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1
Een nieuwe Vorming 360°?
Inderdaad, we zijn er sneller dan verwacht weer met een nieuwe vormingsmodule op afstand. We
weten dat iedereen uitkijkt naar de vakantieperiode. Eindelijk de riem even afleggen. Of het nu in eigen
land moet of het buitenland mag zijn, jullie hebben dat dik verdiend!
Toch mogen we niet vergeten dat er na de vakantieperiode alweer een andere periode voor de deur
zal staan, namelijk de sociale verkiezingen die verschoven zijn naar november 2020. De campagne en
de procedure zijn door de Covid19-pandemie on hold gezet. Dat betekent dat we na de welverdiende
vakantie opnieuw in de flow van de procedure van de sociale verkiezingen terechtkomen, alsook in de
tijdlijn van campagnevoering.
In navolging van de vormingsmodule ‘Tips en tools om met je syndicale werkdruk om te gaan’ lanceren
we vandaag een nieuwe, driedelige vormingsmodule op afstand. Het thema van deze driedelige module heet ‘Corona en de Sociale Verkiezingen 2020’. We willen jullie hiermee ondersteunen en begeleiden in de heropstart van de sociale verkiezingen vanaf eind september.

Hoe gaan we dit doen?
We gaan drie edities van deze Vorming 360°-module ‘Corona en de SV2020’ versturen via
mailing naar alle delegees in de week van …
1 juni
— eerste editie over hoe waardevolle syndicale inspanningen te verzamelen tijdens corona
15 juni
— tweede editie over het aanmaken en beheren van socialemediakanalen
7 september
— derde editie over hoe waardevolle syndicale inspanningen te verwerken in je campagne
SV2020

Een goed voorbereid delegee is
er twee waard en ons nummer is 3!
Maar vergeet vooral niet te genieten van je welverdiende vakantie.

2.

Wat hebben we gedaan?
Sta eens stil bij wat je als delegee en als fractie klaargespeeld hebt tijdens de coronacrisis. Elke
verkiezing opnieuw lijsten we maar al te graag op wat we hebben verwezenlijkt sinds de vorige verkiezingen. Toch weten we ook dat het stemmen kost, wanneer er kort voor de verkiezingen iets misloopt.
De mensen vergeten de realisaties van de voorgaande jaren gemakkelijk. Iets dat vers in het geheugen blijft hangen zal de doorslag geven.
Zo is het ook met jullie stoefbrieven die klaar zijn of nog gemaakt zullen worden. Neem even de tijd om
na te denken en noteer wat er allemaal gebeurd is de afgelopen vier jaren. Neem daar zeker in mee
wat jullie gedaan hebben voor de mensen in de lopende coronaperiode.

1.

Met welke syndicale situaties zijn jullie geconfronteerd geweest in de coronaperiode?
— Lockdown
— Werkloosheid
— Onzekerheid
— Heropstart
— Vraag naar flex
—…

2.

Welke syndicale acties hebben we ondernomen als organisatie, team, delegee tijdens
deze syndicale situaties?
— Online meetings ivm veiligheid
— vragen van leden beantwoord
— 16 uren per dag bereikbaar zijn
— informatie opzoeken
— contact opnemen met ABVV-diensten
— samen naar oplossingen zoeken met de werkgever
— onderhandelen over sociale bijpassing

3.

Waar was jullie team of jij STERK in? Waar maakte je het verschil voor de collega’s?

4.

Welke syndicale acties tijdens de coronaperiode kunnen jullie mee toevoegen aan
jullie stoefbriefcampagne ?

Open hier een gebruiksklaar formulier om het resultaat van de denkoefening te noteren.

Tips
1.

Laat dit niet te lang liggen, maar begin eraan en neem dit op regelmatige basis weer
op om eventuele aanvullingen te kunnen doen. Noteer zaken die je tussendoor te
binnen schieten ook meteen.

2.

Gat in je geheugen? Check je mailbox, hoor eens bij collega’s, bij je partner, je
Whatsapp- en Messenger-berichten, om al je prestaties en harde werk voor de
geest te halen.

3.

Voor nog meer inspiratie, check je ook de Berichten van het front op de website
van ABVV-Metaal. Een aantal delegees en militanten van ABVV-Metaal vertelden
ons over het reilen en zeilen op de werkvloer (en daarbuiten) in coronatijd. Doe er
ideeën op om elk aspect van je syndicale werk in de verf te zetten. Wie weet vind je
er een handige formulering terug die je kunt gebruiken voor je stoefbrief.

4.

Deze artikels las je trouwens in de CONNECT, de ledennieuwsbrief van
ABVV-Metaal die tijdens corona wekelijks verschijnt. Boordevol praktische info
over allerhande coronaregelingen en dus het promoten waard op de werkvloer.
Leden die CONNECT niet ontvangen, kunnen zich er hier voor aanmelden.

We komen hier alvast op terug in september!
Veel succes en stoefen mag 
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