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VOORWOORD

Beste ABVV militant, 

De wereld en de samenleving zijn zoals we ze maken! 

ABVV-militanten hebben daarin een belangrijke rol te spelen. Door het dagelijks 

syndicaal werk in de bedrijven en daarbuiten bepalen zij mee hoe onze wereld in en 

buiten de bedrijven eruit ziet. De vorming die het ABVV West-Vlaanderen aanbiedt 

aan alle militanten van alle sectoren zorgt daarbij voor een professionele ondersteu-

ning en opleiding.

 

Via de vorming van het ABVV West-Vlaanderen werken we aan wat we als syndicalis-

ten misschien wel het meest moeten promoten: het werknemerschap! 

Arbeid, werken, … is nog altijd één van de belangrijkste motoren die de samenle-

ving doen draaien. En alhoewel anderen ons willen doen geloven dat jan-en-alleman 

staat te springen om het te maken als ondernemer of zelfstandige zorgt de overgro-

te meerderheid van de bevolking als arbeider, bediende of ambtenaar in ons land en 

elders dat we welvaart en welzijn hebben zoals nu in onze maatschappij. De rijkdom 

van een land, een streek, een bedrijf, een mens… wordt vooral gecreëerd door de 

‘werkende mens’. Misschien een oude term, maar wel eeuwig actueel. 

Gevormde ABVV-militanten zijn de ambassadeurs van het ABVV en van die  

‘werkende mensen’ in hun bedrijven.

 

Welkom in onze vorming!

Erik VAN DEURSEN

Provinciaal Secretaris

ABVV West-Vlaanderen
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VORMING: PRAKTISCH

Deze vormingen zijn steeds interprofessioneel. Dit betekent dat de groepen bestaan uit 
militanten uit verschillende bedrijven en sectoren. We schrijven voor iedere vorming gemiddeld
16 deelnemers in. We laten slechts 2 of 3 militanten van hetzelfde bedrijf toe in dezelfde 
vormingsgroep.

Het is belangrijk om ons zo snel mogelijk te verwittigen wanneer je niet aanwezig kan zijn
op een vorming: het inschrijvingsformulier voor het BEV moet steeds 4 weken vooraf bij de 
werkgever zijn! Een andere militant kan dan ook jouw plaats innemen. Je krijgt de data van de 
vorming ruim op voorhand: hou deze vrij! 

De vorming begint om 8u30 en eindigt om 16u30. Er is een middagpauze voorzien tussen 
12u30 en 13u30. De lesplaatsen zijn Brugge, Kortrijk, Oostende of Roeselare. In functie van het 
aantal inschrijvingen per regio wordt de lesplaats vastgelegd. 

Je kan voor de vorming inschrijven in de opgegeven regio en op de voorziene data. Je kan de 
1e, 2de en 3de voorkeur doorgeven voor groepen. Maar indien groepen volzet zijn of er zijn meer 
dan 3 deelnemers uit hetzelfde bedrijf ingeschreven, dan kunnen we beslissen om voor jou 
andere data vast te leggen dan degene die je vroeg. Vroeg inschrijven zorgt dat je maximaal in 
de groep van je voorkeur terechtkomt. Sommige secretarissen schrijven zelf hun militanten in. 
Dan volgen we de inschrijving via de secretaris en niet jouw inschrijving.

Bij het begin van het vormingsjaar krijg je de data van de vorming waarvoor je ingeschreven
bent. Controleer of er geen vakantie (of IR, ADV, recup,…) of syndicaal verlof (of een syndicale
vergadering met je secretaris) samenvalt met de vormingsdata. Indien dit toch het geval is, 
neem dan onmiddellijk contact op met de vormingsadministratie. We gaan na of je op andere
data naar de vorming kan komen.

Als je reeds ingeschreven bent maar je kan toch niet komen naar de vorming, verwittig dan
meteen de vormingsdienst. Als er een gelijke groep doorgaat op data die je wel passen, dan 
proberen we je in een andere groep in te schrijven.

Wil je meer informatie over het vormingstraject dat je tot nu toe volgde?
Weet je niet helemaal zeker of je in aanmerking komt om een bepaalde vorming te volgen?
Neem dan contact op met het secretariaat van Vorming & Actie West-Vlaanderen!

Indien je syndicale vorming volgt met “syndicaal verlof”, dus GEEN BEV, dan kan je enkel 
inschrijven via je secretaris die de aanvraag regelt. Syndicaal verlof is afhankelijk van de sector 
en wordt soms per bedrijf geregeld. V&A West-Vlaanderen vzw kan dat niet aanvragen.

Voor meer informatie:
Vorming & Actie West-Vlaanderen vzw, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 05 35, E-mail: secretariaat@vorming-wvl.be
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HET VORMINGSTRAJECT: DE PRINCIPES

VOOR DE NIEUWE MILITANTEN

Als vormingsinstelling zien we heel wat evoluties in de syndicale werking binnen de bedrijven 
en de centrales/interprofessioneel. We gebruiken intussen al meer dan 20 jaar hetzelfde 
traject, dus hoog tijd voor actualisering. Dat kon natuurlijk enkel bij het opstarten van een 
nieuwe cyclus na de sociale verkiezingen. Vanaf 2016 – 2017 zijn we begonnen met een andere 
aanpak, dus is 2017 – 2018 in het nieuw model.

MILITANTEN DIE HET TRAJECT ZIJN BEGONNEN

Militanten die al langer actief zijn zetten hun traject verder. Na een volledig traject SW 1 tot en 
met SW 7 kan je een thema- of specialisatievorming volgen.

In de vernieuwde vorming vertrekken we niet van een blanco blad. Het is een evolutie en 
verbetering van het vroegere model. In het vernieuwde model werken we vanaf SW 4 op heel 
concrete syndicale thema’s en cases en hoe je daar in de verschillende overlegorganen rond 
kan werken. De meerderheid van de militanten is actief in meerdere organen. En de zaken die 
aan bod komen moet je ook aanpakken in meerdere overlegorganen: vb. werkbaar werk gaat 
over de uurroosters – eindeloopbaan – stress – zware fysieke arbeid – opnemen van tijdskrediet 
-… Dat moet je dus aanpakken op meerdere terreinen. Daarom werken we in de toekomst rond 
“syndicale projecten” en hoe we alle overlegorganen/diensten kunnen inschakelen. 

VOOR DE ERVAREN MILITANTEN DIE HET VOLLEDIGE TRAJECT VOLGDEN

Daar blijft het zoals vroeger: de thema- en specialisatievorming met 4 verschillende keuzes.

Voor meer informatie of wil je weten hoe ver je in het traject bent geraakt:
Vorming & Actie West-Vlaanderen vzw, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 05 35, E-mail: secretariaat@vorming-wvl.be
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HET VORMINGSTRAJECT: PRAKTISCH

Militanten die voor het eerst syndicale vorming volgen starten met de vorming “Syndicaal 
Werk 1”.
De volledige syndicale opleiding bestaat uit 7 delen van telkens 5 dagen, die logisch zijn 
opgebouwd en op elkaar volgen.

• SW 1: basisvaardigheden voor een militant, wat doet een militant, structuur van het ABVV
• SW 2: diensten van het ABVV en hoe die best inzetten voor het syndicaal werk.
• SW 3: waarden en visie van het ABVV
• SW 4: projectenweek 1: syndicale cases rond arbeidsomstandigheden
• SW 5: projectenweek 2: syndicale cases rond arbeidsorganisatie
• SW 6: projectenweek 3: syndicale cases rond arbeidsvoorwaarden
• SW 7: projectenweek 4: syndicale cases rond arbeidsverhoudingen

We gaan in iedere sessie een stap verder en pakken de zaken steeds dieper aan. Zo groei je 
steeds verder en kan je op alle terreinen je werk intenser doen.
In de stappen van SW 4 – SW 7 kijken we steeds wat arbeidsinhoud is, komt syndicale actualiteit 
aan bod en werken we rond die actualiteit in de cases.

Volgende krijgt tijdens de 7 SW’s aandacht:
• Kracht van de militantengroep en militant - samenwerken
• Bewogenheid – ideologie - arbeiderscontrole - democratie – gelijkheid - rechtvaardigheid - 

solidariteit - internationale dimensie - syndicale standpunten ABVV
• Communicatie – regelgeving - syndicaal ICT gebruik 
• Draagvlak op de werkvloer organiseren en stimuleren - participatie in de brede samenleving

Ervaren militanten die het volledige traject reeds doornamen komen in de specialisatie- en 
themamodules terecht. In die sessies ga je diep in op specifieke zaken en krijg je een perma-
nente vorming, zodat je steeds beter en breder kan tussenkomen in je bedrijf. We organiseren 
die steeds 2 jaar na elkaar, waardoor je in combinatie met de jaarlijks vernieuwde Syndicaal 
Politiek Actualiteit module, de 3 sessies kan volgen met 80u BEV per schooljaar. Na 2 jaar wij-
zigen we het aanbod zodat je je opnieuw kan versterken over andere thema’s. 

Voor meer informatie of wil je weten hoe ver je in het traject bent geraakt:
Vorming & Actie West-Vlaanderen vzw, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 05 35, E-mail: secretariaat@vorming-wvl.be
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Het totaaltraject bestaat uit 7 sessies van 5 dagen = 35 dagen. 
We plannen dit vormingsjaar de eerste 4 delen. SW 1 – SW 2 – SW 3 – SW 4
• Nieuwe militanten starten met SW 1.
• Andere militanten die reeds deel SW 1 of SW 2 volgden kunnen verder in het traject .

	Voor wie?
 Voor militanten die nu starten met interprofessionele vorming van ABVV West-Vlaanderen

	Wat kan je verwachten?
De vorming Syndicaal Werk bestaat uit 7 delen van telkens 5 dagen. In de vorming leggen we de 
bouwstenen die ABVV-militanten nodig hebben om hun collega’s op de werkvloer goed te helpen 
en te verdedigen. Een greep uit de onderwerpen die in Syndicaal Werk 1 tot 7 aan bod komen:
• Je rol als ABVV militant
• Rechten en plichten van een delegee (OR, CPBW, SA)
• De structuur van het ABVV / Waarvoor staat het ABVV?
• Het ontstaan en de evolutie van de vakbond
• De syndicale werking in het bedrijf  (dienstverlening, ledenwerving, onthaal ... )
• Onderhandelingstechnieken en vergadertechnieken
• Discussie rond actuele onderwerpen (bv: inkomen, eindeloopbaan, werkbaar werk, 

sociale zekerheid, stress, arbeidsorganisatie,…)
• Het sociaal overleg in België
• Tijdelijke werkloosheid, arbeidsongeval, beroepsziekte,…
• Kennismaken met de verschillende diensten van het ABVV en sociale wetgeving
Deze vormingen zijn niet schools, integendeel. We vertrekken steeds vanuit jouw ervaring 
op het bedrijf. Daarnaast leren we vaardigheden door rollenspel en oefeningen.

 Waar?
SW 1: we voorzien 1 groep in Roeselare
Voor SW 2 – SW 3 – SW 4 voorzien we meerdere groepen, zie tabel op volgende pagina.
Indien voor een groep onvoldoende inschrijvingen zijn, kunnen we je vragen om deel te 
nemen in een andere locatie.

	Praktisch?
De vorming wordt georganiseerd in 3 + 2 of 2 + 3 dagen (op maandag/dinsdag/woensdag) steeds 
met een korte periode ertussen, zodat je op je bedrijf kan uitproberen hoe alles werkt wat je leerde. 
Je kan inschrijven voor maximaal 2 sessies in het schooljaar 2017 – 2018 zodat je het recht op BEV 
van 80 uur volledig kan opgebruiken. Op de volgende pagina’s kan je het inschrijvingsformulier 
vinden. Je kan kiezen uit de data zoals vermeld op het inschrijvingsformulier.

Stuur dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld vóór 1 juli 2017 naar:
Vorming & Actie West-Vlaanderen, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
tel 056/24 05 35 of secretariaat@vorming-wvl.be

SYNDICAAL WERK 1 & 2
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Invullen in drukletters AUB!

Naam   

Voornaam  

Straat + nummer (+bus) 

Postcode + gemeente  

Telefoonnummer/GSM  

Geboortedatum  

Geboorteplaats   

E-mail   

Bedrijf   

Adres bedrijf  

Postcode + gemeente bedrijf

Centrale ABVV  

Mijn rekeningnummer

Mandaat: CPBW / OR / SA / geen mandaat (schrappen wat niet past)

Ik beschik over eigen vervoer: JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Werkritme: 8 tot 17u / ploegsysteem: (welk………………….) / weekendploeg / vaste nachtploeg

Regime: ik werk voltijds / ik werk deeltijds

Heb je al vorming gevolgd bij je centrale? JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Indien JA, welke?

INSCHRIJVINGSFORMULIER - SYNDICAAL WERK 1 EN 2

Iedere groep bestaat uit min 10 en max. 16 deelnemers. Indien er minder dan 10 inschrijvingen zijn, worden de deelnemers 
verplaatst naar andere groepen in de dichtst liggende regio. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER - SYNDICAAL WERK 1 EN 2

SW1

o Roeselare  11 - 12 september + 18 - 19 - 20 september 2017

Gewone SW 2

o Brugge 18 - 19 - 20 september + 16 - 17 oktober 2017
o Kortrijk 18 - 19 - 20 september + 16 - 17 oktober 2017 
o Roeselare  18 - 19 september + 16 - 17 - 18 oktober 2017

Speciale groep SW2 die in september SW 1 volgden

o Roeselare 11 - 12 - 13 december + 18 - 19 december 2017

Let op!
Stuur dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld vóór 1 juli 2017 naar:
Vorming & Actie West-Vlaanderen, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
tel 056/24 05 35 of secretariaat@vorming-wvl.be
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Invullen in drukletters AUB!

Naam   

Voornaam  

Straat + nummer (+bus) 

Postcode + gemeente  

Telefoonnummer/GSM  

Geboortedatum  

Geboorteplaats   

E-mail   

Bedrijf   

Adres bedrijf  

Postcode + gemeente bedrijf

Centrale ABVV  

Mijn rekeningnummer

Mandaat: CPBW / OR / SA / geen mandaat (schrappen wat niet past)

Ik beschik over eigen vervoer: JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Werkritme: 8 tot 17u / ploegsysteem: (welk………………….) / weekendploeg / vaste nachtploeg

Regime: ik werk voltijds / ik werk deeltijds

Heb je al vorming gevolgd bij je centrale? JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Indien JA, welke?

INSCHRIJVINGSFORMULIER - SYNDICAAL WERK 3

Iedere groep bestaat uit min 10 en max. 16 deelnemers. Indien er minder dan 10 inschrijvingen zijn, worden de deelnemers 
verplaatst naar andere groepen in de dichtst liggende regio. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER - SYNDICAAL WERK 3

SW3

o Brugge 25 - 26 - 27 september + 6 - 7 november 2017
o Brugge 23 - 24 - 25 oktober + 13 - 14 november 2017  

o Kortrijk 18 - 19 - 20 september + 27 - 28 november 2017
o Kortrijk 25 - 26 - 27 september + 20 - 21 november 2017
o Kortrijk 16 - 17 - 18 oktober + 6 - 7 november 2017
o Kortrijk 23 - 24 - 25 oktober + 13 - 14 november 2017
o Kortrijk 6 - 7 - 8 november + 27 - 28 november 2017

o Oostende 25 - 26 - 27 september + 6 - 7 november 2017
o Oostende 23 - 24 - 25 oktober + 13 - 14 november 2017

o Roeselare  25 - 26 - 27 september + 20 - 21 november 2017
o Roeselare  23 - 24 - 25 oktober + 13 - 14 november 2017
o Roeselare  6 - 7 - 8 november + 27 - 28 november 2017

Let op: 
Je kan je voorkeur van data geven door een cijfer te plaatsen voor de reeks die
voor jou het best past, bvb. 1, 2, 3

Stuur dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld vóór 1 juli 2017 naar:
Vorming & Actie West-Vlaanderen, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
tel 056/24 05 35 of secretariaat@vorming-wvl.be
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Invullen in drukletters AUB!

Naam   

Voornaam  

Straat + nummer (+bus) 

Postcode + gemeente  

Telefoonnummer/GSM  

Geboortedatum  

Geboorteplaats   

E-mail   

Bedrijf   

Adres bedrijf  

Postcode + gemeente bedrijf

Centrale ABVV  

Mijn rekeningnummer

Mandaat: CPBW / OR / SA / geen mandaat (schrappen wat niet past)

Ik beschik over eigen vervoer: JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Werkritme: 8 tot 17u / ploegsysteem: (welk………………….) / weekendploeg / vaste nachtploeg

Regime: ik werk voltijds / ik werk deeltijds

Heb je al vorming gevolgd bij je centrale? JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Indien JA, welke?

INSCHRIJVINGSFORMULIER - SYNDICAAL WERK 4

Iedere groep bestaat uit min 10 en max. 16 deelnemers. Indien er minder dan 10 inschrijvingen zijn, worden de deelnemers 
verplaatst naar andere groepen in de dichtst liggende regio. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER - SYNDICAAL WERK 4

SW4

o Brugge 12 - 13 maart + 23 - 24 - 25 april 2018
o Brugge 16 - 17 april + 2 - 3 - 4 mei 2018   

o Kortrijk 5 - 6 maart + 23 - 24 - 25 april 2018
o Kortrijk 26 - 27 maart + 7 - 8 - 9 mei 2018
o Kortrijk 16 - 17 april + 22 - 23 - 24 mei 2018
o Kortrijk 4 - 5 - 6 juni + 21 - 22 juni 2018

o Oostende 19 - 20 maart + 23 - 24 - 25 april 2018
o Oostende 26 - 27 maart + 28 - 29 - 30 mei 2018

o Roeselare  5 - 6 maart + 23 - 24 - 25 april 2018
o Roeselare  12 - 13 maart + 7 - 8 - 9 mei 2018
o Roeselare  19 - 20 maart + 22 - 23 - 24 mei 2018
o Roeselare  16 - 17 april + 28 - 29 - 30 mei 2018 

Let op: 
Je kan je voorkeur van data geven door een cijfer te plaatsen voor de reeks die
voor jou het best past, bvb. 1, 2, 3

Stuur dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld vóór 1 juli 2017 naar:
Vorming & Actie West-Vlaanderen, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
tel 056/24 05 35 of secretariaat@vorming-wvl.be
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THEMA- EN SPECIALISATIEVORMING

	Voor wie?
 Voor militanten die in het verleden het volledige traject basisvorming en mandaatvorming 

1 + 2 volgden. (om het even welke mandaatvorming: CPBW of OR of SA) of militanten die de 
trajectmatige syndicale vorming van de centrale AC of  BBTK of Metaal volgden. 

 Let wel: de vroegere vorming kaderschool TKD is geen trajectmatige langdurige opleiding 
en is niet gelijkgesteld met de vormingen AC of BBTK of Metaal.

 
 In een periode van bijna 4 jaar voorzien we 6 verschillende thema- en specialisatievormingen. 

Jaarlijks wijzigen we de inhoud van syndicaal politieke actualiteit volledig. Die veranderen 
mee met de syndicale en maatschappelijke/politieke actualiteit. Het is dus zinvol om na 
de periode van 4 jaar te herbeginnen, want de inhoud verandert heel veel ondanks dat de 
cursusnaam soms bijna dezelfde blijft. De inhoud is volledig hernieuwd.

 Zo krijg je permanent alle mogelijkheden om je syndicale kennis en vaardigheden uit te 
breiden en te verfijnen. Je blijft mee met de actualiteit en wat in de samenleving leeft rond 
de thema’s. Onze militanten zijn hedendaagse militanten met een goed beeld van wat de 
toekomst kan brengen. Zo kan je alles ook actueel op de werkvloer brengen.

 De thema- en specialisatievorming is voor een beperktere groep. We proberen om de 
modules steeds in het Noorden (Brugge of Oostende) en het Zuiden (Roeselare of Kortrijk) 
te organiseren. De vorming “Syndicaal Politieke Actualiteit” organiseren we ieder jaar in 
Brugge + Kortrijk + Roeselare.

 Op die manier kan je permanent je volledige recht van 80uur BEV gebruiken indien je dat wil.

Voor meer informatie:
Vorming & Actie West-Vlaanderen vzw, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 05 35, E-mail: secretariaat@vorming-wvl.be
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SPECIALISATIEVORMING: SYNDICAAL POLITIEKE ACTUALITEIT

	Voor wie?
 Deze vorming richt zich op alle militanten die in het verleden het basistraject 1, 2 en 3 en 

minstens de volledig mandaatvorming 1 en 2 volgden. (om het even welke mandaatvorming: 
CPBW, OR of SA).

	Wat kan je verwachten?
In deze vorming wisselen we van gedachten over de meest recente syndicale en politieke 
gebeurtenissen. Discussie en debat zijn nooit ver weg. In de vorming gaat het immers altijd 
over thema’s die ons als loontrekkende en syndicalist aanbelangen. 

In deze vijfdaagse vorming bouwen we verder op de kennis en vaardigheden die je 
ontwikkelde via eerdere vormingen, activiteiten in de centrale of het syndicaal bedrijfswerk. 
Kortom: een doorgedreven politieke syndicale vorming voor syndicalisten met een 
doordachte mening.

Een greep uit het programma
• Belangrijkste nieuwe politieke ontwikkelingen
• Belangrijkste nieuwe syndicale ontwikkelingen en uitdagingen
• Standpunten van het ABVV 
• Vooruitzichten voor de toekomst

	Praktisch?
De themamodule wordt georganiseerd in 5 dagen. Op de 2de dag voorzien we een debat 
waar politieke en syndicale vertegenwoordigers de degens kunnen kruisen over een van de 
thema’s die aan bod kwamen.

Je kan op de volgende pagina’s kiezen uit de data zoals vermeld op het inschrijvingsformulier.

Voor meer informatie:
Vorming & Actie West-Vlaanderen vzw, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 05 35, E-mail: secretariaat@vorming-wvl.be
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Invullen in drukletters AUB!

Naam   

Voornaam  

Straat + nummer (+bus) 

Postcode + gemeente  

Telefoonnummer/GSM  

Geboortedatum  

Geboorteplaats   

E-mail   

Bedrijf   

Adres bedrijf  

Postcode + gemeente bedrijf

Centrale ABVV  

Mijn rekeningnummer

Mandaat: CPBW / OR / SA / geen mandaat (schrappen wat niet past)

Ik beschik over eigen vervoer: JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Werkritme: 8 tot 17u / ploegsysteem: (welk………………….) / weekendploeg / vaste nachtploeg

Regime: ik werk voltijds / ik werk deeltijds

Heb je al vorming gevolgd bij je centrale? JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Indien JA, welke?

INSCHRIJVINGSFORMULIER - SYNDICAAL POLITIEKE ACTUALITEIT

Iedere groep bestaat uit min 10 en max. 16 deelnemers. Indien er minder dan 10 inschrijvingen zijn, worden de deelnemers 
verplaatst naar andere groepen in de dichtst liggende regio. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

SYNDICAAL POLITIEKE ACTUALITEIT

o Brugge 9 - 10 oktober 2017 + 5 - 6 - 7 maart 2018

o Kortrijk 9 - 10 oktober 2017 + 12 - 13 - 14 maart 2018
o Kortrijk 9 - 10 oktober 2017 + 19 - 20 - 21 maart 2018

o Roeselare  9 - 10 oktober 2017 + 26 - 27- 28 maart 2018
o Roeselare  9 - 10 oktober 2017 + 3 - 4 - 5 april 2018

Opgelet: 
Voor de 5 sessies SPA gaat de gezamenlijke vormingsdag van 10 oktober voor alle groepen 
door in het OC te Marke. Hou daarmee rekening voor je vervoer.

Stuur dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld vóór 1 juli 2017 naar:
Vorming & Actie West-Vlaanderen, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
tel 056/24 05 35 of secretariaat@vorming-wvl.be
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NOTITIES
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THEMAVORMING: MEDIA EN BEELDVORMING

Beelden worden opgebouwd door interacties tussen mensen, maar ook door interacties 
tussen media en publiek. Hoe gedeelde beelden of mentale voorstellingen van personen, 
groepen, fenomenen tot stand komen noemen we ‘beeldvorming’. 

De verspreiding van beelden en informatie gaat alsmaar sneller. Het  proces van 
beeldvorming wordt niet alleen versneld maar ook vergroot van schaal.

Er worden minder kritische vragen gesteld, feiten en bronnen worden minder gecontroleerd. 
Wanneer alles snel moet gaan, krijgt beïnvloeding een vrije hand. 

Stereotypen gaan een eigen leven leiden, stigmatisering wordt het nieuwe normaal. 
Nochtans, een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming is cruciaal voor 
iedereen in de samenleving. 

• Een samenleving waar een evenwichtige participatie van alle burgers mogelijk en 
wenselijk is. 

• Een samenleving die van iedereen is. 
• Is dit onomkeerbaar? 
• Kunnen we kritisch blijven? 
• Kunnen we nog grondig kiezen?
• Kunnen we nog beslissen wat we denken?
• Kunnen we nog beslissen in wat we geloven? 

Voldoende stof voor discussie!

We voorzien 4 sessies in de planning.

Voor meer informatie:
Vorming & Actie West-Vlaanderen vzw, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 05 35, E-mail: secretariaat@vorming-wvl.be
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Invullen in drukletters AUB!

Naam   

Voornaam  

Straat + nummer (+bus) 

Postcode + gemeente  

Telefoonnummer/GSM  

Geboortedatum  

Geboorteplaats   

E-mail   

Bedrijf   

Adres bedrijf  

Postcode + gemeente bedrijf

Centrale ABVV  

Mijn rekeningnummer

Mandaat: CPBW / OR / SA / geen mandaat (schrappen wat niet past)

Ik beschik over eigen vervoer: JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Werkritme: 8 tot 17u / ploegsysteem: (welk………………….) / weekendploeg / vaste nachtploeg

Regime: ik werk voltijds / ik werk deeltijds

Heb je al vorming gevolgd bij je centrale? JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Indien JA, welke?

INSCHRIJVINGSFORMULIER - MEDIA EN BEELDVORMING

Iedere groep bestaat uit min 10 en max. 16 deelnemers. Indien er minder dan 10 inschrijvingen zijn, worden de deelnemers 
verplaatst naar andere groepen in de dichtst liggende regio. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

 MEDIA EN BEELDVORMING

o Brugge 4 - 5 december 2017 + 15 - 16 - 17 januari 2018

o Kortrijk 5 - 6 - 7 februari + 19 - 20 februari 2018 

o Roeselare  18 - 19 - 20 december  2017 + 8 - 9 januari 2018
o Roeselare  22 - 23 - 24 januari + 26 - 27 februari 2018

Stuur dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld vóór 1 juli 2017 naar:
Vorming & Actie West-Vlaanderen, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
tel 056/24 05 35 of secretariaat@vorming-wvl.be
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NOTITIES
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Belastingparadijs, Panama-papers, verjaring fraudedossiers, witwascircuits, …
De meeste mensen hebben een afkeer van het woord “belastingen”. 
Toch zijn belastingen een voorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. 
Ze zijn een middel om de welvaart te herverdelen en de samenleving aan te sturen. 
Maar dan moeten de belastingen zelf ook wel rechtvaardig zijn. 

• Is dit vandaag zo? Wie betaalt wat, en wie krijgt er wat voor terug? 
• Hoe worden inkomsten uit arbeid belast?
• Hoe worden inkomsten uit geldbeleggingen belast? 
• Hoe zit het nu met de taks-shift? 
• Wie betaalt de rekening? 
• Wat is de rol van de overheid? 

Veel vragen! Reden genoeg om een discussie te starten en antwoorden te zoeken!

Er staan 4 sessies in de planning.

Voor meer informatie:
Vorming & Actie West-Vlaanderen vzw, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 05 35, E-mail: secretariaat@vorming-wvl.be

THEMAVORMING 

BELASTINGEN: RECHTVAARDIG? DROOM EN WERKELIJKHEID
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THEMAVORMING 

BELASTINGEN: RECHTVAARDIG? DROOM EN WERKELIJKHEID
Invullen in drukletters AUB!

Naam   

Voornaam  

Straat + nummer (+bus) 

Postcode + gemeente  

Telefoonnummer/GSM  

Geboortedatum  

Geboorteplaats   

E-mail   

Bedrijf   

Adres bedrijf  

Postcode + gemeente bedrijf

Centrale ABVV  

Mijn rekeningnummer

Mandaat: CPBW / OR / SA / geen mandaat (schrappen wat niet past)

Ik beschik over eigen vervoer: JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Werkritme: 8 tot 17u / ploegsysteem: (welk………………….) / weekendploeg / vaste nachtploeg

Regime: ik werk voltijds / ik werk deeltijds

Heb je al vorming gevolgd bij je centrale? JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Indien JA, welke?

INSCHRIJVINGSFORMULIER  
BELASTINGEN: RECHTVAARDIG? DROOM EN WERKELIJKHEID

Iedere groep bestaat uit min 10 en max. 16 deelnemers. Indien er minder dan 10 inschrijvingen zijn, worden de deelnemers 
verplaatst naar andere groepen in de dichtst liggende regio. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

BELASTINGEN: RECHTVAARDIG? DROOM EN WERKELIJKHEID

o Brugge:  11 - 12 - 13 december 2017 + 22 - 23 januari 2018 

o Kortrijk:  4 - 5 december 2017 + 15 - 16 - 17 januari 2018
o Kortrijk:  5 - 6 - 7 februari + 19 - 20 februari 2018 

o Roeselare: 26 - 27 - 28 februari + 5 - 6 maart 2018

Stuur dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld vóór 1 juli 2017 naar:
Vorming & Actie West-Vlaanderen, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
tel 056/24 05 35 of secretariaat@vorming-wvl.be
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NOTITIES
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Er komen heel wat evoluties op ons af die de manier waarop we werken ingrijpend gaan 
veranderen. Afhankelijk van welke bron je raadpleegt gaan deze evoluties werken overbodig 
maken of net een massa nieuwe banen voortbrengen. 

In deze vorming willen we een en ander op een rijtje zetten en zowel de doemscenario’s en 
de hoera-berichten kritisch onder de loep nemen. Economische en technische evoluties staan 
immers nooit op zich. 

Bovendien is het maar de vraag hoe snel sommige evoluties zich zullen doorzetten. 
• Robotisering
• Informatisering
• Flexibilisering
• Kunstmatige intelligentie
• Internet of things 
• Andere vormen van “-isering”

Begrippen vliegen ons om de oren, maar:
• Wat betekenen ze?
• Hoe groot is de impact? 
• Hoe groot de impact zal zijn weten we niet. 

Wat we wel weten is dat de manier waarop we werken ook politieke en maatschappelijke 
gevolgen heeft en we als vakbond dus best de vinger aan de pols houden.

We voorzien 4 sessies in de planning.

Voor meer informatie:
Vorming & Actie West-Vlaanderen vzw, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 05 35, E-mail: secretariaat@vorming-wvl.be

THEMAVORMING: 
ROBOTS, GLOBALISERING EN FLEXIBILITEIT: HOE WERKEN WE OVERMORGEN?”
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THEMAVORMING: 
ROBOTS, GLOBALISERING EN FLEXIBILITEIT: HOE WERKEN WE OVERMORGEN?”

Invullen in drukletters AUB!

Naam   

Voornaam  

Straat + nummer (+bus) 

Postcode + gemeente  

Telefoonnummer/GSM  

Geboortedatum  

Geboorteplaats   

E-mail   

Bedrijf   

Adres bedrijf  

Postcode + gemeente bedrijf

Centrale ABVV  

Mijn rekeningnummer

Mandaat: CPBW / OR / SA / geen mandaat (schrappen wat niet past)

Ik beschik over eigen vervoer: JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Werkritme: 8 tot 17u / ploegsysteem: (welk………………….) / weekendploeg / vaste nachtploeg

Regime: ik werk voltijds / ik werk deeltijds

Heb je al vorming gevolgd bij je centrale? JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Indien JA, welke?

INSCHRIJVINGSFORMULIER - THEMAVORMING
ROBOTS, GLOBALISERING EN FLEXIBILITEIT: HOE WERKEN WE OVERMORGEN?”

Iedere groep bestaat uit min 10 en max. 16 deelnemers. Indien er minder dan 10 inschrijvingen zijn, worden de deelnemers 
verplaatst naar andere groepen in de dichtst liggende regio. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers. 
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ROBOTS, GLOBALISERING EN FLEXIBILITEIT: HOE WERKEN WE OVERMORGEN?

o Kortrijk:  5 - 6 - 7 maart + 19 - 20 maart 2018
o Kortrijk:  12 - 13 - 14 maart + 26 - 27 maart 2018 

o Roeselare:  8 - 9 - 10 januari + 12 - 13 februari 2018
o Roeselare:  5 - 6 - 7 februari + 19 - 20 februari 2018 

Stuur dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld vóór 1 juli 2017 naar:
Vorming & Actie West-Vlaanderen, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
tel 056/24 05 35 of secretariaat@vorming-wvl.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER - THEMAVORMING
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