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En wij? Wij zijn heel tevreden om je te 
mogen verwelkomen. Je doet ons denken 
aan al die mensen die vóór jou zijn opge-
staan. Ondanks alle tegenkanting waren 
ze met velen, en hebben ze bergen verzet 
met de kracht van hun solidariteit. 

Nu ga jij met hen mee opstaan. En wij 
juichen dat toe. Maar niet vanaf de zijlijn. 
Wij staan klaar om je met raad en daad 
bij te staan. Om jou sterker te maken om 
iedereen vooruit te helpen. 

Er zijn veel helpende handen: die van 
de secretarissen en de vakbondsmede-
werkers van je regio; en ook die van de 
vormingswerkers en de vele vrijwilligers 
die je een breed palet aan vormingspro-
gramma’s aanbieden. 

Met vorming kom je 
vooruit
Doe de test. Denk aan het woord ‘leren’. 
Waarschijnlijk denk je aan zaken zoals 
‘school’, ‘studeren’, ‘saai’, ‘moeten’, 
‘ontwikkelen’, ‘met vallen en opstaan’, 

‘te lang’. We hebben heel veel opvattin-
gen over leren, maar die blijven meestal 
nogal vaag. 

Mensen leren altijd. Overal. Meestal 
zonder er echt mee bezig te zijn. Zelfs 
de evolutie van een samenleving kun je 
in zekere zin opvatten als een collectief 
leerproces. Maar als we spreken over 
vorming, spreken we over leerprocessen 
die door ons bewust worden opgezet en 
die een doel hebben. 

En wij hebben zo’n doel: we willen 
ABVV-Metaal-militanten leren hoe ze 
op eigen kracht een volwaardige plaats 
kunnen innemen in hun onderneming, 
in de syndicale werking, in de vakbond 
en in de samenleving. Daarom proberen 
we onze vorming zo goed mogelijk af te 
stemmen op de syndicale praktijk van 
onze deelnemers. 

Eigenwijs in aanpak
In onze aanpak is het principe ‘vanuit de 
praktijk voor de praktijk’ doorslag gevend. 

Met deze praktijkgerichte methode 
sluiten we zo dicht mogelijk aan bij jouw 
ervaringen. Door reflectie en interactie 
met anderen leer je actief betekenis en 
zin geven aan je ervaringen. Bij ons is  
leren een sociaal gebeuren. Actie, reflec-
tie, communicatie en samenwerking zijn 
de sleutelwoorden.

Je hebt het al begrepen: bij ABVV-Metaal 
‘volg’ je geen vorming. Wij bieden je een 
oefenplek die gericht is op de syndica-
le praktijk. Daarom besteden we veel 
aandacht aan het uitwerken van praktijk-
oefeningen, waarin je met typische 
syndicale situaties aan de slag gaat. We 
kiezen voor een aanpak die mensen ver-
bindt, en niet verdeelt. Daarbij gaan we 
verschillen in denk- en doe-stijl niet uit 
de weg, maar wenden we het vertrouwen 
binnen de groep aan om de verschillen 
en overeenkomsten duidelijk zichtbaar 
te maken. 

Machtsverschillen laten we aan de deur 
van het vormingslokaal achter. Zo krijgt 
iedereen de kans om een discussie te 
beginnen en zijn/haar argumenten naar 
voren te brengen. Op die manier beslui-
ten we gesprekken en discussies steeds 
op basis van de beste argumenten. 

Maar een vormingsgroep is natuurlijk 
meer dan een gespreksgroep. Bij ons 
leer je samen met anderen te overleg-
gen wat je in jouw situatie gaat doen. Je 
krijgt zicht op de machtsverhoudingen 
die in de weg staan en we brengen je de 
vaardigheden bij om die verhoudingen 
stapsgewijs te wijzigen in het voordeel 
van de werknemers. Door samen met 
andere syndicalisten in realistische 
situaties kleine successen te boeken 
krik je het vertrouwen op om ook in 
de ‘echte wereld’ de syndicale actie te 
doen slagen.

 Jij hebt beslist om mee 
op te staan. Voor betere 
werkomstandigheden, 

voor koopkracht en gelijke rechten. 
Om iedereen vooruit te helpen. 
Omdat je weet dat echte verandering 
van onderaan komt.
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Zeker als beginnende militant zul je het 
gevoel krijgen overspoeld te worden met 
situaties die om je aandacht schreeuwen.  
De hoge werkdruk, de flexibiliteit, slech-
te relaties met de leidinggevenden,  
klachten van werknemers, looneisen,  
sancties tegen werknemers, een 
 gebrekkige arbeidsorganisatie, onveilige 
en ongezonde arbeidsomstandigheden. 
Die kunnen we uiteraard niet allemaal 
tegelijk aan bod laten komen. Daarom 
stippelen we samen met jou een slim 
traject uit. Daarin verwerf je dan de 
 kennis, de vaardigheden en de attitudes 
die je onder de knie moet krijgen.

Een stevig fundament
Daar sta je dan. Als beginnende mili-
tant wil je natuurlijk zo snel mogelijk 
een paar syndicale stenen in de rivier 
verleggen. En daar gaan we je bij helpen. 
Door snel een stevig fundament te 
leggen waarop je kunt bouwen om jouw 
syndicale situaties en problemen aan te 
pakken en te handelen vanuit de waar-
den van ABVV-Metaal.

We bieden je een breed basispakket aan 
dat je klaarstoomt om als een volwaar-
dige syndicalist in de bres te staan voor 
werknemersrechten. Er zal een wereld 
voor je opengaan: je leert je rechten 
 kennen, we maken je wegwijs in de basis-
regels van de arbeidsreglementering, van 
onze sociale zekerheid en van het sociaal 
overleg. Je leert je weg vinden in de 
vakbondsorganisatie. Oefenen in solidair 
samenwerken loopt als een rode draad 
door het programma. 

De juiste houding
En laten we er geen doekjes om winden: 
een vakbondsmilitant heeft een stevige 
dosis assertiviteit nodig. Ook daar 
werken we hard aan. Wil je doelgericht 
en empathisch leren communiceren, 
argumenteren en onderhandelen? Dan 
moet je bij ons zijn.  Maar we gaan ook 
je kritische zin aanscherpen, en je warm 
maken voor een door en door demo-
cratische werking. We willen je vooral 
in beweging brengen, je laten oefenen 
om al die kennis en vaardigheden in te 
zetten in realistische situaties.

Trajectwijzer
We zeiden het al: onze vorming biedt je een 
oefenplek voor de syndicale praktijk aan. 
Maar die oefenplek moet natuurlijk aansluiten 
op jouw uitdagingen. De typische situaties 
waar je als syndicalist mee te maken krijgt, 
vormen dan ook het uitgangspunt voor al onze 
vormingsprogramma’s. 
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Kick-off1

3a

3b

3c

2 + 2 DAGEN

3 X 5 DAGEN OF 3 X (3+2) DAGEN VOOR WERKNEMERS 
UIT KLEINE ONDERNEMINGEN

3 X 5 DAGEN OR OF CPBW
2 X 5 DAGEN SYNDICALE AFVAARDIGING

2 X 2 DAGEN

1 DAG

VOORJAAR 2020

2 Basisvorming

Mandaatvorming

Modulevorming

Studiedagen

EXTRA

W e willen  
ABVV-Metaal- 

militanten leren hoe 
ze op eigen kracht een 
volwaardige plaats 
kunnen innemen in 
hun onderneming, in 
de syndicale werking, 
in de vakbond en in de 
samenleving.

Adri Craens, 
coördinator  
vorming
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Tijdens de sociale verkiezingen mogen 
werknemers kiezen welke collega’s hen 
vertegenwoordigen bij de werkgever. 
Als kandidaat laat jij de stem van je 
werkmakkers horen bij je werkgever. 
Maar je zit ongetwijfeld met heel wat 
vragen. Hoe leg ik op een vlotte manier 
contacten met de werknemers? Hoe leg 
ik uit waar ‘de vakbond’ voor staat?  
Hoe maak ik mensen warm voor 
ons verhaal? En wat als ik verkozen 
word? Dan moet ik meedraaien in 
het sociaal overleg, in het comité 
voor preventie en  bescherming of de 
ondernemingsraad de werknemers-
belangen gaan verdedigen en met de 
directie gaan praten. Daarom vangen wij 
je onmiddellijk op. Met een spoedcursus. 
Zo neem je een vliegende start.

De tijdlijn van jouw vormingstraject

In de weken voor de verkiezingen 
nodigen we je uit voor twee intensieve 
startdagen. Deze vorming vindt plaats in 
je regio. 

— Je maakt kennis met ons, en wij  
met jou.

— We zetten op een rijtje wat je 
uitdagingen zijn voor de komende 
maanden.

— We werken aan je zelfvertrouwen  
om de banden met collega’s aan  
te halen.

— En we stimuleren je om je thuis te 
voelen bij ‘die van de vakbond’.

Op de verkiezingsdag valt het verdict: 
voor ABVV-Metaal en voor jou. Verkozen 
of niet: wij hebben iedereen nodig om 

de handen uit de mouwen te steken voor 
werknemersrechten. In de weken na de 
verkiezingen serveren we je twee bij-
komende regionale vormingsdagen. 

— Je maakt kennis met vaak voorko-
mende syndicale situaties, en met je 
rechten en plichten.

— We stomen je klaar voor de eerste 
vergadering van ondernemingsraad 
en comité. 

— En we helpen je een eind op weg om 
met je collega-syndicalisten samen 
te werken in een sfeer van gelijkheid 
en solidariteit.

Een vierdaagse  
vliegende start

MAA MAAFEBJANNOV NOVJUL JULMEI MEISEP SEPAPR APRDEC DECAUG AUGJUN JUNOKT OKT

2020

KICK-OFF 1 KICK-OFF 2 BASISVORMING 1 BASISVORMING 2 BASISVORMING 3

2021

2 DAGEN 2 DAGEN 5 DAGEN 5 DAGEN 5 DAGEN

sociale
verkiezingen

We vangen je onmiddellijk op met een spoedcursus.  
Zo neem je een vliegende start.

Kick-off1
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Wij bieden je:

— Drie vormingsweken van telkens vijf dagen in je regio.  
Voor werknemers uit kleinere ondernemingen hanteren 
we een alternatieve formule, waarbij je nooit langer 
dan drie dagen afwezig bent.

— Een positief en veilig leerklimaat waarin je samen leert, 
en leert van elkaar.

— Een programma dat aansluit bij jouw werkelijkheid.
— Ruimte voor eigen initiatief en actieve deelname.
— Een eigen traject voor militanten uit ondernemingen 

met een beperkte syndicale aanwezigheid.

15 dagen voluit 
voor de praktijk

Maar vooral een rijk gevuld programma:

— Met een rode draad: we werken aan sleutelvaardig-
heden voor een goede syndicale praktijk: solidair 
samenwerken, assertief handelen, verandering reali-
seren en het aanscherpen van je syndicale blik op de 
sociale relaties binnen en buiten de onderneming.

— We laten je kennismaken met onze kijk op de samen-
leving: gelijkheid, solidariteit, democratie en recht-
vaardigheid zijn de basisprincipes.

— Je leert de vele kamers van de vakbond kennen:  
structuur en werking van het ABVV.

— Hoe bouw je een syndicaal netwerk uit?
— Hoe win je het vertrouwen en de steun van je  

collega’s?
— Hebben de collega’s recht op een ploegenpremie?  

Op een loonsverhoging? Kan ik meer overuren doen? 
Kan men minder gaan werken om voor een ziek 
familie lid te zorgen? Hoe zit dat met tijdelijke werk-
loosheid? Hoeveel flexibiliteit is aanvaardbaar?  
We zorgen ervoor dat je je rechten op zak hebt.

— Wat kun en mag je in de ondernemingsraad, het CPBW 
en de vakbondsafvaardiging?

— Hoe ontmijn je conflicten?
— Hoe voer je een gesprek met de werkgever?  

Hoe onderhandel je principieel en doelgericht?
— Hoe werkt het sociaal overleg binnen en buiten het 

bedrijf? Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao)? 

— Hoe versterken we de kracht van de solidariteit in de 
samenleving? De sociale zekerheid in onzekere tijden.  

Na de basisvorming bij ABVV-Metaal ben je klaar om een 
brede waaier aan syndicale situaties aan te pakken. 

2 Basisvorming

Durf denken, spreken en 
handelen. Sluit je aan bij 
al die militanten die vóór 
jou hun syndicale kracht 
met vorming hebben 
opgebouwd. Meld je aan 
bij de secretaris van je 
vakbondsafdeling en 
schrijf je in.
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Na je basisvorming kun je ervoor kiezen om je gedurende 
drie vormingsweken, gespreid over anderhalf schooljaar, 
te verdiepen in de kennis en de vaardigheden om effectief 
syndicaal te handelen in de typische situaties waarin je als 
afgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comité 
voor preventie en bescherming verzeilt. Hier moet je echt 
een keuze maken: je volgt de ‘richting OR’ of de ‘richting 
CPBW’. 

En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we na deze 
‘mandaatvorming’ nog twee extra vormingsweken in petto, 
waarin we intensief werken aan de vaardigheden voor de 
‘allround’ vakbondsafgevaardigde. Na deze vorming kent 
de syndicale actie voor jou werkelijk geen geheimen meer 
– of toch niet al te veel meer.

Al deze vormingsweken organiseren we in het vormings-
centrum Bremberg te Haasrode. We werken met een 
residentiële formule. Dat doen we om het wij-gevoel in de 
beste omstandigheden te kunnen laten groeien; en om 
iedereen de kans te geven om in een informele sfeer te 
leren uit de gesprekken met medesyndicalisten. Maar we 
brengen ook begrip op voor deelnemers die omwille van 
familiale of andere omstandigheden niet in staat zijn om 
gedurende meerdere dagen van huis weg te zijn.

De wereld verandert bliksemsnel; de uitdagingen voor 
de vakbond ook. Om bij te blijven en door de bomen het 
bos te blijven zien, organiseren we ook een ‘permanente 
vorming’. We bieden korte modules van telkens twee dagen 
aan waarin de actualiteit wordt uitgediept, of een bepaal-
de vaardigheid –bijvoorbeeld conflicthantering – intensief 
wordt getraind, of een facet van de syndicale werking wordt 
belicht. 

Ook deze modules vinden plaats in het vormingscentrum 
Bremberg. Je moet steeds inschrijven voor een pakket van 
vier vormingsdagen. Ook voor deze vormingen bieden we 
een residentiële formule aan.

We organiseren jaarlijks een aantal studiedagen waarin we 
met experten specifieke en doorgaans technische mate-
ries uitspitten. De studiedagen over het Jaarlijks Actieplan 
en over de Economische en Financiële Informatie aan de 
ondernemingsraad komen jaarlijks terug.

Ook deze studiedagen hebben plaats in het vormingscen-
trum Bremberg.

Wat als je nog met  
een (leer)hongertje zit?
Je wil het onderste uit de kan halen? Dan staan wij alvast klaar met 
een uitgebreid aanbod aan verdergezette vorming.

Verdergezette vorming3

3a 3b

3c

Dieper graven met 
de mandaatvorming

Breder kijken met de 
modulevorming

Expertise verwerven 
met de studiedagen
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Mandaatvorming Modulevorming

Studiedagen

Optie syndicale
afvaardiging

CPBW 1

CPBW 2

CPBW 3

OR 1

OR 2

OR 3

VOORJAAR 2022

OF

OF

OF

NAJAAR 2022

VOORJAAR 2023

MOD A

JAP

MOD B

EFI

SA 1

SA 2

NAJAAR 2023

VOORJAAR 2024

3a 3b

3c

Verdergezette vorming praktisch

3 X 5 DAGEN 2 X 2 DAGEN

2 X 1 DAG

2 X 5 DAGEN

Alle opleidingen vinden 
plaats in het vormings-
centrum Bremberg.

Je kunt starten zodra je  
de drie basisweken hebt 
afgerond.

W e bieden je 
een breed 

basispakket aan 
dat je klaarstoomt 
om als een vol-
waardige syndicalist 
in de bres te staan 
voor werknemers-
rechten. Oefenen in 
solidair samenwerken 
loopt als een rode 
draad door onze 
programma’s.

Sven  
Hemelaers, 
vormingswerker
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Vorming volgen 
dankzij het  
Opleidingsverlof
Wanneer heb je recht 
op opleidingsverlof?
 
Met het Vlaams opleidingsverlof (VOV) 
genieten werknemers die in het Vlaams 
Gewest werken het recht om verlof te 
nemen op het werk voor een aantal uren 
dat overeenstemt met het aantal uren 
van een erkende opleiding of vorming.

Je hebt recht op VOV als je voor minstens 
50 % tewerkgesteld bent in de privésec-
tor. Dit verlof is beperkt. Je krijgt verlof 
op het werk voor een aantal uren, gelijk 
aan het aantal effectief gevolgde uren 
van de erkende opleiding waarvoor je je 
inschreef. Het kan gaan om:
— Vorming tijdens de werktijd: je moet 

dan niet werken en je kunt dus de 
vorming volgen.

— Vorming buiten de werktijd: je kunt 
de opgebouwde uren op ander mo-
ment opnemen.  

NIEUW! De opname van het VOV mag inge-
pland worden vanaf de dag vóór de start 
van de opleiding tot en met twee dagen 
na de einddatum van de opleiding of na 
het laatste examen. Dit is belangrijk voor 
nachtploegwerkers en weekendwerkers

Je krijgt je normaal loon (voor de uren 
dat je aanwezig was in de cursus), maar: 
het wordt begrensd (schooljaar 2018-
2019: loonplafond = 2.928 euro).  
Per schooljaar (van 1 september tot  
31 augustus van het daaropvolgend 

 kalenderjaar) kun je ten hoogste 125 uren 
VOV opnemen. Maar niet iedereen heeft 
recht op die 125 uren. Je persoonlijk 
maximum hangt af van je tewerkstel-
lingspercentage (als je vier vijfde werkt, 
dan bedraagt je persoonlijk maximum 
80 % x 125 uren = 100 uren). Werk je exact 
50 % met een vast uurrooster, dan kun je 
het VOV alleen opnemen tijdens werk-
uren die samenvallen met lesuren.

Ook de opleiding moet aan bepaalde 
voorwaarden voldoen om in aanmerking 
te komen voor het VOV.
— Het moet gaan over een ‘arbeids-

marktgerichte opleiding’ die erkend 
en geregistreerd is in de ‘opleidings-
databank Vlaamse opleidings-
incentives’; www.vlaanderen.be/ 
opleidingsdatabank

— of het moet een loopbaangerichte 
opleiding zijn: dat is een opleiding 
die vermeld wordt in het persoonlijk 
ontwikkelingsplan van een loop-
baanbegeleiding die je volgde bij 
een erkend loopbaancentrum.

— Bovendien moet de cursus minstens  
32 contacturen of lestijden omvatten. 

Via de online simulator van de Vlaamse 
overheid kun je berekenen hoeveel uren 
Vlaams opleidingsverlof je kunt opne-
men voor een bepaalde opleiding.  
www.vlaanderen.be/vlaamse-opleidings-
incentives/berekenen-en-plannen-aan-
tal-uren-vlaams-opleidingsverlof

A ls kandidaat laat 
jij de stem van je 

werkmakkers horen 
bij je werkgever. Maar 
je zit ongetwijfeld 
met heel wat vragen. 
Daarom vangen wij 
je onmiddellijk op. 
Met een spoedcursus. 
Zo neem je een 
vliegende start.

Steve  
Temmerman, 
vormingswerker

Al onze cursussen  
(behalve de studie- 
dagen) zijn erkende  
opleidingen die minstens 
32 uren omvatten.
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Hoe ga je 
te werk?

1 Je kiest een bepaalde opleiding of vorming.

2
Ga na of die opleiding erkend is voor VOV. De 
inrichtende organisatie moet dat weten. Je 
kunt de opleiding ook gewoon opzoeken in 
de opleidingsdatabank (www.vlaanderen.be/
opleidingsdatabank ). Staat ze hierin, dan is ze 
erkend.

2 
bis

Indien de opleiding niet erkend is, kun je ze enkel 
volgen als ze vermeld wordt in een persoonlijk 
ontwikkelingsplan opgesteld door een erkend 
centrum voor loopbaanbegeleiding. 

3
Je schrijft je in voor de gekozen opleiding in de 
school of bij de vormingsorganisatie. De instelling 
moet je een inschrijvingsattest  bezorgen.

4
Je brengt de ABVV-afgevaardigde in je bedrijf of 
dienst op de hoogte van je initiatief. Je vraagt 
hem om jouw initiatief op te nemen in de 
‘collectieve planning’. 
Is er geen ondernemingsraad en geen syndicale 
afvaardiging in je bedrijf, dan zul je de planning 
zelf met je werkgever moeten organiseren.

5
Je brengt je werkgever op de hoogte van jouw 
initiatief. Je overhandigt het inschrijvingsattest 
aan de werkgever. Vraag een ontvangstbewijs 
wanneer je jouw inschrijvingsattest overhandigt.

6
Je bespreekt de collectieve planning met je ABVV-
afgevaardigde (of met je werkgever als er geen 
syndicale afvaardiging is). Je werkgever kan je 
VOV in principe niet weigeren als je daar recht op 
hebt. 
De werkgever kan zich wel verzetten tegen 
afwezigheden volgens de regels van de 
‘collectieve planning’. Hij of zij kan ook de regel 
‘de collectieve planning heeft voorrang op de 
individuele planning’ héél strikt toepassen.
Zorg er dus voor, in samenspraak met de 
syndicale afvaardiging, dat jouw opleiding in 
de collectieve planning wordt opgenomen. Let 
daarbij ook op de uren die je eventueel nodig 
hebt om examens af te leggen op het einde van 
het schooljaar.

7
Wanneer je op de cursus afwezig bent, dan bezorg 
je een attest aan de organiserende instelling 
én ook aan de werkgever (bijv. bij ziekte). Je 
houdt ook zelf alle attesten bij (tot 3 jaar na de 
opleiding!) 
Pas op: je werkgever zal alleen het aantal uren 
terugbetaald krijgen dat je fysiek aanwezig was in 
de opleiding, examenuren inbegrepen.

8
Let ervoor op dat je voor je uren VOV het 
(geplafonneerd) loon doorbetaald krijgt op de 
normale betaaldag.

9
Na de vorming ontvang je van ons een certificaat 
waaruit blijkt dat je deelnam aan de vorming. Dat 
is louter voor jou bedoeld, je hoeft dat niet af te 
geven aan de werkgever.

11ABVV-Metaal



Afwezig?
Wanneer je een opleiding volgt met VOV, 
dan ben je verplicht om tijdens de cur-
sus aanwezig te zijn. Ben je er niet, dan 
moet je ervoor zorgen dat je afwezigheid 
gewettigd is.

Je moet zelf een attest dat die afwe-
zigheid wettigt, gedurende drie jaar 
bijhouden, zodat de overheid op elk 
moment kan vragen naar de wettiging. Je 
bezorgt het attest ook aan ons en aan je 
werkgever.

Voorbeelden van attesten van gewettig-
de afwezigheid:  

— een medisch attest
— een attest van je werkgever dat je 

op het moment van de opleiding 
gewerkt hebt (of een OR of  CPBW 
bijwoonde)

— bewijs van deelname aan begrafe-
nisplechtigheid, huwelijk …

— bewijs van deelname aan een erken-
de staking

Wie ongewettigd afwezig is voor meer 
dan 10 % van de totale duur van alle 
opleidingen die je in één schooljaar hebt 
gevolgd, krijgt een sanctie. Zo wordt in 
het erop volgende schooljaar je recht 
op VOV met 25 % verminderd. Voor de 
afwezige uren krijg je uiteraard geen VOV 
uitbetaald. 

Wat als je niet in het 
Vlaams Gewest werkt?
Geen nood, voor jou is er nog steeds de 
mogelijkheid om vorming te volgen met 
Betaald Educatief Verlof. De spelregels 
zijn gelijkaardig aan die van het VOV, 
maar er zijn toch belangrijke verschil-
len. Contacteer je afdelingssecretariaat 
indien je hierover vragen hebt.

Heb je nog vragen?  
Stel ze aan de vormingsdienst via  
vormingsdienst@abvvmetaal.be.

D e wereld 
verandert 

bliksemsnel; de 
uitdagingen voor 
de vakbond ook. 
Om bij te blijven en 
door de bomen het 
bos te blijven zien, 
organiseren we ook 
een ‘permanente 
vorming’, waarin de 
actualiteit wordt 
uitgediept, of een 
bepaalde vaardigheid 
– bijvoorbeeld 
conflicthantering 
– intensief wordt 
getraind

Peter  
Bostyn, 
vormingswerker
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ABVV-Metaal Antwerpen

PROVINCIAAL SECRETARIAAT

Ommeganckstraat 47/49 – 2018 Antwerpen
TEL. 03 203 43 40 – FAX 03 203 43 56
E-MAIL: antwerpen@abvvmetaal.be

Jacob Jordaensstraat 17 - 1000 Brussel
TEL: 02 627 74 11 - FAX: 02 627 74 90

 www.abvvmetaal.be
 info@abvvmetaal.be

 www.facebook.com/abvvmetaal
 twitter.com/abvvmetaal

VOORZITTER
Georges DE BATSELIER

ONDERVOORZITTER
Ortwin MAGNUS

ALGEMEEN SECRETARIS
Marc LENDERS

VOORZITTER 
Marc POTTELANCIE – TEL. 03 203 43 66
E-MAIL: mpottelancie@abvvmetaal.be

VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR
Eddy GOOVAERTS – TEL. 03 203 43 60
E-MAIL: egoovaerts@abvvmetaal.be

ADVISEUR
Friso BORREMANS – TEL. 03 203 43 62
E-MAIL: fborremans@abvvmetaal.be

AFDELINGEN EN BURELEN

Afdeling regio Antwerpen

AFDELINGSSECRETARIS 
Wim LEYZEN – TEL. 03 203 43 69
E-MAIL: wleyzen@abvvmetaal.be

SECRETARISSEN
Ronny LEQUENNE – TEL. 03 203 43 47
E-MAIL: rlequenne@abvvmetaal.be
Frank DAMS – TEL. 03 203 43 64
E-MAIL: fdams@abvvmetaal.be

SOCIALE DIENST 
Brenda VERDONCK – TEL. 03 203 43 65
E-MAIL: bverdonck@abvvmetaal.be

BUREEL ANTWERPEN
Ommeganckstraat 47/49 – 2018 Antwerpen
TEL. 03 203 43 40 – FAX 03 232 78 74

BUREEL BOOM
Antwerpsestraat 33 – 2850 Boom
TEL./FAX  03 844 74 63

Afdeling Mechelen – Kempen

AFDELINGSSECRETARIS
Hans VANEERDEWEGH – TEL. 014 56 26 06
E-MAIL: hvaneerdewegh@abvvmetaal.be

SECRETARISSEN
Patrick VANDERLOOVEN – Tel. 015 29 90 60; 
014 56 26 02
E-MAIL: pvanderlooven@abvvmetaal.be
Patrick ELSEN – TEL : 015 29 90 61
E-MAIL: pelsen@abvvmetaal.be

BUREEL MECHELEN 
Zakstraat 16 – 2800 Mechelen
TEL. 015 29 90 62 – FAX 015 21 94 74
E-MAIL: mechelen@abvvmetaal.be

BUREEL GEEL
Lebonstraat 40d – 2440 Geel
TEL. 014 56 26 00 – FAX 014 56 26 09
E-MAIL: kempen@abvvmetaal.be

Adressen
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ABVV Industriebond  
Metaal Limburg

PROVINCIAAL SECRETARIAAT

Volksontwikkeling 
Jekerstraat 59 - 3700 Tongeren
TEL. 012 39 87 00 – FAX 012 23 07 85

ABVV-Metaal  
Oost-Vlaanderen

PROVINCIAAL SECRETARIAAT

Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent  
TEL. 09 265 52 95   FAX 09 265 52 98 

VOORZITTER 
Rohnny CHAMPAGNE – gsm: 0474 06 14 19
E-MAIL: rchampagne@abvvmetaal.be

SECRETARISSEN
Johnny FRANS – gsm  0474 06 13 95
E-MAIL: jfrans@abvvmetaal.be
Frank STEVENS – gsm  0496 05 60 75
E-MAIL: fstevens@abvvmetaal.be
Rafaele DAL CERO – gsm  0495 51 22 89
E-MAIL: rdalcero@abvvmetaal.be  

LEDENBEHEER
Inge RAMAEKERS – tel. 012 39 87 00
E-MAIL: iramaekers@abvvmetaal.be
Franco SARTOR – tel. 012 39 87 01
E-MAIL: fsartor@abvvmetaal.be

SOCIALE DIENST/ADVISEURS
Inge CORSTJENS – tel. 012 39 87 02
E-MAIL: icorstjens@abvvmetaal.be
Elke MOORS – tel. 012 39 87 03
E-MAIL: emoors@abvvmetaal.be

VORMING
Elke MOORS – tel. 012 39 87 03
E-MAIL: emoors@abvvmetaal.be

DRUKKERIJ
Frank VANDRIES – TEL. 012 39 87 13
E-MAIL: fvandries@abvvmetaal.be
 
VERHUUR GEBOUWEN,  
EFI & BELASTINGSSERVICE
Erik VERHEYDEN – tel. 012 39 87 14
E-MAIL: everheyden@abvvmetaal.be

PROVINCIAAL SECRETARIS 
Jo DE MEY – gsm 0477 38 11 63
E-MAIL: jdemey@abvvmetaal.be

PROVINCIAAL VOORZITTER 
Marc STAELENS – gsm 0476 67 09 34
E-MAIL: mstaelens@abvvmetaal.be

DIENSTHOOFD PERSONEELSZAKEN,  
FINANCIËN EN ADMINISTRATIE 
Karin AUDENAERDE – gsm 0478 33 07 16
E-MAIL: kaudenaerde@abvvmetaal.be

GEWESTELIJKE AFDELINGEN

Gent – Eeklo

Vrijdagmarkt 9 – 9000 Gent 
TEL. 09 265 52 91 – FAX : 09 265 52 98

GEWESTELIJKE SECRETARIS  
Marc STAELENS – gsm 0476 67 09 34
E-MAIL: mstaelens@abvvmetaal.be 

SECRETARIS
Brenda VANDERDONCKT – gsm 0473 91 87 89
E-MAIL: bvanderdonckt@abvvmetaal.be

Waas en Dender

Dijkstraat 59 - 9200 Dendermonde
TEL. 052 25 92 79/80 - FAX  052 25 92 81
Vermorgenstraat 11 - 9100 Sint-Niklaas
TEL. 03 760 04 15/16 - FAX 03 760 04 17
 
GEWESTELIJK SECRETARIS
Frank VAN DORSSELAER – gsm 0473 89 0311
E-MAIL: fvdorsselaer@abvvmetaal.be

Zuid-Oost-Vlaanderen

Houtmarkt 1 - 9300 Aalst 
TEL. 053 72 78 35/36 - FAX 053 77 47 52
Stationsstraat 21 - 9600 Ronse
TEL. 055 33 90 12 - FAX 055 33 90 59 

GEWESTELIJK SECRETARIS 
Ronny Loubris – gsm 0497 27 17 66
E-MAIL: rloubris@abvvmetaal.be

> Adressen
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Federatie der Metaal- 
industrie Vlaams-Brabant

PROVINCIAAL SECRETARIAAT

Mechelsestraat 6   1800 Vilvoorde
TEL. 02 251 60 20 - FAX 02 251 73 74

ABVV-Metaal  
West-Vlaanderen

PROVINCIAAL SECRETARIAAT

Conservatoriumplein 9/6 - 8500 Kortrijk
TEL. 056 23 50 85 

PROVINCIAAL SECRETARIS
Steven VAN EECKHOUTTE
E-MAIL: svaneeckhoutte@abvvmetaal.be 
WEBSITE: www.abvvmetaal-wvl.be

REGIO’S

Regio Kortrijk 

Conservatoriumplein 9/5 - 8500 Kortrijk
TEL. 056 23 50 80 

GEWESTELIJK SECRETARIS
Dieter MASSCHELEIN
E-MAIL: dmasschelein@abvvmetaal.be

Regio Roeselare

Zuidstraat 22-24 - 2e verdieping - 8800 
Roeselare
TEL. 051 26 00 88 

GEWESTELIJK SECRETARIS
Yves ALLEWAERT
E-MAIL: yallewaert@abvvmetaal.be

Regio Ieper – Wevelgem – Menen

Conservatoriumplein 9/5 - 8500 Kortrijk
TEL. 056 23 50 86 - FAX 056 21 45 46 
Korte Torhoutstraat 27 - 8900 Ieper
TEL. 057 21 83 75 

GEWESTELIJK SECRETARIS 
Véronique Rogiers
E-MAIL: vrogiers@abvvmetaal.be

Regio Brugge

Zilverstraat 43 - 8000 Brugge
TEL. 050 44 10 28 

GEWESTELIJK SECRETARIS: 
Henk DEPREZ
E-MAIL: hdeprez@abvvmetaal.be

Regio Oostende-Veurne-Diksmuide

J. Peurquaetstraat 27-29 - 8400 Oostende
TEL. 059 55 60 75 

GEWESTELIJK SECRETARIS
Henk DEPREZ
E-MAIL: hdeprez@abvvmetaal.be

PROVINCIAAL SECRETARIS 
Denis De Meulemeester
E-MAIL: ddemeulemeester@abvvmetaal.be 

ADJUNCT PROVINCIAAL SECRETARIS
Luc Janssens
E-MAIL: ljanssens@abvvmetaal.be 
 
SECRETARIS
Christophe Lanckmans
E-MAIL: clanckmans@abvvmetaal.be

PROPAGANDIST
Walter Van Der Auwera
E-MAIL: wvanderauwera@abvvmetaal.be

GEWESTELIJKE AFDELINGEN

Afdeling Vilvoorde 

Mechelsestraat 6   1800 Vilvoorde  
TEL. 02 251 60 20 - FAX 02 251 73 74
 
Afdeling Leuven 

Maria Theresiastraat 119   3000 Leuven  
TEL. 016 20 29 12 - FAX 016 29 00 04 
 
Afdeling Halle 

Meiboom 4 – 1500 Halle
TEL. 02 356 66 56 
 
Afdeling Burgerluchtvaart 

Mechelsestraat 6   1800 Vilvoorde
TEL. 02 251 60 20 - FAX 02 251 73 74

> Adressen
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Voor betere 
werkomstandigheden, 
voor koopkracht en gelijke 
rechten. Om iedereen vooruit 
te helpen. Omdat je weet 
dat echte verandering van 
onderaan komt. 

Ontdek in deze brochure 
hoe ABVV-Metaal jou opleidt 
tot een syndicale kracht om 
rekening mee te houden.

Jij hebt 
beslist om 
mee op te 
staan. 


