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Cao 22 is zeer duidelijk: het is de taak is van de werkgever om het onthaal te organiseren. De cao zegt duidelijk welke informatie de 
nieuweling moet krijgen. Het gaat om alle informatie die hun integratie, hun aanpassing en hun ontplooiing in de onderneming kan 
bevorderen: de arbeidsvoorwaarden, de bedrijvigheid van de onderneming, de structuur van hun onderneming, hun rol binnen de 
onderneming. Maar ook alle informatie  over de collectieve betrekkingen op niveau van de onderneming (syndicale afvaardiging, de 
ondernemingsraad, comité preventie en bescherming op het werk). Cao 22 zegt ook welke taken weggelegd zijn voor de vakbond bij het 
onthaal.

Het is belangrijk om een goed syndicaal 
onthaal op poten te zetten. We tonen 
nieuwe werknemers niet alleen dat ze 
welkom zijn in ons bedrijf maar ook bij 
ABVV-Metaal. Het komt er niet op aan 
om hen te overdonderen, maar om hen te 
ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze 
snel hun plaats vinden in de onderneming. 
Een syndicaal onthaal is een uitstekende 

gelegenheid om wederzijds kennis te 
maken: zij leren ons kennen en wij de 
nieuwelingen.

De Centrale steekt haar militanten daarbij 
een handje toe door een degelijke vorming 
aan te bieden over onthaal, door fraai 
ontworpen onthaalmappen ter beschikking 
te stellen en door geregeld blogs over 

het topic te publiceren. Die blogs kunnen 
bestaan uit tips and tricks, maar kunnen 
ook voorbeelden zijn van hoe het onthaal op 
de werkvloer wordt georganiseerd. Ontdek 
ook de welkomstvideo van ABVV-Metaal en 
meer in dit Onthaaldossier.

Introductie

De verwelkoming van nieuwe 
werknemers is ten eerste 
een vorm van elementaire 
beleefdheid. Maar het is ook 
afgesproken en vastgelegd in 
een cao.



Onze bloggers 
delen hun tips 

and tricks

Ik ben er zeker van dat iedereen nog wel zijn 
eerste dag in een nieuwe job of functie kan 
herinneren.

Het gevoel van onzekerheid dat je toen 
had door de nieuwe collega’s, de nieuwe 
werkomgeving, de andere bedrijfscultuur, 
de nieuwe methodes van werken of instruc-
ties inzake het welzijn van de werknemers. 
De gelukkigen onder ons hadden toen die 
ervaren collega(s) die je ondersteunde en je 
wegwijs maakte tijdens die eerste weken of 
maanden. M.a.w. zij kregen dat oh zo belang-
rijke onthaal in de onderneming.

Ik ben er ook zeker van dat iedereen die de-
gelijk begeleid is geweest door een ervaren 
collega daar nog zeer positieve herinnerin-
gen aan heeft en dat het gevoel van dank-
baarheid nog wel aanwezig is.

Caroline Segers (delegee Daikin Europe 
NV te Oostende) schreef al in haar blog 
over het belang van een goed onthaal 
door de onderneming, hun inbreng in dat 
onthaalbeleid en hun syndicale onthaal 
op Daikin. Een mooi voorbeeld hoe het 
onthaalbeleid positief ingevuld kan worden. 

Het loopt echter niet overal zo positief. De 
minder positieve verhalen over het onthaal 
zijn mij ook niet onbekend en er zullen nog 
vele zijn die ik nog niet ken. Jullie verhalen 
- zowel positief als negatief - zijn dankbare 
aandachtspunten en ideeën voor anderen. 
Wil je jouw ervaring delen? Mail dan naar 
redactie@abvvmetaal.be.

Mocht er bij jou in de onderneming geen 
onthaalbeleid zijn, kaart dit dan aan bij de 
werkgever. Het onthaal van nieuwkomers 
is wettelijk bepaald in de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 22 en het KB 
van 25 april 2007. Deze twee documenten 
legt de werkgever en de hiërarchische lijn 
verplichtingen en verantwoordelijkheden op 
inzake een degelijk onthaalbeleid.

Om af te sluiten kom ik terug op de titel 
van deze blog ‘Wil jij mijn peter of meter 
zijn?’. Het is niet mijn persoonlijke vraag, 
maar de vraag van elke nieuwe werknemer 
die het recht heeft op een peter of meter 
in het groeien in de nieuwe job of functie. 
Meer zelfs ... een noodzakelijke stap in de 
integratie op het bedrijf. 

Dit is dus een oproep aan alle werkgevers 
en leidinggevenden. Investeer in de 
zeer belangrijke functie van het peter-
meterschap en geef hen de maximale 
ondersteuning in tijd, mogelijkheden en 
middelen. Zij hebben deze nodig, verdienen 
dat en het is nog een win-winsituatie ook.

Adri Craens
Vormingswerker ABVV-Metaal

Ik ben er 
zeker van 

dat iedereen 
nog wel 

zijn eerste 
dag in een 

nieuwe job of 
functie kan 
herinneren.

Wil jij mijn 
peter/meter 
zijn?

Ik weet het, de titel van deze blog 
klinkt tamelijk katholiek, maar wees 
vooral gerust. Het gaat over de zoek-
tocht naar en noodzaak van een ander 
soort van peter-meterschap. Namelijk 
die van de mentor die elke nieuweling 
in de onderneming de nodige en dank-
bare steun kan bieden om de nieuwe 
werknemer zo vlot als mogelijk is te 
integreren in zijn/haar nieuwe functie 
en omgeving. ADRI  

CRAENS



Ledenwerving is een belangrijke activiteit 
voor elke organisatie die vanuit de basis 
werkt, zoals een vakbond dat doet. Hoe 
meer leden wij tellen, hoe groter onze 
slagkracht en invloed op het beleid. En, 
hoe meer punch onze werking krijgt. 

Leden rekruteren langs de zogenaamde 
passieve weg doen we door veel tijd, 
energie en middelen te investeren in 
een goede ledenzorg. Behulpzaamheid, 
duidelijke communicatie, transparantie 
zijn enkele voorwaarden waaraan een 
degelijke ledenzorg voldoet. Maar als 
organisatie zetten we best evengoed 
actief onze schouders onder een 
succesvolle ledenwerving door een ware 
campagne op poten te zetten. Tijd voor 
actie dus!

Een ledenwervingscampagne komt neer 
op goede PR: niets meer, niets minder. 
Zet daarvoor eerst de belangrijkste zaken 
op een rijtje:

1. Wie is je doelgroep?

Bijvoorbeeld nieuwkomers in het bedrijf, 
jongeren of ontevreden leden van 
een concurrerende vakbond (waar er 
eventueel een haperende werking is).

2. Hoe en wanneer is je 
doelgroep het best te 
bereiken?

Bij de nieuwkomers kies je bijvoorbeeld 
het onthaalmoment in het bedrijf om een 
onthaalbrochure te overhandigen en een 
rondleiding op het bedrijf te organiseren. 
Jongeren bereik je door een Facebook-
pagina te creëren voor de ABVV-Metaal-
kern op je bedrijf of door activiteiten te 
organiseren die laagdrempelig en toch 
aantrekkelijk zijn voor de doelgroep 
(bijvoorbeeld voetbaltornooi en BBQ 
Picanol). Ontevreden leden van de 
andere vakbonden aantrekken? Wees 

Je weg naar de ideale
ledenwervingscampagne

zeer aanwezig op de werkvloer. Moedig 
je mede-delegees en –militanten aan om 
hieraan actief deel te nemen.

Ongeacht je tactiek of doelgroep, stoelt 
elke ledenwervingcampagne op 1 principe: 
zichtbaarheid. Opdat onze organisatie 
en potentiële leden elkaar zouden 
vinden, moeten we als organisatie uit de 
schaduw treden en laten zien wie we zijn 
en waarvoor we staan. Daartoe maakt 
en voorziet ABVV-Metaal allerhande 
promomateriaal ter beschikking van onze 
militanten. Zo is er de Toolbox, waarvan er 
inmiddels meerdere updates bestaan, met 
sjablonen en afbeeldingen ter opmaak 
van allerhande communicatievormen: 
affiches, pamfletten, powerpoints, 
visitekaartjes, banners, ... Maak er 
gebruik van en benut alle kansen om ze 
tentoon te spreiden:

• Een zichtbaar syndicaal lokaal dankzij 
spandoeken;

• Een zo rood mogelijk prikbord met 
onze affiches en pamfletten;

• Een Facebook-pagina en website met 
coverfoto en banners in de herkenbare 
stijl van onze organisatie.

Sommige potentiële leden zullen zonder al 
te veel moeite – zo goed als blindelings - 
hun weg vinden naar onze organisatie. De 
ervaring leert evenwel dat vele potentiële 
leden veeleer geneigd zijn eerst de kat 
uit de boom te kijken, zich te informeren, 
gebruik te maken van onze diensten en 

dan pas de stap te wagen. Ledenwerving 
draait dus ook om ... geduld! Als ABVV-
Metaal willen we onze prospects dan ook 
de ruimte te geven om te groeien in die 
betrokkenheid.

Welke drempels kunnen een snelle 
lidwording in de weg staan en hoe 
kunnen wij ze wegwerken?

• Potentiële leden tonen geen interesse 
in de aangeboden communicatie (blind 
voor onze zichtbaarheid!)?

 » Het is aan ons om onze 
communicatie te differentiëren 
naar een specifieke doelgroep.

 » We houden deze communicatie 
duidelijk en toegankelijk (niet 
te intellectualistisch of te veel 
vaktaal).

 » We werken aan mond-tot-
mondreclame en persoonlijke 
contacten.

• Het potentieel lid heeft vooroordelen 

over ABVV-Metaal?

 » We moeten zoveel mogelijk 
informeren over ons missies en 
visie (zie website: wat zijn onze 
doelen en hoe willen we ze 
bereiken).

 » We geven zo volledig mogelijke en 
transparant mogelijke info mee. 
Bijvoorbeeld een affiche over de 
voordelen van een lidmaatschap, 
waarbij we ook zeker het lidgeld 
vermelden, maar daarbij uitleggen 
waarin die middelen worden 
geïnvesteerd. 

• Het potentieel lid kampt met 
drempelvrees, om sociale of 
ideologische redenen?

 » We investeren in een sterk onthaal 
van nieuwkomers.

 » We tonen ons als een 
laagdrempelige organisatie met 
toegankelijke communicatie en 
aanspreekbare militanten, met 
de nadruk op zo veel mogelijk 
persoonlijk contact.

Als alles meezit, kan een geëngageerd 
lidmaatschap zelfs uitgroeien tot 
een grotere participatie in de vorm 
van militantschap of zelfs een meer 
coördinerende rol als delegee. We 
mogen dat vrijwillig engagement als 
organisatie niet als vanzelfsprekend 
beschouwen. Daarom is blijft er ook in 
dat geval uiteraard een ondersteunende 
rol voor ons weggelegd. Zeker als we ons 
menselijk kapitaal niet willen kwijtspelen.

Dania Paternini
Communicatie ABVV-Metaal
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#welkom

In de eerste uren van een nieuwe werkom-
geving is er niets zo belangrijk als een goed 
onthaal. Als nieuwe werknemer ben je de 
eerste dag wat onwennig. Als delegee kun 
je die stress wegnemen. Want tenslotte 
staan we daar als gelijke en niet als werk-
gever. Uit ervaring als delegee weet ik dat 
dit uitermate belangrijk is. Bij het begin van 
mijn tewerkstelling in ons bedrijf duurde 
het onthaal van de werkgever een halve dag 
waarin de regels en verplichtingen werden 
uiteengezet... De vakbonden kregen toen 
ook 5 minuten om zich voor te stellen met 
een infobrochure die werd overhandigd. Dat 
was het dan ook. En dan maar aan de slag.

Veel werkgevers staan niet te springen om 
tijd te steken in een onthaal, want dit is ti-
jdverlies in hun ogen. Toch spreken wij van 
een win-winsituatie. Wij hebben er onze 
werkgever dan ook van kunnen overtuigen 
om het onthaal uitgebreid aan te pakken. 
Ons onthaalbeleid bij Daikin neemt van-
daag 2 dagen in beslag: 1 dag voor uitleg, 
een rondleiding en informatie en 1 dag 
stage voor werkpostervaring. Op de eerste 
dag mogen wij ons voorstellen en krijgen 
we daar de nodige tijd voor. We geven een 
brochure mee met algemene informatie, 
want iedere medewerker heeft toch be-
paalde specifieke rechten. We laten 
de nieuwe medewerker eerst 
wennen aan zijn of haar 

werkomgeving en gaan regelmatig langs 
om te vragen of alles oke is. Op bijna iedere 
afdeling en in elk ploegenstelsel is er ook 
altijd een militant in de buurt die we voor-
stellen of zichzelf laten voorstellen. Na een 
week nemen we de nieuwe medewerker 
apart en houden we een gesprek door vra-
gen te stellen waaruit we kunnen uitmaken 
welke rechten er van toepassing zijn voor 
die werknemer. Zo wordt het een per-
soonlijk gesprek waarin de drempel wordt 
verlaagd, als de medewerker een probleem 
heeft om aan te kaarten. Dit systeem werkt 
goed, uitstekend zelfs. Tenslotte vertegen-
woordigen we hen ook bij de werkgever en 
als delegee is het maar mogelijk om de 
problemen op de werkvloer goed te kennen 
door een goede vertrouwensrelatie met 
iedere medewerker op te bouwen.

Zo krijgen de nieuwe medewerkers een 
positiever beeld van een vakbond dan 
alleen het negatieve uit de media. Als 
bedrijf staan we hoog aangeschreven wat 
de werving van nieuwe leden aangaat. 
Dit heeft alles te maken met een goed 
onthaal, maar daar blijft het niet bij. Want 

onthaal is niet iets van 1 dag. Bij nieuwe 
wijzigingen in de wetgeving of in het bedrijf 
behoort het tot de dagelijkse taak van 
de delegee om dit zo goed mogelijk te 
verspreiden via infoborden, pamfletten en 
zelfs de sociale media, een uitdaging die 
we niet uit het oog mogen verliezen.

Welkom, 365 dagen lang :-)

Caroline Segers
Delegee Daikin Europe NV Oostende

CAROLINE 
SEGERS



Het onthaal en het peterschap van nieuwe 
medewerkers is hier in het bloggersteam 
van ABVV-Metaal al mooi aan bod 
gekomen.
Omdat deze eerste stappen in het bedrijf 
zo belangrijk zijn, voorziet onze werkgever 
Volvo Trucks Gent een introductie van drie 
dagen. Daarna gaan de medewerkers 
naar hun werkpost waar hun specifieke 
opleiding start. Hoe deze eerste 3-daagse 
verloopt, wil ik een stukje toelichten via 
deze blog.

Dag #1
De eerste dag wordt gestart met een 
kennismaking door iemand van de HR. 
Hier worden een paar beleidslijnen en 
procedures uitgelegd. Thema’s die hier aan 
bod komen zijn de organisatiestructuur, 
de Volvo-way (waar Volvo voor staat en 
wat ze willen bereiken), de jaarlijkse 
tevredenheidsenquête VGAS, het 
persoonlijk businessplan (evaluatie) en 
het doel ervan, diversiteit, pesten op het 
werk (beleid en vertrouwenspersonen), 
alcohol- en drugsbeleid, werking sociale 
dienst, het sociaal overleg, toelichting 
arbeidsreglement, aanwezigheidsbeleid 
en flexibele werktijden. Een hele boterham 
om de dag mee te starten dus. Voorts 
wordt ook duiding gegeven ivm verloning, 
persoonlijke gegevens, medische dienst, 
klein verlet, het personeelsrestaurant, 
werkkledij en het gebruik van de badge.

Daarna wordt een moment voorzien waar 
we ons als vakbond komen voorstellen.
Dit gebeurt door de syndicaal afgevaardigde 
van iedere fractie in het bedrijf. Als 
ABVV-Metaal overhandigen we op dit 
moment onze onthaalmap met nuttige 
informatie ivm interimarbeid, de loonbrief, 
de sectorcao, de vakantiekalender, het 
wettelijk verlof, de eindejaarspremie, 
de syndicale delegatie, jeugdvakantie 
en vakantiegeld, werkloosheid, wat bij 
ziekte, enz. Ook stellen we onze syndicale 
structuur, de ondernemingsraad, het 
comité voor preventie n bescherming op 
het werk en verschillende werkgroepen 
voor en ook de werking en samenstelling 
van deze organen.

Verder vertellen we de mensen hoe de 
vakbonden zowel de collectieve als de 
individuele belangen van zowel werkenden, 
niet-werkenden, gepensioneerden en 
zieken verdedigen, alsook hoe alles door 
overleg en strijd tot stand gekomen is. We 

duiden ook dat onze vakorganisatie bestaat 
uit verschillende diensten en paritaire 
comités en wijzen op het belang om in het 
juiste paritair comité lid te zijn. Daarna 
wordt er een vragenronde voorzien, en ook 
nog eens meegegeven hoe we bereikbaar 
zijn en ook dat onze militanten steeds 
klaarstaan voor vragen en opmerkingen.

Ook op die eerste dag geeft iemand van 
de veiligheid toelichting over interne 
en externe verkeersregels, het gevaar 
van transportmiddelen, het risico bij 
het aanspannen van verbindingen in de 
productie, ergonomische handelingen, 
persoonlijke beschermmiddelen en 
werkkledij. Er wordt bovendien aan de hand 
van beeldmateriaal aangetoond wat het 
verschil is tussen incidenten en accidenten. 
Het aantal en soorten kwetsuren en 
arbeidsongevallen die voorkomen in ons 
bedrijf worden vervolgens uiteengezet. 
Verder worden afspraken gemaakt over 
wat te doen bij onheil. Onder onheil wordt 
verstaan: arbeidsongeval, gevaarlijke 
situatie, medische interventie, ontploffing 
of brand, storm-of waterschade, 
stroompanne, bommelding, ijsval, enz...
Ook het evacuatieplan wordt uit de doeken 
gedaan.

Dag #2
Op de tweede dag komen de grote blokken 
VPS (Volvo Productie Systeem) en kwaliteit 
aan bod. VPS wordt door de werkgever 
aanzien als een investering in de toekomst 
om een betere kwaliteit te halen, efficiënter 
te werken, een stabiele en veilige 
werkomgeving te creëren en de ieders 
betrokkenheid te verhogen. VPS staat ook 
voor het elimineren van verspillingen. 
Onder verspillingen worden gezien: 
voorraden, overproductie, transport, 
defecten, onnodige processen, bewegingen, 
wachten en het niet gebruiken van de 
creativiteit van de medewerker.
Belangrijke begrippen in het VPS-
gebeuren zijn de Volvo-way, teamwork, 
processtabiliteit, continu verbeteren, 
kwaliteit, just-in-time en klanten. 
Onder deze rubrieken komen nog tal 
van thema’s aan bod, zoals ‘kaizen’-
oefeningen (kaizen=verbeter ten goede) 
en 5S (Schikken, Sorteren, Schoonmaken, 
Standaardiseren en Standhouden). Dit 
thema wordt met een VPS-film afgesloten.

Deel 2 van dag 2 gaat helemaal 
over kwaliteit. Kwaliteit is de 

verantwoordelijkheid van iedereen die 
tussenkomt in het proces, vanaf het 
ontwerp tot en met de dienst na verkoop. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
materiaalkwaliteit en productkwaliteit.

Dag #3
Op de derde dag wordt een stukje 
milieuzorg en basiskennis vrachtwagen 
bijgebracht. Volvo Trucks tracht de impact 
op het milieu te minimaliseren door 
milieuvriendelijke producten te ontwikkelen 
en milieuvriendelijke werkwijzen te 
hanteren. Met milieuvriendelijke producten 
wordt bedoeld: efficiënte energie, 
hybride en alternatieve brandstoffen, 
uitstootvermindering en recyclage van 
materialen. Met milieuvriendelijke 
werkwijzen bedoelen we dan weer CO2-
neutrale productie, emissievermindering, 
sorteren van afval en zorgvuldig omgaan 
met chemicaliën. De mooiste voorbeelden 
hiervan op onze site zijn de 3 windmolens, 
biomassacentrale met pellets als 
brandstof, zonnepanelen op de daken 
alsook onze lichtstraten in het dak voor 
meer natuurlijke lichtinval.

De laatste brok van dag 3 gaat over 
de basiskennis van een vrachtwagen, 
alsook over de varianten die hier in Gent 
gebouwd worden zoals FH (zware truck), 
FM (medium truck), trekkers, opliggers, 
de verschillende types motoren en 
assenconfiguraties.

Tijdens deze toch wel intensieve 3-daagse 
opleiding met veel theorie worden 
eveneens de laatste praktische zaken 
geregeld.

Op het einde van dag 3 worden de nieuwe 
medewerkers door hun leidinggevende 
opgehaald, naar hun team gebracht, en 
voorgesteld aan de nieuwe teamleden.

Vanaf dag 4 kan de praktische opleiding van 
start gaan op hun nieuwe werkpost.

Sven Celie
Lokaal hoofddelegee Volvo Trucks Gent
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INTERVIEW 
MET STEVE 

& SVEN

HOE PAKTEN ZIJ 
HET SYNDICAAL 

ONTHAAL 
AAN OP HUN 
BEDRIJVEN?

De vormingsdienst telt sinds april 
twee nieuwe aanwinsten. Nieuw 
op onze Centrale, maar al zeer 
lang gebeten door de syndicale 
microbe. Steve Temmerman en 
Sven Hemelaers waren beiden 
al 17 jaar actief binnen ABVV-
Metaal bij respectievelijk CNH en 
Heraeus Elektro-Nite. Na (bijna) een 
decennium als hoofddelegee en als 
fervent deelnemer/begeleider van 
onze vormingsdienst, hadden zij al 
een duidelijke visie ontwikkeld over 
een goed syndicaal onthaal op de 
werkvloer. Wij interviewden deze 
nieuwbakken enthousiastelingen.

1. Hoe belangrijk is het onthaal van nieuwe 
werknemers voor de syndicale werking op 
een bedrijf?

Sven: Het onthaal is superbelangrijk voor een 
syndicale werking. Vergelijk het met je eerste 
schooldag. Je komt aan en alles is nieuw. Als 
nieuwe werknemer ken je niemand en voel je 
je een beetje de vreemde eend in de bijt.

Als er dan sterke delegees en militanten klaar 
staan om je welkom te heten in het bedrijf en 
je vertrouwd maken met je nieuwe werkom-
geving, is de eerste stap naar solidariteit en 
vertrouwen in mekaar al gezet. 

Steve: Zeer belangrijk, inderdaad! De nieuwe-
lingen kennen onze vakbond vaak niet en het 
is dan ook van groot belang om duidelijk te 
maken wie we zijn en waarvoor we staan. En 
vooral: de mensen moeten weten wie ze kun-
nen aanspreken bij vragen of problemen.

2. Hoe hebben jullie een eigen stempel ge-
drukt op de organisatie van dat onthaal?

Sven: Het onthaal van nieuwe werknemers 
is wettelijk geregeld en moet besproken en 
georganiseerd worden in de schoot van de OR. 
Samen met de onthaalbrochure die ABVV-
Metaal ter beschikking heeft, hebben we zelf 
een aantal documenten opgesteld waarin we 
de nieuwe werknemers wegwijs maken in het 
bedrijf. Ik zorgde er ook voor dat niet enkel ik 
het onthaal deed, maar schakelde ook heel 
wat militanten in tijdens het onthaal.

Bij de werkgever heb ik over een beschikbare 
tijd voor delegees en militanten onderhandeld 
die exclusief ter beschikking was voor ons 

als vakbond, zonder dat er leidinggevenden 
mee kijken. Ook social media spelen een 
belangrijke rol de dag van vandaag. Nieuwe 
werknemers zijn meestal jong en maken 
ontegensprekelijk veel gebruik van Facebook. 
Een van de eerste dingen dingen we deden, is 
hen toevoegen aan onze FB-groep en hen hier 
uiteraard over inlichten. 

Steve: Cao 22 bepaalt dat het de onderne-
mingsraad is die het onthaal van nieuwko-
mers moet regelen op de vloer. Wij kregen 
dan ook altijd melding wanneer er nieuwe 
werknemers zouden starten. Het onthaal nam 
bij CNH 1 dag in beslag, waarbij het syndicale 
onthaal een uur in de namiddag omvatte. 
Als syndicale delegatie overhandigden we de 
nieuwkomers dan een onthaalmap en presen-
teerden we ABVV-Metaal als vakbond aan 
de hand van een Powerpoint. Daarin zetten 
we ook altijd de realisaties van de vakbond 
van het verleden in de kijker, wat vooral 
naar de jongeren toe van belang is gebleken. 
Zonder al te veel scrupules vermeldde ik 
tijdens die presentatie ook dat wij als ABVV 
de grootste waren en zijn bij CNH, zowel naar 
lidmaatschap als naar uitslag van de sociale 
verkiezingen. Ook een winnaar was steeds het 
filmpje waarin we ons als ABVV-Metaal kort 
en bondig voorstellen.

3. Welke rol heeft de vorming van ABVV-Me-
taal hierin gespeeld?

Steve: De vorming van ABVV-Metaal werkte 
inspirerend, zowel vormelijk als inhoudelijk. 
Zo krijg je er vormingstechnieken mee die 
goed van pas komen als je moet spreken voor 
een groep of een presentatie moet geven. Ver-
der leerden we er de nadruk te leggen op het 
belang van de vakbond en op dienstverlening.

Sven: In de opstapweken raken we het luik 
onthaal voor een eerste keer aan en later 
wanneer de deelnemers in de oriëntaties zit-
ten, komt dit uitgebreider aan bod en leren we 
de deelnemers hoe een onthaal te organise-
ren in hun bedrijf. Een vaststelling is wel dat 
er in vele bedrijven nog niets bestaat rond het 
onthaal, terwijl het wettelijk kader er is. Het 
onthaal zal nog niet snel uit ons programma 
verdwijnen.

4. Welke vruchten heeft de energie die je in 
het onthaal hebt gestoken afgeworpen? 

Steve: Sinds de invoering van ons onthaal 
hebben we ons ledenaantal op het bedrijf 
zien toenemen. Terwijl eerst 400 van de 900 
arbeiders  aangesloten waren bij het ABVV, 
zijn het er nu 600 van de 800. Wat wel niet 
mag vergeten worden: ja, het onthaal is een 
efficiënt kanaal voor ledenwerving, maar om 
je leden te behouden is een goede dienstver-
lening des te belangrijker.

Sven: Als nieuwe werknemers van dag 1 
weten dat je als vakbond opkomt voor hun 
rechten, als ze weten dat je voor hen de rots 
in de branding bent tegenover de werkgever, 
dan schept dit een band en zullen ze zich ook 
snel aansluiten als lid.

Speciaal voor het onthaal van de nieuwe werknemers hebben we een onthaalmap gemaakt met als titel en concept ‘ABVV-Metaal op 
jouw maat gemaakt’. Deze mappen liggen in de provinciale secretariaten, maar je kunt ze ook bij ons bestellen op deze webpagina 

https://www.abvvmetaal.be/marcel.

Onthaalbrochure

SVEN
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Vragenlijst ‘Syndicaal onthaal’ 
 
 
 

 
 
 
 
 

We worden op de hoogte gebracht als er nieuwe werknemers zijn.  Ja  Nee

De vakbonden mogen zich voorstellen.   Ja  Nee

Er is een gestructureerd syndicaal onthaal.  Ja  Nee

Er is een duidelijk onderscheid tussen het onthaal van de werkgever en 
dat van de vakbonden.   Ja  Nee

In dit onthaal leggen we uit:
Waar een vakbond voor staat.  Ja  Nee
Wat we in het bedrijf doen, geven we mee waarvoor ze bij ons terecht kunnen.  Ja  Nee
Waar ze in het ABVV voor terecht kunnen.  Ja  Nee
Geven we de loonbarema’s mee.   Ja  Nee 
Geven we uitleg over de (laatste) cao’s.  Ja  Nee
Geven we bedrijfsspecifieke info mee, rond verlofaanvraag, bepaalde personen, …  Ja  Nee

Gebeurt het syndicaal onthaal samen met de andere vakbonden?  Ja  Nee
Is er een syndicale onthaalbrochure?  Ja  Nee
Worden opmerkingen van nieuwkomers meegenomen in het syndicaal overleg?   Ja  Nee

Punten: … / 13

Hoe scoort het syndicale onthaal zoals jullie het als fractie momenteel organiseren op het bedrijf? 
Doe de test en ontdek waar jullie sterk bezig zijn en waar er ruimte is voor verbetering.

Checklist voor 
de militant
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