
SOCIALE VERKIEZINGEN 2020

MET HET ABVV 
STA JE NOOIT ALLEEN.

 SAMEN GAAN WE VOORUIT!

Ook jij kan deel worden van het ABVV-team en mee 
je zeg hebben in je bedrijf. Van 11 tot 24 mei 2020 
zijn er immers sociale verkiezingen en wij zoeken 
enthousiaste en sterke vrouwen en mannen die niet 
langer aan de zijlijn willen staan, maar vooruit willen. 
Samen met hun collega’s. 

Kan je goed luisteren en discussiëren? Heb je goes-
ting om je in te zetten voor je collega’s? Zie je het 
zitten om te onderhandelen? Zal je in mei 2020 
minstens 6 maanden anciënniteit (zonder onder-
breking) of 9 maanden (met onderbreking) heb-
ben? Ga er dan voor en stel je kandidaat!

Als ABVV-delegee kan je jouw collega’s informeren, 
adviseren en verdedigen. Je komt op voor hun rech-
ten in:

in de ondernemingsraad (OR) (arbeidsreglement, 
financiële situatie, uurroosters, vervoersplannen, 
fietsvergoedingen, jaarlijkse vakantie …)

in het comité voor preventie en bescherming op 
het werk (CPBW) (veiligheid op de werkvloer, ar-
beidsongevallen, werkdruk, stress en burn-out) …

Bij het ABVV sta je er nooit alleen voor. Je maakt deel 
uit van een team. Je leert de kneepjes van het vak in 
vormingen. En we brengen je in contact met ervaren 
syndicalisten. 

Ga ervoor!  
Spreek de delegee in je bedrijf aan. Is er geen 
ABVV-delegee, contacteer ons: 

via www.abvv2020.be

via email naar socverk@abvv.be

of door de antwoordkaart op deze folder terug 
te sturen

vakbondABVV
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Versterk het ABVV-team! 

Antwoordkaart terugsturen...
via gewone post in gesloten envelop naar 
Cel Sociale Verkiezingen ABVV, 
Hoogstraat 42, 1000 Brussel

via email naar socverk@abvv.be

Ja, ik wil samen vooruit!

Ik wil kandidaat zijn voor

 
 
Ik wil vrijblijvend bijkomende informatie

Ik vraag het ABVV mij te contacteren

Mijn gegevens

Naam en voornaam:

Geboortedatum:

Functie

Tel.:

E-mail:

Privéadres:

Onderneming waar ik werk:

Arbeid(st)er Bediende Kader

de ORhet CPBW



We voeren een dagelijkse strijd voor betere werkom-
standigheden, sociale vooruitgang en een schone 
leefomgeving. 

• Dienstverlening

Deskundige ABVV-medewerkers staan je met raad en 
daad bij, geven juridisch advies, helpen je met formu-
lieren invullen, leren je beter solliciteren of zetten je op 
weg via een opleiding, geven loopbaanbegeleiding, 
zorgen voor de uitbetaling en administratieve afhan-
deling van een werkloosheidsdossier … 

Geëngageerde ABVV-delegees op de werkvloer zetten 
zich vrijwillig in voor hun collega’s. Ze gaan voorop om 
hun collega’s te helpen, te informeren en te verdedi-
gen. Ze komen op voor hun rechten. Voor deftige jobs 
met goede lonen en haalbare werkuren, sterke statu-
ten en degelijke contracten, veilige en gezonde werk-
omstandigheden. Zodat we mens en planeet niet op-
branden.

• Onderhandelen en vertegenwoordigen

Onze delegees, medewerkers, afgevaardigden en man-
datarissen vertegenwoordigen jou en je collega’s in 
de onderneming, in de sectoren, in allerlei overlegor-
ganen, tegenover de regionale en federale regering. 
Overal waar werknemers en/of burgers betrokken zijn, 
is de socialistische vakbond aanwezig en proberen we 
samen vooruit te gaan. 

• Sensibiliseren en actie voeren wanneer nodig

Het ABVV onderhandelt zolang het kan, wanneer ak-
koorden mogelijk zijn die alle werknemers ten goede 
komen. Soms raken die gesprekken geblokkeerd. In 
dat geval zijn wij niet te beroerd om onze woorden in 
daden om te zetten en voeren we vastberaden actie. 

Wij zijn een verantwoordelijke én strijdvaardige vak-
bond.

Democratie. Solidariteit. Rechtvaardigheid. Gelijkheid. 
Dat zijn onze waarden. Ze vormen de rode draad in alles 
wat we doen.

Onze maatschappij is vandaag nog steeds verdeeld tus-
sen wie leeft van het werk van anderen en wie werkt om 
te (over)leven. Wij streven naar een andere maatschappij 
waarin zij die werken ook bepalen hoe dat werk georga-
niseerd wordt, wat er met de winsten gebeurt, enzovoort. 

Zolang het huidige systeem van winstbejag blijft bestaan, 
moet de overheid de economie reguleren en stimuleren 
zodat niet uitsluitend enkele rijken er beter van worden, 
maar zodat iedereen vooruit gaat. Democratie gaat dus 
verder dan politiek, verder dan af en toe een bolletje kleu-
ren bij verkiezingen. Die democratie moet ook toegepast 
worden in het economische, sociale en culturele leven. 
Democratie als basis van solidariteit, in plaats van concur-
rentie en individualisme. 

Dat vertaalt zich bij ons heel concreet met een sterke fe-
derale sociale zekerheid. De zekerheid op een uitkering 
wanneer je jouw job verliest, een arbeidsongeval krijgt, een 
pensioen, betaalde vakantie … We gaan voor een warme 
en zorgzame maatschappij, gebaseerd op rechtvaardig-
heid en gelijke kansen voor iedereen, met de beste zorgen 
en kansen voor werkenden en werkzoekenden, voor jon-
geren en (brug)gepensioneerden, vrouwen en mannen, 
gezonde en zieke mensen, migranten en Belgen, Walen, 
Brusselaars en Vlamingen. 

Niemand blijft achter. Samen vooruit.

Onze strijd, onze werkingDe rode draad? Onze waarden

Het ABVV is de vakbond die altijd aan je zijde staat. 
Informeren. Adviseren. Helpen. Verdedigen. Verte-
genwoordigen. Op de werkvloer of daarbuiten: wij 
maken jou sterker. Bij de sociale verkiezingen kan jij 
ons versterken. Stel je kandidaat en samen gaan we 
vooruit. 

Het ABVV is niet vies van een pittige discussie, een 
uitputtende onderhandeling, een strijd voor betere 
werkomstandigheden voor jou en je collega’s of een 
lonende actie wanneer het echt niet anders kan. Wij 
willen democratie naar de werkvloer brengen, zodat 
jij mee beslist hoe het er aan toegaat en geen speel-
bal bent.

Onze anderhalf miljoen leden staan volop achter 
onze organisatie. De duizenden delegees steken elke 
dag hun nek uit om die leden, maar ook niet-leden, 
te verdedigen in hun job. Rechtvaardigheid moet er 
immers zijn voor iedereen. Zonder sterke vakbond is 
er van rechtvaardigheid geen sprake.

Wij onderhandelen met de baas om jouw werkom-
standigheden te verbeteren. Voor goeie lonen. Voor 
veiligheid op het werk. Tegen burn-out en stress. 
Tegen uitbuiting en discriminatie. Iedereen gelijk, 
vrouwen en mannen, ongeacht je huidskleur, oplei-
ding, leeftijd, godsdienst of handicap. Dat is waar het 
ABVV voor staat.

Onderhandelingen zijn niet altijd succesvol. Soms 
zijn standpunten onverzoenbaar. Wij onderhande-
len zolang het zin heeft. Weigert de overkant elk 
compromis, dan is actie onafwendbaar. ABVV is niet 
bang om delegees, militanten en leden te mobilise-
ren als de belangen van alle werknemers op het spel 
staan. Democratie speelt zich niet enkel af in het par-
lement, zelfs niet enkel aan de onderhandelingstafel, 
maar ook op straat tijdens manifestaties en aan het 
stakingspiket. Dat heet solidariteit. 

Als progressieve vakbond zijn we er voor iedereen. 
Alleen samen kunnen we vooruit.

De rode, socialistische vakbond


