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1. Er zijn vragen die je zelf kan beantwoorden. Je hebt een situatie al zelf 
meegemaakt of je hebt dit al eens opgezocht. Geef de info echter alleen 
als je echt zeker bent van je antwoord. Veel zaken veranderen 
regelmatig, dus kan het geen kwaad om dit even op te zoeken en later 
terug te koppelen naar je collega. 

2. Als je het antwoord niet kent, mag je dat gerust zeggen aan je collega. 
Laat hem of haar wel weten dat je het gaat opzoeken of navragen en de 
vraag zeker nog zal beantwoorden. Op de website van ABVV-Metaal 
vind je al een pak informatie. Je kan de vraag natuurlijk ook stellen aan 
een medewerker van het ABVV, je secretaris of je hoofddelegee.

3. Voor een ingewikkelde vraag of probleem is het zeker interessant om dit 
binnen je team te bespreken. 

4. In de bespreking met jouw ABVV-team kan er besloten worden om een 
bepaalde vraag of een probleem op de agenda van een overlegorgaan te 
plaatsen.
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In Kick-Off 1 zagen we dat je ploeg maar zo sterk is als de zwakste schakel. Alles 
begint bij jezelf. Jij bent de oren en ogen op de werkvloer. 

De eerste cirkel rond jou, bestaat uit de andere militanten van jouw bedrijf. Het 
ABVV-team! 
Het is essentieel dat er vergaderingen worden georganiseerd waarin alle 
militanten samenkomen om te bespreken wat er leeft binnen het bedrijf. De 
militantenvergadering is een goede plek om advies te vragen. Toon tijdens deze 
vergaderingen ook zelf initiatief!
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Bedrijven kunnen maximaal 3 overlegorganen hebben. Ze hebben elk hun eigen 
bevoegdheden en thema’s waar ze rond kunnen werken.
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De belangrijkste taak van de OR is het verkrijgen van informatie van de werkgever 
en deze adviseren. Dit gaat onder andere over:

- de economische en financiële toestand van het bedrijf 
- de evolutie van de werkgelegenheid
- de arbeidsorganisatie

De economische en financiële toestand van het bedrijf heeft betrekking op de 
jaarrekening. In de jaarrekening staan de financiële cijfers van het bedrijf van het 
laatste boekjaar. In deze cijfers zien we ook of het bedrijf winst maakt of niet.

De evolutie van de werkgelegenheid gaat over hoeveel werknemers er zijn, 
welke contracten, hoeveel mannen en vrouwen werken er in het bedrijf. En 
natuurlijk ook hoeveel interimmers er gemiddeld genomen zijn?  

De arbeidsorganisatie is dan weer verbonden met de werkdruk en flexibiliteit…

Ook thema’s zoals de combinatie van een job met zorg voor kinderen, 
opleidingskansen en mobiliteit komen aan bod op de OR.
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Iedereen kent wel iemand die een arbeidsongeval heeft gehad. Dat kan gaan van 
een schaafwonde of een gebroken been, tot veel erger, een dodelijk ongeval. 
Arbeidsongevallen zijn een redelijk gekende problematiek en zijn vaak zichtbaar.
Maar niet alle schade is zo zichtbaar: jarenlang met bepaalde stoffen of in 
bepaalde omstandigheden werken kan ook ernstige gevolgen hebben. Elk jaar 
zijn er mensen die het een beroepsziekte krijgen. Soms gebeurt dat zelfs als ze 
het schadelijke beroep al lang niet meer uitvoeren.

Daarnaast ontstaan nieuwe risico’s. Denk maar aan de informatie- en 
communicatietechnologieën die voor stress zorgen en nieuwe vormen van 
arbeidsorganisatie waarin het draait om het halen van cijfertjes en onhaalbare 
doelstellingen, waarin er onbegrijpelijke beslissingen van het management 
worden genomen en waarin er een enorme druk is om steeds meer te presteren 
met steeds minder middelen.

Dit zijn allemaal thema's die aan bod komen in het CPBW! Het CPBW probeert 
dus op verschillende manieren het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk te bevorderen. Twee tools om dit te doen zijn het 
Vijfjarenpreventieplan en een Jaarlijks Actieplan. 
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Mogelijke adviseurs en experten: 
- Arbeidsgeneesheer
- Preventieadviseur psychosociale aspecten van het werk
- Preventieadviseur hygiëne 
- Milieucoördinator 
- Inspectie toezicht op het welzijn op het werk
- Experten van de werknemersafvaardiging (mits toestemming van de 

voorzitter) 
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De Syndicale afvaardigden worden ook wel de vakbondsafvaardigden, 
vakbondsdelegees, syndicale delegee of gewoon delegees genoemd. Dus dat kan 
soms wat verwarrend zijn, maar weet dat het over dezelfde mensen gaat!

De vakbondsafgevaardigde hebben een aantal taken:
1. Ze sluiten cao’ s af. Dit zijn collectieve arbeidsovereenkomsten over 

bijvoorbeeld lonen, bonussen, brugpensioen of een sociaal plan bij sluiting. 
Vaak gebeurt dat met ondersteuning van de vakbondssecretaris. 

2. De delegee is bevoegd om tot actie over te gaan. In samenspraak met de 
secretaris doet de delegee stakingsaanzegging als het overleg niet meer lukt. 
Spontane acties van het personeel worden door de vakbondsagevaardigde
begeleid. 

3. De syndicale afvaardiging neemt de leiding over het ABVV-team, natuurlijk in 
samenspraak met de andere militanten.

4. De syndicale afvaardiging volgt individuele dossiers op. Medewerkers maken 
fouten, komen te laat, liggen in conflict met oversten of elkaar. Ook daar 
speelt de vakbondsafgevaardigde een grote rol. Hij of zij gaat mee met de 
betrokkene in gesprek met de werkgever. Zo beschermt de vakbond mensen 
tegen ontslag of andere sancties. 
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Klachten over pijn aan polsen en ellebogen gaat over ergonomie. 
Dat is een zaak voor het CPBW.
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Deze situatie is een voorbeeld van een spontane actie. Hierbij zal de syndicale 
afvaardiging in actie komen om het stakende personeel te ondersteunen. De 
syndicaal afgevaardigden zullen ook met de werkgever gaan onderhandelen om 
de situatie op te lossen.
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Dit heeft te maken met personeelsplanning, opleiding en arbeidsorganisatie. Dat 
zijn thema's voor de ondernemingsraad. Het aanstellen en opleiden van 
reservemagazijniers zou hier een oplossing kunnen zijn.
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