALS KANDIDAAT  

OMDAT JIJ DE RECHTEN  
VAN DE WERKNEMERS  
KUNT VERDEDIGEN

Hoezo? Kun jij dat? Ja, want je staat nooit alleen.

Als er in je bedrijf al een syndicale ploeg bestaat zul je daar de volle steun van krijgen.  
Je kunt rekenen op de ervaring en de kennis van je makkers.

En als je geen ploeg achter je hebt? Geen paniek, ook dan ben je niet alleen. 
Vakbondssecretarissen staan klaar met hulp en advies.

En als je de vakbondswereld niet kent? Nogmaals, geen paniek, je leert de knepen van 
het vak al doende. Je kunt deelnemen aan vormingen over de sociale wetgeving. 

Je leert hoe je nuttig vergadert, of hoe je een publiek toespreekt. 
En natuurlijk krijg je een hoop informatie in publicaties of op het internet.

SOCIALE VERKIEZINGEN 
HEB JE ZIN OM ABVV-DELEGEE TE WORDEN? 
Contacteer ons, zonder verplichtingen en in strikte vertrouwelijkheid.

Naam:  Bedrijf:

Adres:   Sector:

E-mail:   

GSM: 

Bezorg deze strook aan je delegee of je gewestelijke afdeling.
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Op school was ik al klasafgevaardigde.  
Ik heb het altijd belangrijk gevonden op te 

komen voor onze rechten. Je mag het nut van 
het vakbondswerk vooral niet onderschatten. 
Het gaat over arbeidsvoorwaarden, lonen en 
ontslagregelingen en dat weegt allemaal heel 
zwaar door in het dagelijkse leven van alle 

huishoudens.

Lu
c

Als delegee komt het eropaan dat je altijd juiste 
informatie geeft en dat je effectief doet wat je belooft. 

Bij ons werden heel veel afspraken altijd mondeling gemaakt. 
Gelukkig hebben we een collega die al heel lang meedraait en 
daarvan op de hoogte is. We leren veel van hem. We letten erop 
dat alle afspraken nageleefd worden, want de directie vergeet nogal 

gemakkelijk alles wat niet op papier staat.

Met de veiligheid is het net omgekeerd. Die bestaat veel meer op 
papier dan in de werkelijkheid. Wij willen meer aandacht voor 
ergonomie. Als je het werk op een gezonde manier uitvoert duurt het 
natuurlijk langer, en daar is de directie niet blij mee. Alles moet 

altijd sneller gaan. Maar wij komen op voor de gezondheid.

Dan
ny

DE ALGEMENE CENTRALE-ABVV IN JOUW GEWEST
ANTWERPEN - WAASLAND 
Van Arteveldestraat 17,  
2060 Antwerpen 6 
03/220.68.11

Vermorgenstraat 11,  
9100 Sint-Niklaas  
03/760.04.20 
ac.Antwerpen@accg.be

BRIO (BRUGGE - 
ROESELARE -  
IEPER - OOSTENDE) 
Zilverstraat 43, 8000 Brugge 
050/44.10.31

J.Peurquaetstraat 27,  
8400 Oostende 
059/55.60.70 

Zuidstraat 22 bus 22,  
8800 Roeselare 
051/26.00.79

Korte Torhoutstraat 27, 8900 Ieper 
057/20.06.67  
Brio@accg.be

BRUSSEL -  
VLAAMS BRABANT 
Watteeustraat 2-8, 1000 Brussel 
02/512.79.78 - 02/512.56.46

Maria Theresiastraat 113, 3000 
Leuven 
016/22.21.83 - 016/27 04 95 
accg.BXL-VlaamsBrabant@accg.be 
 
OOST-VLAANDEREN 
Steendam 44, 9000 Gent 
09/265.97.50

Dijkstraat 59, 9200 Dendermonde 
052/25.92.50

Houtmarkt 1, 9300 Aalst 
053/72.78.30

Stationstraat 21, 9600 Ronse 
055/33.90.13 
ac.oostvlaanderen@accg.be 

KORTRIJK 
Conservatoriumplein 9,  
8500 Kortrijk  
056/26.82.68 
ac.Kortrijk@accg.be

LIMBURG 
Gouverneur Roppesingel 55,  
3500 Hasselt  
011/22.25.47  
ac.Limburg@accg.be

MECHELEN + KEMPEN  
Nieuwstraat 102, 2440 Geel 
014/58.93.83

Grote Markt 48, 2300 Turnhout 
014/40.03.21 - 014/40.03.22

Lierseweg 54, 2200 Herentals 
014/21.15.56

Lichtstoetstraat 4, 2400 Mol 
014/31.27.05

Zakstraat 16, 2800 Mechelen 
015/29.90.20

Dr. Persoonslaan 15/e,  
2830 Willebroek 
03/886.76.40

ac.m+k@accg.be
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Als je als delegee wilt beginnen vind 
ik dat je best eerst kiest voor het CPBW. Daar zie je 
direct resultaat van je werk. Daar kun je de collega’s 

heel concreet helpen. De ondernemingsraad is meer 
werk van lange adem, daarvoor heb je best ook al wat 

ervaring met het vakbondswerk. 

Wij hebben op het werk moeilijke tijden achter de rug. 
Nu het beter gaat zou ik willen dat de werknemers daar 
ook een graantje van meepikken. Ik wil erbij zijn om 

dat voor elkaar te krijgen. Daarom ben ik weer 
kandidaat.

So

ph
ie

Ik ben nu vier jaar delegee. En ja, je kunt daar veel 
mee bereiken. Je laat je stem horen. Collega’s komen hulp 

vragen. En zelf krijg je veel hulp van de vakbondssecretaris. 

Het gaat heel veel over het welzijn op het werk. Dat zit soms 
in kleine dingetjes. We zorgden bijvoorbeeld voor een veilige 
fietsstalling. Of die keer dat het sneeuwde en een collega zijn 
been brak, toen gingen we meteen bij de directie aankloppen 

om voor een goede strooidienst te zorgen.

Wat wil ik bereiken? Ik wil iedereen aanporren om mee te doen. 
Ik wil iedereen ervan overtuigen dat we voor onszelf 
moeten opkomen, zonder bang te zijn. Dat is mijn punt.

M

adiha

Patrick

Ik ben delegee in een beschutte 
werkplaats. De werknemers hebben ons 

hard nodig.  
We zijn echte vertrouwenspersonen, ook in 
het privéleven. Als delegee sta je ook in de 
vuurlinie op crisismomenten, maar daarvoor 

zijn we er.  
Het doet natuurlijk deugd als je ziet dat de 

collega’s je ten volle steunen.

W
ill
y

We hadden twee afdelingen die eigenlijk hetzelfde werk 
deden maar daar verschillend voor betaald werden. We 

hebben die lonen gelijk kunnen trekken. Dat was een mooie 
zaak, het ging tenslotte toch over een twintigtal mensen. 

En na een dodelijk ongeval in een silo hebben we een werkwijze 
uitgedokterd om de risico’s uit te sluiten. Nog in verband met 

veiligheid hebben we in groepen verschillende thema’s aangepakt. 
Het werk op het water bijvoorbeeld, of orde en netheid. 

Met de besparingen van de regering is het nu wel heel moeilijk 
om over loonopslag te spreken. Je moet dan heel creatief 
kunnen zijn om van weinig of niets toch nog iets te maken.

Toen ik delegee werd kreeg ik een goede 
raad mee: om applaus te krijgen moet je het 
niet doen, zei men mij. En dat klopt, ik ben 

eraan begonnen omdat ik vind dat ik ook mijn 
zeg moet hebben. Je bent een tussenpersoon 
tussen de baas en de werknemers, en dan kom 
je al eens in delicate situaties terecht. Ik hou altijd 
voor ogen dat ik dat doe voor het welzijn van 

iedereen, niet voor individuele belangen.

Caroline

Vroeger dacht ik dat ik de enige was die mij 
bezorgd maakte over het werk. Maar toen ik 

besefte hoeveel collega’s mijn zorgen delen ben 
ik delegee geworden. Je doet dat om de belangen 
van alle werknemers te verdedigen. Dat loont 
veel meer de moeite dan alleen voor jezelf op 
te komen. Als je delegee bent, krijg je ook meer 
achting van de werkgever, hij luistert naar wat 

je te zeggen hebt. 

Lu
do
vi
c


