
INTERESSANT IVM WERKBAAR WERK 

NATIONALE CAO’ S NATIONALE ARBEIDSRAAD:  

 

 

De Nationale Arbeidsraad wordt samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

doorgaans "het Huis van de Belgische sociale partners" genoemd. Het ligt in het hart van 

Brussel, in de onmiddellijke buurt van de Europese instellingen 

DOWNLOADS: 

Download hier de overzichtspagina van nationale cao’ s 

BELANGRIJKE CAO’ S VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD I.V.M WERKBAAR 

WERK  

 

Informatie en raadpleging van de werknemers aan de ondernemingsraad. 

DOWNLOADS: 

Cao nr. 9 van 09.03.1972 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de 

begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere 

vormen van arbeid met nachtprestaties 

DOWNLOADS: 

Cao nr. 46 van 23.03.1990 

 

http://www.cnt-nar.be/Cao-lijst.htm
http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-009.pdf
http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-046.pdf
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.cnt-nar.be/IMAGES/Logo's/logo-narc.gif&imgrefurl=http://www.cnt-nar.be/Home-NL.htm&docid=UOvnsciyIvJcGM&tbnid=pTQPMl6tV_WiXM:&w=641&h=310&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwi8jKCoxcjOAhXDuhoKHZSxD4MQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizgoeOxsjOAhXHiRoKHQViAy0QjRwIBw&url=https://promoveren.wordpress.com/2012/04/06/aan-de-slag-als-aio-caos-van-universiteiten-bedrijven-en-onderzoeksinstellingen-op-een-rijtje/&bvm=bv.129759880,d.d2s&psig=AFQjCNGuwCIU89-k-7h1uqAuDBWQACzTPg&ust=1471526644976187


Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het beleid ter 

voorkoming van stress door het werk. 

DOWNLOADS: 

Cao nr. 72 van 30.03.1999 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het 

telewerk. 

DOWNLOADS: 

Cao nr. 85 van 09.11.2005 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel 

van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen 

DOWNLOADS: 

Cao nr. 103 van 27.06.2012 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van 

een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming 

DOWNLOADS: 

Cao nr. 104 van 27.06.2012 

 

BROCHURES VLAAMS ABVV 

Het Vlaams ABVV is dus de syndicale tegenmacht tegenover de werkgevers en de 

politieke macht in Vlaanderen (de Vlaamse regering en overheid). In Wallonië vervult het 

Waals ABVV (FGTB wallonne) die rol, in Brussel het Brussels ABVV. 

 

 

DOWNLOADS: 

http://www.vlaamsabvv.be/page/categorie/1951/Brochures.htm  

 

 

http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-072.pdf
http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-085.pdf
http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-103.pdf
http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-104.pdf
http://www.vlaamsabvv.be/page/categorie/1951/Brochures.htm
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.netwerktegenarmoede.be/pictures/9cc6ad63-46ae-46ba-a16c-be0c74d0cf1a.jpg&imgrefurl=http://www.netwerktegenarmoede.be/standpunten/maatschappelijke-dienstverlening&docid=Dikv9kfAuX3eYM&tbnid=Pko8FmWhQwIl_M:&w=386&h=157&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwjPyqLLqsrOAhVDxRQKHab6Ao0QxiAIAg&iact=c&ictx=1


BROCHURES FEDERAAL ABVV 

Het ABVV, Meer dan honderd jaar oud, maar moderner en enthousiaster dan ooit. Met 

meer dan 1,5 miljoen leden en duizenden militanten, actief in privébedrijven en in de 

openbare sector. Dankzij hun inzet hebben we een buitengewoon grote impact op het 

maatschappelijke en sociaal-economische gebeuren in België. Je kent ze wel, de mannen 

en vrouwen met rode hesjes in acties en betogingen. Met passie en inzet ijveren ze voor 

solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en een kwalitatieve leef- en werkomgeving. Maar 

het ABVV is evengoed dag in, dag uit, ook minder opvallend actief in allerlei advies- en 

beheersorganen. We houden vast aan één algemeen principe: 'Onderhandelen zolang het 

kan, actie voeren als het moet'  

 

DOWNLOADS: 

http://www.abvv.be/web/guest/publications-nl  

BROCHURES ABVV INTERGEWESTELIJKE BRUSSEL  

Sinds het buitengewoon congres van 7 februari 2003 zet de Brusselse ABVV-

Intergewestelijke zijn bondswerking verder om een sterke en verenigde vakbond op te 

bouwen in ons Gewest. Interprofessionele solidariteit is meer dan ooit van 

doorslaggevend belang voor de collectieve verdediging van de werknemers.  

 

DOWNLOADS: 

http://www.abvvbrussel.irisnet.be/nl/publicaties/de-brochures 

 

 

 

 

 

 

http://www.abvv.be/web/guest/organisatie
http://www.abvv.be/web/guest/publications-nl
http://www.abvvbrussel.irisnet.be/nl/publicaties/de-brochures
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://s4.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2012/12/18/ABVVlgo.gif&imgrefurl=http://www.standaard.be/cnt/dmf20121218_00406126&docid=uiqNYw5sLzwXGM&tbnid=KL_rTyEVvMdfIM:&w=764&h=233&itg=1&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwi7qOWnq8rOAhXEuhoKHU4fBZ0QxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://img.goudengids.be/mysite/media/52/91/2/4b171464-e2a7-4707-8ee3-1eddd6293dc5_PICTURE.jpg&imgrefurl=http://m.abv-brussel.be/&docid=ylc6_P7bpsSptM&tbnid=eqM_jcQVyK5IlM:&w=320&h=134&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwjFvOLp6dTOAhWBzxQKHZFJAlAQxiAIAg&iact=c&ictx=1


BELGISCH KENNISCENTRUM WELZIJN OP HET WERK 

BeSWIC geeft meer informatie over de preventie van risico’s, veiligheid en gezondheid 

op het werk. 

 

DOWNLOADS: 

http://www.respectophetwerk.be/nl  

RVA: http://www.rva.be/nl  

 

STRAFFE KOPPEN 

 

Straffe koppen” richt zich tot jou, de werknemervertegenwoordiger die het thema 

‘werkbaar werk’ op de werkvloer en bij je werkgever wil aankaarten. Jij vormt de brug 

tussen je collega-werknemers, leidinggevenden en directie om doelgericht en 

constructief een verbetering van de jobs mogelijk te maken. We noemen jou een 

‘straffe kop’. Net als bij het koffiezetten zal je een proces doorlopen dat moet leiden 

tot doordachte, prikkelende maatregelen. Slappe koffie zal niet gesmaakt worden! 

DOWNLOADS: 

http://www.straffekoppen.be/  

 

 

 

 

http://www.respectophetwerk.be/nl
http://www.rva.be/nl
http://www.straffekoppen.be/
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://assertief-nl-srsconsultingbv.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/respect-op-het-werk1.jpg&imgrefurl=https://assertief.nl/respect-op-het-werk/&docid=X1VyylwkakIa-M&tbnid=TcqTH9pjL0wq-M:&w=620&h=230&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwiOj_rfrMrOAhXFXRoKHeTnDNEQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.acv-online.be/Images/ACV-Straffe-koppen-220-tcm183-367960.png?mode%3Dmax%26anchor%3Dmiddlecenter%26scale%3Ddownscaleonly%26width%3D220%26height%3D260&imgrefurl=https://www.acv-online.be/acv-online/het-acv/wat-doen-we/Diversiteit/Publicaties/publicaties.html&docid=8cX9dvMHEOLuVM&tbnid=NaCoNXRms_FbAM:&w=220&h=260&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwjioJKMt8rOAhUBbRQKHTePA-sQxiAIAg&iact=c&ictx=1


WERKBAAR WERK 

Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan 

de slag en is minder vaak ziek. Werkbaar werk is van belang voor werknemers, 

ondernemers en organisaties. 

 

 

DOWNLOADS: 

http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk  

 

 

http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.vlaamsabvv.be/images/upload/werkbaar-werk1.gif&imgrefurl=http://www.vlaamsabvv.be/art/pid/30076/Heb-jij-werkbaar-werk?-Doe-de-test!.htm&docid=y3cJYrcwZKgQjM&tbnid=V9uMn0uxmCEJ1M:&w=500&h=120&bih=955&biw=1920&ved=0ahUKEwico9mPuMrOAhUK1RQKHRs5CmMQxiAIAg&iact=c&ictx=1

