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“Vorming volgen bij het ABVV, dat betekent samen nog 

meer impact hebben”  

Kameraden, 

Kennis vergaren en je netwerk vergroten op een (inter-) 
actieve manier, daar staan we garant voor tijdens de  
opleidingen van het ABVV. In onze vormingen krijg jij als  
militant of delegee ondersteuning in zowel je syndicale als maatschappe-
lijke engagement. In een maatschappij en economie onderhevig aan con-
stante verandering, dringt de nood om bij te leren zich op. Daarom  brei-
den we het vormingsaanbod in Vlaams Brabant dit jaar fors uit. Zo komen 
we nog meer tegemoet aan jullie noden en kunnen we samen nog meer 
impact hebben in de bedrijven.  

Via onze opleidingen kan je niet enkel je kennis verbreden, maar ook je 
communicatievaardigheden en onderhandelingstechnieken ontwikkelen. 
Van beginner tot ervaren delegee, bij ons zit je goed. We gaan steeds uit 
van de praktijk en realiteit waarin jij je bevindt. Het is niet altijd evident 
om een syndicaal engagement op te nemen. Een luisterend oor bieden 
aan je collega’s, sociaal overleg, onderhandelingen voeren, … het vraagt 
moed en extra inspanningen waarin het ABVV je voor de volle 100%    
ondersteunt.  

Door het uitwisselen van verhalen en ervaringen van andere militanten 
en delegees uit verschillende bedrijven en sectoren, sta je na een vorming 
niet alleen sterker in je schoenen, maar kan je ook rekenen op een groter 
(intersectoraal) netwerk. 

Ik ben ervan overtuigd dat sterk gevormde militanten en delegees de 
kracht zijn van ons ABVV.  
Graag wens ik jullie dan ook heel veel succes en nog meer goesting in het 
komende vormingsjaar! 

Steven Marchand,  
Provinciaal Secretaris ABVV Vlaams Brabant 
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De vervoerskosten die je maakt om naar de   

opleiding te komen, mag je nadien indienen bij 

je centrale. Deze is bevoegd voor de terugbe-

taling. We raden aan gebruik te maken van het 

openbaar vervoer.  

We zorgen voor een klein aanbod van warme- 

en frisdranken. Voor de middagmaaltijd mag 

je een belegd broodje of verse soep kiezen. 

De vormingsdag start om 8u30,  en wordt          

afgerond om 16u30.  We voorzien een uitge-

breide middagpauze, en een kortere koffie-

pauze in de voor-en namiddag. 

In onze vormingen is iedereen welkom, ongeacht 

leeftijd, etniciteit, religie, beperking of gender.  

Verwijzingen in deze brochure naar ‘delegee’ of 

‘afgevaardigde’ hebben dus ook betrekking tot 

alle leden. We beperken echter alleen het aantal 

inschrijvingen per bedrijf tot 3 personen, voor 

een evenwichtige verdeling binnen elke vor-

mingsgroep.  
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De basisvormingen zijn de start van je vormingstraject. Dit traject bestaat 

uit zes modulen, waarvan er dit schooljaar 5 worden ingericht. Ben je lid, 

militant, of pas verkozen kandidaat van het ABVV, dan zijn deze vormin-

gen er speciaal voor jou!  

Afgevaardigden met al wat meer ervaring, zijn welkom in dit traject vanaf 

basisvorming 4. Vanaf dit punt wordt er meer ingezet op inhoudelijke the-

ma’s en vaardigheden, die jou verder kunnen laten groeien als vakbonds-

delegee.   

Dit schooljaar zullen basisvorming 1 tot en met 3 hernomen worden, voor 

degenen die deze vormingen hebben gemist. Basisvorming 4 & 5 worden 

voor het eerst aangeboden, en zijn volledig nieuwe opleidingen.  

In deze brochure kan je naast de basisvormingen, ook informatie terugvin-

den over de themavormingen. Deze zijn opleidingen die jou versterken in 

je mandaat. Deze themavormingen, zoals de benaming suggereert, gaat 

dieper in op enkele actuele onderwerpen.  

De enige voorwaarde om je te mogen schrijven voor deze themavormin-

gen, is het voltooien van basisvorming 1 tot en met 3. Ook afgevaardigden 

met jaren ervaring, komen hiervoor in aanmerking.   
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In basisvorming 1 werken we aan het herkennen van werknemersproble-

men door afgevaardigden en verkozenen van het ABVV, en het omgaan 

met klachten en problemen van collega’s. We zetten hiervoor een        

syndicale bril op. 

We versterken je inzicht in de onderneming, de relatie werkgever-

werknemer, en de rol van de vakbonden. We verruimen de kennis over 

de arbeidswetgeving, de structuren en de werking van het ABVV. We   

oefenen gesprekstechnieken en basisvaardigheden (spreken voor groep, 

dienstverleningsgesprek).  

Daarnaast focussen we op het aanspreekbaar zijn, en het juist doorver-

wijzen of het probleem kaderen binnen het sociaal overleg. We leren   

samenwerken binnen kleine groepen om tot een gedragen resultaat te 

komen. 

Data: 23, 24, 25 januari + 7, 8 februari 2023 

In basisvorming 2 gaan we dieper in op de aanpak van (kleine) problemen 

van de werknemers, via individuele dienstverlening en collectieve belan-

genbehartiging in de onderneming. 

We verruimen de kennis over de arbeidswetgeving, de bevoegdheden en 

werking van het sociaal overleg in het bedrijf. We zetten in op het verza-

melen van punten voor het sociaal overleg, opbouwen van een dossier en 

het vergaderen in een overlegorgaan, rekening houdend met de belangen 

van het ABVV. We trainen basisvaardigheden zoals opzoeken in de wetge-

ving, gesprekstechnieken, goede argumentatie en gebruik van verslagen. 

Data: 15, 16, 17, 27, 28 maart 2023 
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Dit is het vervolg op basisvorming 1 & 2, waar reeds een (klein) syndicaal 

probleem werd gekozen. In deze opleiding gaan we verder aan de slag 

met dit probleem, en werken we naar (een stappenplan voor) een        

oplossing.  

We zoomen dieper in op de dienstverlening (informeren en sensibilise-

ren) om de collega’s te helpen, en het belang van de sociale verworven-

heden te duiden. We linken steeds de theorie aan de jouw (eigen) prakti-

sche ervaringen op de werkvloer. 

Data: 24, 25, 26 april + 2, 3 mei 2023 

Wat als de sociale verworvenheden (bv. arbeidsvoorwaarden) op het 

werk onder druk komen te staan? Of wat als de werkgever zelfs een aan-

val doet op deze verworvenheden?  

We gaan gezamenlijk aan de slag om een strategie uit te denken ter ver-

dediging van onze (eerdere) overwinningen. We leren gebruik maken van 

de bevoegdheden van de verschillende overlegorganen, om het doordacht 

plan van aanpak door te voeren.  

In deze opleiding gaan we aan de slag met complexere vragen van de   

collega’s, en gaan we kijken hoe deze problemen te collectiviseren. 

Groep 1: 26, 27, 28 september + 13, 14 oktober 2022 

Groep 2: 3, 4, 5, 25, 26 oktober 2022 

Groep 3: 17, 18, 19 oktober + 14, 15 november 2022 

Groep 4: 21, 22, 23 november + 8, 9 december 2022 

Groep 5: 8, 9, 22, 23, 24 mei 2023 
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We leven in een gepolariseerde maatschappij, en die lijn is zeker door te 

trekken naar ons bedrijf. Hier worden we dan ook om de oren geslagen 

met megatrends als polarisering, dualisering en digitalisering. Hoe gaan 

wij en onze achterban hiermee om?  

Samen gaan we op zoek naar syndicale alternatieven om deze uitdagin-

gen aan te gaan.  We werken samen aan, en bediscussiëren, oplossingen 

om een duurzame tewerkstelling voor alle collega’s te verzekeren.  

Dit is de voorlaatste basisvorming van het traject (5 van de 6), en net als 

de vierde basisvorming ook aan te raden voor afgevaardigden met heel 

wat ervaring. Deze basisvormingen hebben een volledig nieuwe inhoud, 

waar elke delegee van kan bijleren.  

Groep 1: 1, 2, 19, 20, 21 december 2022 

Groep 2: 16, 17, 18, januari + 2, 3 februari 2023 

Groep 3: 6, 7, 8, 20, 21 maart 2023 

Groep 4: 30, 31, maart + 19, 20, 21 april 2023 

Groep 5: 1, 2, 14, 15, 16 juni 2023 
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Hoe gaan we doordacht om met risico’s op het werk? Een dynamisch 

risicobeheersingssysteem helpt werkgevers en hun medewerkers zich 

te beschermen voor gevaren. Uit de risicoanalyses en het globaal pre-

ventieplan (GPP) vloeit het jaaractieplan (JAP) voort.  

Welke maatregelen horen thuis in dat plan? Hoe kan de vakbondsafge-

vaardigde, lid van het comité preventie en bescherming (CPBW) op het 

werk daar aan bijdragen? Op welke manier worden die plannen ge-

maakt? Hoe kan je de eigen actiepunten voorstellen en mee laten op-

nemen in het Jap of Gpp? Hoe kan je alle medewerkers laten participe-

ren? Welke onderdelen moet een jaaractieplan bevatten?  

Hoe werken we op basis van risicoanalyses aan het opstellen van een 

GPP? Zijn er informatiebronnen over de veiligheid van het bedrijf waar 

we mee aan de slag kunnen en hoe verwerken we deze info in een GPP 

en/of JAP. Het JAP van het komende werkjaar wordt ter kennisname 

en voor advies voorgelegd aan het CPBW, hoe bekijk je dit als vak-

bondsafgevaardigde? Hoe wordt de uitwerking van een JAP gedragen? 

Kun je de werkvloer stimuleren? 

Je leert hoe je advies en voorstellen kan formuleren met betrekking 

tot het welzijn en de veiligheid. Je mag als CPBW-lid deze praktische 

opleiding niet laten schieten. 

Data: 27, 28 april + 11, 12 mei 2023 
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De bouw, productie, logistiek, administratie en zorg zijn sectoren waar 

veel fysieke klachten voorkomen. Om het risico op fysieke overbelasting 

te verminderen is het van belang om in te zetten op ergonomie. Werk-

posten worden geëvalueerd op ergonomische risico’s en zo nodig        

aangepast.  

Risicoanalyses zoals checklijsten op zware arbeid, werkduur en repetitie-

ve handelingen, hebben als doel de fysieke belasting te beperken.       

Normen op vlak van ergonomie gaan met hun tijd mee en werkomstan-

digheden verbeteren. Deze vorming legt de focus op fysieke arbeidsom-

standigheden en gerelateerde aandoeningen.  

Maar ook andere aspecten van de werkbelasting zoals werkplekin-

richting, fysische omgevingsfactoren, psychosociale aspecten en algeme-

ne veiligheid worden aangehaald. Omdat deze verschillende risicofacto-

ren vaak in combinatie voorkomen.  

In deze opleiding verwerven we inzicht in de fysieke belasting en gezond-

heidsschade, de verschillende analysemethodes gebruikt bij de            

risicoberekening, en een participatieve aanpak hiervan.                                                                      

Groep 1: 29, 30 september + 11, 12 oktober 2022 

Groep 2: 5, 6, 19, 20 december 2022 
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Iedere werknemer wil een werkplek waar hij tot zijn recht komt en ge-

waardeerd wordt. Een werkplek waar iedereen, jong of oud, met of zon-

der beperking en ongeacht etniciteit, religie of gender zich veilig en ge-

respecteerd weet. 

Diversiteit betekent dat er verschillen bestaan tussen mensen, en dit op 

allerlei vlakken. Hebben die mensen minder kansen op de arbeidsmarkt? 

Hoe ga je hiermee aan de slag in de praktijk?  

Met het vakbondstraject “Mind the switch” wil het ABVV delegees on-

dersteunen met een aanbod van 5 clusters: Inclusie op de werkvloer, 

instroom en onthaalbeleid, behoud van werknemers, arbeidsorganisatie, 

opleiding– en competentiebeleid.  

Dit is een samenwerking met de dienst diversiteit, binnen een project 

van de Europese Unie (ESF). De diversiteitsconsulent, Farid El Afi, zal je 

na de opleiding bijstaan om concrete zaken te verwezenlijken in je       

bedrijf.  

Data: 21, 22, 23 november + 8, 9 december 2022 
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Met steun van de achterban succesvol onderhandelen met de werkgever, 

dat is de sleutel tot goede akkoorden. We nemen een syndicaal probleem 

ter discussie in de ploeg, en gaan vervolgens kijken naar een plan van 

aanpak. Via discussie komen we tot een actie– en communicatieplan, 

over hoe je dit kan verwezenlijken. 

We leren hoe we collega’s kunnen enthousiasmeren en overtuigen om 

deel te nemen aan acties, en welke soort actie (bv. ludieke actie) de voor-

keur verdient. Welke argumenten breng je aan? Waar kan je correcte info 

terugvinden, en hoe verwerk je deze in een dossier? Met deze vragen 

gaan we aan de slag in deze module.  

Data: 16, 17, 29, 30 november 2022 

Veiligheid en preventie op de werkvloer moeten regelmatig bijgesteld 

worden. Eventuele ongevallen worden kritisch bekeken samen met de 

werknemers met als doelstelling om in de toekomst gelijkaardige ongeval-

len te voorkomen. We bestuderen de wetgeving, risicoanalyse en de ar-

beidsongevallenverzekering aan de hand van casussen.  

Deelnemers zijn bij voorkeur actief in het CPBW of Syndicale afvaardiging 

Groep 1: 6, 7, 17, 18 oktober 2022 (Brussel) 

Groep 2: 26, 27 januari + 9, 10 februari 2023 
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Stress door de werkdruk, en wat is stress? Wat is de oorzaak? Welke zijn 

de gevolgen? Hoe kunnen we werknemers hiertegen beschermen en hoe 

overtuigen we de werkgever om maatregelen te nemen? Hoe halen we 

de collega’s die ziek thuis zijn door stress, werkdruk of andere oorzaken 

terug naar het werk? Deze themamodule gaat dieper in op alle elemen-

ten, en welke hefbomen delegaties kunnen gebruiken in het CPBW 

Deelnemers zijn bij voorkeur (ervaren) leden van het CPBW 

Data: 14, 15, 29, 30 november 2022 

Pesten: een containerbegrip en moderne problematiek. Meer dan 1 op 

10 werknemers in Vlaanderen zijn hier op wekelijkse basis slachtoffer 

van. Of het nu specifiek over cyberpesten, grensoverschrijdend gedrag of 

isoleren van een collega of meerdere gaat, het ABVV neemt actief positie 

hiertegen in. 

We brengen de problematiek in kaart, waarna we dieper ingaan op het 

wettelijk kader, de procedures in bedrijven en mogelijke externe part-

ners/dienstverlening die bij dit thema komen kijken. En vooral: hoe 

zetten we deze middelen in, om aan actieve preventie en bestrijding van 

pestgedrag te kunnen doen? 

Groep 1: 24, 25 november + 12, 13 december 2022 

Groep 2:  13, 14, 27, 28 februari 2023 (Brussel) 
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Je inschrijven voor de vorming kan via het 

onlineformulier. Het formulier kan je terug-

vinden door deze QR-code te scannen met 

je smartphone. Of klik HIER voor de link te 

openen op je computer.   

 

BELANGRIJK: breng wel  je secretaris op de hoogte van de opleidingen 

die je wenst te volgen. Zij volgen graag jouw vormingstraject mee op.   

Hou ook dit inschrijvingsformulier in het oog voor nieuwe (extra) data, 

en om na te gaan welke groepen volzet zijn.  

Bij ziekte: bezorg de vormingsmedewerker een kopie van je ziektebe-

wijs, het origineel gaat nog steeds naar de werkgever. 

Opgeroepen op het werk: laat een brief/e-mail sturen naar de vor-

mingsmedewerker met wat info over de oproep. 

Vergadering (bv. OR/CPBW/SA) of erkende actie: breng opnieuw de 

vormingsmedewerker op de hoogte,  en bezorg ons de uitnodiging/

agenda of een bewijs van aanwezigheid op de actie. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeld9OzpljxaE8KbOd3pMT7ki_K0drGYoDqVi3n7-TejixDhA/viewform?usp=sf_link
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Vóór de opleiding start, ontvangen alle deelnemers die zich inschreven 

onder het VOV en BEV een inschrijvingsattest. Je moet dit attest ten laat-

ste een maand voor de start van de opleiding overhandigen aan je werk-

gever of personeelsdienst. We bezorgen je ook steeds een kopie, die je 

kan laten aftekenen ter bewijs van ontvangst.  

OPGELET: Er is voor de deelnemers die participeren onder het VOV geen 

attest meer van aanwezigheid na de vorming. Deze administratie verloopt 

volledig digitaal.  

Voor de opleidingen die plaatsvinden in 

Leuven (Zaal ‘T piket & Zaaltje ACOD), 

wordt het openbaar vervoer aangera-

den. Deze lokalen bevinden zich name-

lijk op een steenworp van Station Leu-

ven. Het adres: Maria-Theresiastraat 

119, 3000 Leuven of scan de QR-code 

om jouw route te plannen. 

Indien je een opleiding in Brussel volgt, 

zal het adres uitdrukkelijk worden ver-

meld op de uitnodiging.  Ook deze loka-

len zijn steeds goed bereikbaar met het 

openbaar vervoer. 
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Het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) is bedoeld voor alle werknemers die 

werken in de privésector in Vlaanderen. Onder dit verlofstelsel kan je 

125 uren (bij een full-time werkschema) per schooljaar aan opleidingen 

opnemen. Om het VOV aan te vragen in jouw bedrijf, krijg je ten laatste 

een maand voor de start van de opleiding een attest en uitnodiging toe-

gestuurd.  Dit attest is bedoeld voor jouw werkgever of personeelsdienst. 

Voor het VOV is er behoud van loon verzekerd tot een maximumbedrag 

van €3.170 bruto per maand. Als je deeltijds werkt (minstens 50%), dan 

wordt het VOV  ‘pro-rata’ toegekend, en heb je dus zeker nog steeds 

recht hierop. 

Om gebruik te maken van syndicaal verlof (SV), moet je deze vraag stel-

len aan je beroepssecretaris. Hij of zij moet jouw syndicaal verlof aan-

vragen, en kan je hier een woordje extra uitleg over geven. Maak tijdig 

afspraken met je secretaris! 

Alle werknemers wiens bedrijf gevestigd is in Wallonië of Brussel, en 

ten minste 4/5de tewerkgesteld zijn (of in variabel uurrooster) krijgen 

opleidingen terugbetaald tot een maximum van 80 uren.  

Voor dit verlofstelsel kan je meer info terugvinden op de website 

www.vlaanderen.be/betaald-educatief-verlof. Bij twijfel surf je dus 

best ook even naar www.vlaanderen.be/Vlaams-opleidingsverlof.  
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Jhona Coekaerts | JCoekaerts@bbtk-abvv.be 

Bert Verhoogen | Bert.Verhoogen@abvv.horval.be  

Pieter Van der Elst | Pieter.Vanderelst@abvv-horval.be 

Sandra Langenus | Sandra.Langenus@btb-abvv.be 

Nicky Brants | Nicky.Brants@btb-abvv.be 

Elsy Beddegenoodts | Elsy.beddegenoodts@accg.be 

Sofie Van Buggenhout |  

S.VanBuggenhout@fgtb-abvv.be 

Tuur Vanmuysen | Tuur.Vanmuysen@abvv.be  | 016 28 41 48 

Jorik Cleenders     | Jorik.Cleenders@abvv.be     | 016 28 41 49 

In kader van de samenwerking met de dienst diversiteit:  

Farid El Afi            | Farid.Elafi@abvv.be              | 016 27 18 94 
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V.U. Vorming & Actie Vlaams-Brabant, Maria-Theresiastraat 119, 3000 Leuven 


