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www.accg.be

Blijf op de hoogte.
Schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief!De Algemene 

Centrale ABVV

ACCG.be
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Hierna vind je het vormingsaanbod van de AC vormingsdienst 
voor het vormingsjaar 2016-2017. Je vindt bij elke vorming 
terug voor wie de vorming bedoeld is, wat er aan bod komt 
in de vorming, waar en wanneer de vorming doorgaat en 
hoe je kan inschrijven.

• In vakbondsvormingen vertrekken we van jouw ervaring 
en de ervaringen van de andere deelnemers in de 
groep. We wisselen ervaringen uit. We kijken wat de 
achterliggende wetgeving is. Zodat we volgende keer 
sterker staan in onderhandelingen met de werkgever, in 
contacten met de werkvloer.

• De vormingen worden begeleid door professionele 
vormingswerkers, die worden bijgestaan door 
bedrijfsanimatoren.

 Dit zijn delegees die actief zijn in hun bedrijf en 
samenwerken met de vormingswerker om de vorming 
zo praktijkgericht mogelijk te maken.

• Het aantal deelnemers per groep is beperkt. Op die 
manier zijn de groepen niet te groot en kan iedereen aan 
bod komen. Je kan alleen inschrijven bij je secretaris.

• Heb je de basisvorming AC of ABVV achter de rug, 
dan kan je per vormingsjaar maximaal 1 module uit de 
specialisatievorming kiezen.

• De vormingen volg je ofwel met betaald educatief 
verlof (BEV) ofwel met syndicaal verlof. Hoe dat 
precies in elkaar zit, leggen we uit in de vorming. We 
zorgen ervoor dat je geen loonverlies lijdt omwille van 
je aanwezigheid in de vorming. Verplaatsingskosten 
worden terugbetaald.

• We werken van 9u tot 16u, behalve bij vormingen met 
overnachting. De adressen van de verschillende locaties 
vind je terug achteraan. Er zijn steeds maaltijden 
voorzien.

• De specialisatievormingen hebben plaats in residentieel 
verband. Dat wil zeggen dat er overnachting is voorzien.

• Kan je door omstandigheden niet aanwezig zijn, 
verwittig dan zo snel mogelijk de vormingsdienst: 
02/5490561.

• Er is dit vormingsjaar geen niveau 3 en komt er geen 
voortgezette vorming. Vanaf vormingsjaar 2017-2018 
kan je hiervoor opnieuw inschrijven.

PROGRAMMA 2016-2017

PRAKTISCH
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BASISVORMING

Gespreid  
over 18 maanden  

Provinciaal

Niveau 1

2 x 3 dagen

Niveau 2

2 x 3 dagen

Niveau 3

2 x 3 dagen

SPECIALISATIEVORMING: LANGE MODULE 1 vorming
per jaar met
overnachting 

Blankenberge of
Nieuwpoort

CPBW  
2 x 3 dagen

Ondernemingsraad  
2 x 3 dagen

Syndicale 
afvaardiging  

2 x 3 dagen

VOORTGEZETTE VORMING 
ACTUEEL THEMA 2017-2018

4 dagen in de afdeling

KORTE MODULES 
ACTUEEL THEMA

2016-2017
3 dagen  

(plaats afhankelijk van het aantal inschrijvingen)

STRUCTUUR  
VAN DE VORMING



5

VOOR WIE?

Voor militanten die nog geen basisvorming gevolgd hebben.

WAT DOEN WE?

In niveau 1 nemen we de tijd om kennis te maken met de verschillende vakbondswerkingen in de bedrijven waar de 
Algemene Centrale actief is.

We staan stil bij de arbeidersgeschiedenis en het ontstaan van de vakbonden. We bekijken hoe een OR en CPBW correct 
moeten functioneren.

We zien welke thema’s in welke vergadering besproken worden. We kijken naar de bevoegdheden en de werkwijze van de 
syndicale delegatie. Daarmee is de syndicale driehoek compleet: OR,CPBW en SD.

WAAR EN WANNEER?

ANTWERPEN
2 groepen
2 groepen
2 groepen

3-4-5 oktober & 17-18-19 oktober 2016
14-15-16 november & 28-29-30 november 2016

2-3-4 mei & 15-16-17 mei 2017

BRUSSEL
1 groep
1 groep

3-4-5 oktober & 17-18-19 oktober 2016
2-3-4 mei & 15-16-17 mei 2017

LEUVEN 1 groep 24-25-26 oktober & 7-8-9 oktober 2016

LIMBURG
1 groep
1 groep
1 groep

24-25-26 oktober 7-8-9 november 2016
14-15-16 november & 28-29-30 november 2016

8-9-10 mei & 22-23-24 mei 2017

OOST-VLAANDEREN
1 groep
1 groep
1 groep

3-4-5 oktober & 17-18-19 oktober 2016
24-25-26 november & 7-8-9 november 2016

8-9-10 mei & 22-23-24 mei 2017

WEST-VLAANDEREN
1 groep
1 groep
1 groep

24-25-26 oktober & 7-8-9 november 2016
14-15-16 november & 28-29-30 november 2016

8-9-10 mei & 22-23-24 mei 2017

INTERESSE?

Deze vorming volg je met betaald educatief verlof (BEV). Heb je geen recht op BEV of zijn je uren uitgeput, gelieve je 
vakbondssecretaris te verwittigen.

BASISVORMING 
NIVEAU 1
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VOOR WIE?

Voor alle militanten die niveau 1 in de AC-vorming gevolgd hebben.

WAT DOEN WE?

We kijken hoe ons huidig economisch model, het kapitalisme, functioneert. We onderzoeken waartoe verrechtsing kan 
leiden en wat de gevolgen zijn voor de arbeiders.

We leren hoe een probleem op een syndicale manier te analyseren en aan te pakken. We verzamelen tips hoe we informatie 
kunnen inwinnen en doorgeven.

WAAR EN WANNEER?

ANTWERPEN
2 groepen
2 groepen

16-17-18 januari & 30-31 januari - 1 februari 2017
13-14-15 maart & 27-28-29 maart 2017

BRUSSEL 1 groep 16-17-18 januari & 30-31 januari - 1 februari 2017

LEUVEN 1 groep 6-7-8 februari & 20-21-22 februari 2017

LIMBURG
1 groep
1 groep

6-7-8 februari & 20-21-22 maart 2017
13-14-15 maart & 27-28-29 maart 2017

OOST-VLAANDEREN
1 groep
1 groep

16-17-18 januari & 30-31 januari - 1 februari 2017
6-7-8 februari & 20-21-22 februari 2017

WEST-VLAANDEREN
1 groep
1 groep

6-7-8 februari & 20-21-22 maart 2017
13-14-15 maart & 27-28-29 maart 2017

INTERESSE?

Deze vorming volg je met syndicaal verlof. Je wordt automatisch uitgenodigd als je de AC-vorming niveau 1 gevolgd 
hebt.

BASISVORMING 
NIVEAU 2
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VOOR WIE?

Voor de afgevaardigden die een effectief mandaat hebben in de ondernemingsraad of een actieve plaatsvervanger zijn 
EN die hun basis-vorming AC of ABVV beëindigd hebben.

WAT DOEN WE?

In de eerste drie dagen bekijken we het ontstaan van de OR. We werken rond de bevoegdheden van de OR. We onderzoeken 
de rol van de OR in de syndicale werking. We bekijken het belang van het huishoudelijk reglement en het arbeidsreglement. 
We gaan cao’s ontleden en begrijpen. We oefenen het gebruik van naslagwerken. En we werken rond communicatie in de 
OR (verslag, nota’ s maken, ... ).

In de laatste 3 dagen versterken we je in discussies voor/tijdens en na de OR met je werkgever door praktisch te oefenen.

WAAR EN WANNEER?

FLOREAL NIEUWPOORT 5-6-7 december 2016

FLOREAL BLANKENBERGE 6-7-8 maart 2017

INTERESSE?

De vorming volg je met BEV. Ben je geïnteresseerd? Contacteer dan je vakbondssecretaris, hij of zij kan je meer uitleg 
geven. Heb je geen recht op BEV of zijn je uren uitgeput, gelieve je vakbondssecretaris te verwittigen. Overnachting is 
voorzien.

SPECIALISATIE VORMING
LANGE MODULE OR
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VOOR WIE?

Voor de afgevaardigden die een effectief mandaat hebben of een actieve plaatsvervanger zijn in het Comité Preventie 
en Bescherming op het Werk EN die weinig ervaring hebben in het CPBW EN die hun basisvorming AC of ABVV beëindigd 
hebben.

WAT DOEN WE?

In de eerste drie dagen van deze vorming vertrekken we vanuit de eigen realiteit om stil te staan bij de verschillende spelers 
die opdrachten en taken moeten vervullen betreffende de welzijnswetgeving.

Wat zijn nu de opdrachten en taken van een preventieadviseur? Hoe zit het met de risico-analyse? Hoe gebeurt de 
arbeidsongevallenanalyse? We nodigen een preventieadviseur uit in deze vorming.

In de volgende drie dagen gaan we kijken welke de opdrachten en de verschillende taken zijn van een externe dienst 
preventie en bescherming op het werk.

Wat zijn de mogelijkheden/beperkingen van een arbeidsgeneesheer? Waar moeten wij op letten als werknemersvertegen-
woordigers? Hier doen we beroep op een arbeidsgeneesheer als gastspreker.

WAAR EN WANNEER?

FLOREAL NIEUWPOORT 5-6-7 december 2016

FLOREAL BLANKENBERGE 6-7-8 maart 2017

INTERESSE?

De vorming volg je met BEV. Ben je geïnteresseerd? Contacteer dan je vakbondssecretaris, hij of zij kan je meer uitleg 
geven. Heb je geen recht op BEV of zijn je uren uitgeput, gelieve je vakbondssecretaris te verwittigen. Overnachting is 
voorzien.

SPECIALISATIE VORMING
LANGE MODULE CPBW
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VOOR WIE?

Deze vorming is bedoeld voor militanten die effectief syndicaal afgevaardigde zijn of die actief zijn met een reservemandaat 
als syndicaal afgevaardigde EN die de basisvorming AC of ABVV afgerond hebben.

WAT DOEN WE?

Na het volgen van deze module ken je beter je rechten als syndicaal afgevaardigde en welke mogelijkheden je hiermee 
hebt om je vakbondswerking op het bedrijf verder uit te bouwen. We maken ruim tijd om de ervaringen van alle deelnemers 
uit te wisselen.

In het tweede deel van deze vorming staan we stil bij het “syndicaal onderhandelen”. Een ruim begrip dat we stap voor stap 
bekijken. Geen theoretische beschouwingen maar vooral veel doe-oefeningen die je het inzicht en de vaardigheid bezorgen 
om in de bedrijfsrealiteit aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.

WAAR EN WANNEER?

FLOREAL NIEUWPOORT 5-6-7 december 2016

FLOREAL BLANKENBERGE 6-7-8 maart 2017

INTERESSE?

De vorming volg je met BEV. Ben je geïnteresseerd? Contacteer dan je vakbondssecretaris, hij of zij kan je meer uitleg 
geven. Heb je geen recht op BEV of zijn je uren uitgeput, gelieve je vakbondssecretaris te verwittigen. Overnachting is 
voorzien.

SPECIALISATIE VORMING
LANGE MODULE SA
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VOOR WIE?

Voor militanten die hun basisvorming AC of ABVV beëindigd hebben en de lange module OR gevolgd hebben.

WAT DOEN WE?

In de vorming EFI besteden we aandacht aan de economische en financiële informatie (EFI).

We gaan op zoek waar het geld van het bedrijf vandaan komt en wat er met dat geld gebeurt. We bekijken de resultaten van 
het bedrijf. Brengt ons werk iets op? Wat probeert de werkgever allemaal om het resultaat in zijn voordeel te beïnvloeden? 
Hoe evolueerde de tewerkstelling en welke steunmaatregelen kreeg de werkgever?

Zo zijn jullie beter gewapend om te antwoorden op de argumenten van de werkgever en kunnen jullie zelf ook argumenten 
ontwikkelen om eigen eisen te onderbouwen.

WAAR EN WANNEER?

AC BRUSSEL (WATTEEUSTRAAT) 9-10-11 januari 2017

INTERESSE?

Deze vorming volg je met syndicaal verlof. Ben je geïnteresseerd? Contacteer je vakbondssecretaris die je meer uitleg 
kan geven.

KORTE MODULE
EFI
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VOOR WIE?

Voor delegees die hun basisvorming AC of ABVV beëindigd hebben. Wie inschrijft voor deze vorming moet bereid zijn om 
op een kritische manier naar de werking van de syndicale ploeg in het bedrijf te kijken, met de bedoeling de werking in de 
syndicale ploeg te verbeteren.

WAT DOEN WE?

We gaan na hoe we in een groep kunnen samenwerken? Hoe maak je goede afspraken? Waarop letten we bij de 
taakverdeling? Hoe zorgen we dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt. Uitgangspunt 
bij dit alles is het versterken van het syn- dicaal werk op het bedrijf.

WAAR EN WANNEER?

FLOREAL BLANKENBERGE 24-25-26 april 2017

INTERESSE?

Deze vorming volg je met syndicaal verlof. Ben je geïnteresseerd? Contacteer je vakbondssecretaris die je meer uitleg 
kan geven. Overnachting is voorzien.

KORTE MODULE
WERKEN IN EEN SYNDICALE PLOEG
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Bedankt  

aan onze 

bedrijfs-

animatoren



13

Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel - Tel. 02 549 05 64 - freek.vanhoutte@accg.be

Nadine Paduart • Ronny Boelanders • Anne De Laet

Herwig Vermarcke • Carola Vanhove • Mieke Eggermont

Freek Vanhoutte • Lisa Trogh • Ariane Bontinck

CONTACTGEGEVENS
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AC BRUSSEL

Watteeustraat 2-6

1000 Brussel

Tel. 02 512 79 78

AC ANTWERPEN

Van Arteveldestraat 17

2060 Antwerpen

Tel. 03 220 68 11

AC LEUVEN

Maria-Theresiastraat 119 - 121

3000 Leuven

Tel. 016 22 22 05

AC LIMBURG

Gouverneur Roppesingel 55

3500 Hasselt

Tel. 011 22 25 47

FLOREAL BLANKENBERGE

Koning Albertlaan 59

8370 Blankenberge

Tel. 050 43 21 11

FLOREAL NIEUWPOORT

Albert I laan 74

8620 Nieuwpoort

Tel. 058 22 46 00

DE CEDER

Parijsestraat 34

9800 Deinze

Tel. 09 381 58 85

ADRESSEN 
VORMINGSLOCATIES
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Floreal La Roche-en-Ardenne

Floreal NieuwpoortFloreal Nieuwpoort

Floreal Mont-Saint-Aubert

Floreal Blankenberge

Floreal La Roche-en-Ardenne

Floreal Malmedy

www.f lo realho l idays.be

Camping La Roche-en-Ardenne 1

Camping Gossaimont

Camping Le Festival

Camping Het Veen

Camping La Roche-en-Ardenne 1

Camping Colline de Rabais

Camping Le Festival

Camping 
La Roche-en-Ardenne 2Floreal Nieuwpoort La Roche-en-Ardenne 2

Camping Kempen

Campings

Floreal La Roche-en-ArdenneFloreal La Roche-en-Ardenne

Camping Gossaimont

Vakantie voor iedereen

Ledenkorting AC: 25% op het logement

Vakantie-
domeinen

11477_Floreal_adv_N_AC_A5.indd   1 19/06/15   14:07
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Verantwoordelijke uitgever 

Werner Van Heetvelde 
De Algemene Centrale-ABVV 
Hoogstraat 26-28 
1000 Brussel

Juli 2016


