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Het in 2004 ondertekende Charter
Gendermainstreaming en de
ABVV-congressen met statutaire
wijzigingen in 2006 en 2018 hadden
tot doel om de vertegenwoordiging
van vrouwen in onze instanties te
verbeteren. Met 44% vrouwelijke
leden, circa 35% vrouwelijke
verkozenen bij de laatste
verkiezingen, 15% vrouwelijke
beroepssecretarissen in de
gewesten en de centrales stelt de
federale gendercommissie vast dat
vrouwen nog steeds onvoldoende
doorstromen naar hogere functies.
Als we het glazen plafond willen
doorbreken, moeten er eerst en
vooral kwantitatieve gegevens
beschikbaar zijn met betrekking
tot de stand van zaken en evolutie
van de vertegenwoordiging
van vrouwen en mannen in alle
instanties van het ABVV.
Dit is het rapport van de
verhouding M/V binnen
ABVV-Metaal, in relatie tot de
vrouwelijke tewerkstelling
binnen onze sectoren.

Deze analyse vormt
een eerlijk beeld van
de sector: vrouwen zijn
duidelijk in de minderheid."

3

RAPPORT M/V in de Metaal

Tewerkstelling
IN 2019 WERKEN ER IN TOTAAL 140.293
ARBEIDERS/STERS IN ONZE PARITAIRE
COMITÉS. SEDERT 2008 IS DIT EEN
ACHTERUITGANG VAN 16%.

2008

AANDEEL VROUWELIJKE TEWERKSTELLING IN
PARITAIRE COMITÉS ABVV-METAAL

2019

-16%
10,5%

9,5%

8,6%

8,4%

2008

2012

2016

2019

AANDEEL VROUWELIJKE TEWERKSTELLING
PER PARITAIR COMITÉ

Het aandeel vrouwelijke
tewerkstelling schommelt
vanzelfsprekend al naargelang
aandeel is het grootst in PC 111,

METAALHANDEL

Recuperatie en Metaalhandel.
In de andere sectoren is het zo
goed als ‘verwaarloosbaar’ of

10,9% 10,8% 9,3% 4,8% 2,7% 2,3% 1,3%

STAAL

NON-FERRO

KOETSWERK

ELECTRICIENS

onbestaande.

GARAGES

RECUPERATIE

PC 111

het paritair comité. Het

0,1%
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Leden
Sedert 2008 is er een constante daling van het aandeel
vrouwen binnen onze leden (globaal een daling van iets meer
dan één vierde).
De evolutie van het aandeel vrouwen bij onze leden:
2008

2012

2016

2020

Antwerpen

10,90%

9,70%

8,10%

7%

Limburg

19,10%

16,30%

13,80%

12,10%

Oost-Vlaanderen

15,70%

14,90%

13,70%

12,70%

Vlaams-Brabant

18,90%

16,80%

15%

13,10%

West-Vlaanderen

23,30%

21,50%

20,20%

19,30%

ABVV-Metaal

16,80%

15,10%

13,60%

12,50%

AANDEEL VROUWEN BIJ DE ACTIEVE LEDEN VAN ABVV-METAAL
De cijfers liggen nog lager als
we kijken naar het aandeel
Antwerpen

van de vrouwen bij de actieve
leden:
Oost-Vlaanderen

Limburg

Vlaams-Brabant

14,7%
West-Vlaanderen

6%

11,4%

ABVV-Metaal totaal

9,4%

9,1%

10%

Sedert 2008 is er een constante
daling van het aandeel vrouwen
binnen onze leden."
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Sociale
Verkiezingen
In 2020 hadden we 12,4% vrouwelijke (unieke) kandidaten.
Een lichte (-0,3%) daling in vergelijking met 2016. Het aandeel
verkozen vrouwelijke kandidaten is minder: 10,1%. Dit is wel
iets beter dan in 2016 (+0,8%) en ligt boven het aandeel van
de vrouwen in de totale tewerkstelling.
Ondanks een lichte stijging wat het aandeel vrouwelijke
verkozenen betreft in vergelijking met de vorige verkiezingen,
is er zowel wat betreft het aandeel vrouwen op de lijsten als
verkozenen een substantiële daling sedert 2008.

2008

2012

2016

2020

Vrouwelijke
(unieke)
kandidaten

14,9%

13,9%

12,7%

12,4%

Vrouwelijke
verkozenen

15,8%

12,8%

9,4%

10,1%

Vrouwelijke
(unieke)
kandidaten
2008 2020
14,9% 12,4%

Aandeel vrouwelijke kandidaten en verkozen vrouwen per
provincie in 2020.
vrouwelijke
kandidaten

vrouwelijke
verkozenen

16,5 %

11%

Antwerpen

6,5%

3,7%

Limburg

12,5%

10%

Vlaams-Brabant

10,5%

11%

West-Vlaanderen

16,5%

17%

Oost-Vlaanderen

Vrouwelijke
verkozenen
2008 2020
15,8% 10,1%

Zowel wat het aantal vrouwen
betreft op de lijsten als
verkozenen is er een substantiële
daling sedert 2008."
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KICK-OFF DEEL 2
348 DEELGENOMEN
45
vrouwen
(12,9%)

Vorming
De vakbondsvorming aan militanten wordt normaliter
georgansieerd in een formule van opstapweken en
internaatsvorming. Dit betreft fysieke vorming. Door

303
mannen

corona zijn de nieuwe reeks vormingen in het najaar
van 2020 en tot op heden helemaal online doorgegaan.

Bijzondere
tijden
vragen om
bijzondere
oplossingen."

TOOLBOX BEGINNERS DEEL 1
421 INGESCHREVEN
53
vrouwen
(12,6%)

368
mannen

OPSTAPWEKEN 2016-2020
334 DEELGENOMEN
46
vrouwen
(13,7%)

288
mannen

INTERNAATSVORMING
2017-2020
582 DEELGENOMEN
73
vrouwen
(12,5%)

509
mannen
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Besturen
Aandeel vrouwen in de provinciale

ANTWERPEN

WEST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

AANDEEL VROUWEN IN UITVOEREND
COMITÉ ABVV-METAAL

LIMBURG

OOST-VLAANDEREN

ABVV-Metaal-besturen.

0%

AANDEEL VROUWEN IN DE SYNDICALE
RAAD ABVV-METAAL

24%

10%

8%

18%

8%

16%

TOTAAL
VERTEGENWOORDIGING
VROUWEN IN DE BESTUREN

13%
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Personeel
Aandeel vrouwen in het personeelsbestand van
ABVV-Metaal in de provinciale kantoren en het
hoofdkantoor.

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG

10

10

personen

7

3

VLAAMS-BRABANT

TOTAAL

74

personen

31

43

4

6

WEST-VLAANDEREN

6

2

14

personen

personen

8

21

personen

5

8

6

CENTRALE

13

personen

4

ANTWERPEN

personen

13

8

9

RAPPORT M/V in de Metaal

Enkele conclusies

-26%
8,4%

In de vorming doen we het iets
De dalende tewerkstelling zorgt

beter, maar niet veel: bijna 13% van

voor een zelfde fenomeen bij

de deelnemers zijn vrouwen.

de leden. Met een aandeel van
12,5% vrouwelijke leden zitten

De tewerkstelling in onze sectoren

we boven het aandeel in de

is sedert 2008 gedaald met 16%,

tewerkstelling. Maar we hebben

de vrouwelijke tewerkstelling is in

sedert 2008 wel meer vrouwelijke

dezelfde periode gedaald met 32,8%.

leden verloren (-26%), dan het

Dit maakt dat in al onze sectoren

globaal ledenverlies. Enkel

nog slechts 8,4% als arbeidster aan

West-Vlaanderen met meer dan

de slag zijn.

19% vrouwelijke leden scoort hoog.

12%

In de besturen zitten we globaal
op een 12% vrouwen met
Oost-Vlaanderen en
West-Vlaanderen als positieve
uitzondering.

10%

vrouwelijke
leden

minder
vrouwelijke
kandidaten
bij de sociale
verkiezingen

Algemeen kun je stellen dat we wat
lidmaatschap, vertegenwoordiging,

Minder leden betekent ook minder

bestuur… licht beter doen dan het

Het aandeel vrouwen bij de actieve

vrouwelijke kandidaten bij de

aandeel in de tewerkstelling, maar

leden ligt nog lager bij het totaal

sociale verkiezingen en minder

niet veel. We moeten onszelf de

aantal leden. Met 10% vrouwelijke

verkozenen. Al kenden we in 2020

vraag stellen: kunnen we met

leden zitten we nog net boven het

een lichte stijging (+0,8%). Met

11.757 vrouwen die werken in al

aandeel van de vrouwen in de

opnieuw West-Vlaanderen als

onze paritaire comités, het niet

tewerkstelling in onze sectoren.

positieve uitzondering.

veel beter doen?
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Gendercommissie
van ABVV-Metaal
Vanuit de Gendercommissie van
ABVV-Metaal zijn volgende voorstellen

 In onze communicatie blijven we werken aan een positieve
beeldvorming rond de vertegenwoordiging van vrouwen in de metaal.

geformuleerd op 15 maart 2021:
 We geven meer aandacht aan gendermainstreaming in onze vorming.
 We geven meer aandacht aan de lijstvorming bij de sociale
verkiezingen (wetende dat dit geen makkelijke opdracht is).
 We hebben aandacht voor de specifieke inhoud van syndicale functies.
 We plannen een kwalitatieve bevraging van vrouwelijke militanten
over het functioneren van en in de vakbond.

