
SOCIALE
VERKIEZINGEN

2016
JIJ KAN HET VERSCHIL MAKEN

Je goed in je vel voelen. Dat begint op je werk. Je brengt er 
immers heel wat tijd door. Daarom is jouw stem in het bedrijf 
belangrijk. En jouw stem klinkt het luidst als kandidaat bij de 
sociale verkiezingen. Versterk de lijsten van het ABVV en maak 
het verschil. 

STEL JE KANDIDAAT

Iedereen kan zich kandidaat stellen. Iedereen die zich wil inzetten 
voor het welzijn van zijn collega’s en met zijn werkgever in gesprek 
wil gaan. Later, als afgevaardigde, krijg je immers de kans om op 
heel wat terreinen actief te zijn:
•   loon- en arbeidsvoorwaarden 
•   veiligheid en gezondheid
•   werkomgeving en -omstandigheden
•   onthaal van nieuwe medewerkers
•   combinatie werk-gezin 
… en zo veel meer
Als afgevaardigde ben je op de hoogte, weet je wat er leeft op de 
vloer en kan je vragen en opmerkingen van je collega’s op tafel 
gooien. En het beste van al? Je staat er nooit alleen voor. 

JE STAAT NIET ALLEEN
 
Vakbondswerk = ploegwerk. Daarom sta je er nooit alleen voor. 
Onze syndicale ploeg staat nieuwe afgevaardigden op alle vlakken 
bij. En dat niet alleen:

•  een secretaris begeleidt je en bemiddelt bij conflicten met de  
     werkgever
•   sociale medewerkers helpen je met moeilijke dossiers of vragen       
     van collega’s
•  als kandidaat ben je beschermd tegen ontslag en na de 
     verkiezing kan je in alle vrijheid syndicaal werk doen

WAAROM ABVV? 

ABVV is een sterke vakbond  met 1,5 miljoen leden die staat voor 
deze waarden:

•   het ABVV ijvert voor een democratische samenleving met meer 
rechtvaardigheid, meer gelijkheid en meer solidariteit
•   Racistische, seksistische en extreem-rechtse opvattingen horen 
niet thuis bij het ABVV
  
INTERESSE?

Mail naar info@horvalantwerpen.be of vul het formulier in 
op deze folder. Meer info: www.horval.be

VOORNAAM:

NAAM:

ADRES:

TELEFOON /GSM:

E-MAIL:

WERKGEVER:

ADRES WERKGEVER:

SECTOR:

FUNCTIE: ARBEIDER / BEDIENDE (*)

 Ben geïntresseerd om mij kandidaat te stellen bij de 
 komende sociale verkiezingen in mijn bedrijf.

 Wil meer informatie ontvangen over CPBW

 Wil meer informatie ontvangen over OR

(* schrappen wat niet past)
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SOCIALE VERKIEZINGEN 2016

Mei 2016. Dan gaan de volgende sociale verkiezingen door. Net 
als 4 jaar geleden kiezen werknemers hun vertegenwoordigers in 
de overlegorganen van hun bedrijf: de ondernemingsraad en het 
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Maar wat 
doen die precies? 

WAT IS DE ONDERNEMINGSRAAD?

De OR is een overlegorgaan met een ruim werkterrein: het 
economisch, financieel en personeelsbeleid van de onderneming. 
Klinkt abstract, maar denk aan werkdruk, flexibiliteit, mobiliteit, 
opleiding, de jaarlijkse vakantieregeling, collectief ontslag,… 
aan thema’s geen gebrek.

De OR mag ook beslissen over een beperkt aantal onderwerpen. 
Verder geeft de OR de werkgever advies over een aantal 
initiatieven.  De OR moet de toepassing van de sociale en 
industriële wetgeving controleren. Ook krijgt de OR informatie, 
bovenal over de tewerkstelling, alsook over de economische en de 
financiële toestand van het bedrijf (EFI).

WAT IS HET COMITÉ VOOR 
PREVENTIE EN BESCHERMING 
OP HET WERK?

Het CPBW waakt over de veiligheid en de gezondheid van 
de werknemers. Ze helpt arbeidsongevallen en beroepsziekten 
voorkomen en waakt over het milieu binnen en buiten de 
onderneming. Het CPBW onthaalt ook nieuwe werknemers en 
onderzoekt individuele klachten over veiligheid en gezondheid.

HORVAL AN
TW

ERPEN

DIEN
ST SOCIALE VERKIEZIN

GEN

OM
M

EGAN
CKSTRAAT 51 

2018 AN
TW

ERPEN

horeca@voeding-wvl.be - Tel. 056 26 82 48


