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

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

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 ABVVIntergewestelijke 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

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/

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

