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Het lidmaatschap bestaat uit 3 blokken: 

Lidgeld: We betalen allemaal lidgeld, maar waarom en wat gebeurt er mee?

Ledenwerving: Waarom leden maken? Hoe? Etc.

Ledenbeheer: Wat doe je als je leden hebt? 
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Lidgeld bij het ABVV is net zoals lidgeld bij een club of vereniging: 
• Maandelijkse facturen moeten betaald worden binnen de club (gas; elektriciteit; 

kuisploeg voor de kleedkamers; huurgeld van het 2e terrein of een sporthal; etc.)
• Werkingskosten: aankoop van nieuw trainingsmateriaal; trainers die betaald worden; 

etc.

ONZE CLUB = ABVV METAAL 
Waar ook iedereen lidgeld betaald, namelijk € 16,30 / maand.

Maar wat gebeurt er met ons lidgeld binnen onze club?
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Het lidgeld wordt verdeeld in verschillende schijven:

48 %: Federatie ABVV-METAAL

29 %: Nationaal ABVV-METAAL

14 %: Gewestelijk ABVV

9 %: Nationaal ABVV 

Dit geld wordt op de verschillende niveaus gebruikt voor de werkingskosten (gebouwen, 
energie, personeel, administratie, campagne …).

Maar niet alleen dat, het lidgeld wordt ook gebruikt voor solidariteit: wanneer een 
bedrijf in staking gaat, zorgt het lidgeld ervoor dat mensen kunnen terugvallen op een 
stakersvergoeding!
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Syndicale premie = tegemoetkoming kosten vakbondslidmaatschap

Het lidgeld bedraagt: € 16,30 x 12 = € 195,60 
Hiervan krijgen we € 120 syndicale premie terug, dus we betalen maar € 75,60 per lid op 
jaarbasis. Hiervan worden alle kosten voor dienstverlening en werking betaald. 
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Vaak zien we dat mensen in de metaalsector nog steeds lid zijn van een 
andere sector.
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Is elk lid wel lid in de juiste sector?

Soms niet. Meestal komt dit omdat men vroeger in een andere sector (vb. 
bouw) gewerkt heeft. Het lid komt dan terecht in de metaalsector, en dan 
moeten we ze overzetten van centrale. Dit om een betere, aangepaste 
dienstverlening te kunnen aanbieden aan het lid; en natuurlijk omdat dit de 
werkingskosten van de metaalcentrale etc. ook verzekert. 
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GRATIS LIDMAATSCHAP, jullie lezen het goed! HOE? 

Vroeger had meer dan 70% van de jongeren al een lidboekje van het ACV als ze startten 
met werken. Dit kwam doordat er vroeger bijna allemaal katholieke scholen waren. Het 
ACV ging dan bij de laatstejaarsstudenten een uiteenzetting doen over wat een vakbond 
was. Zo maakte men de studenten gratis lid, wetende dat ze binnen enkele maanden al 
lidgeld moesten betalen.
Wij als socialistische vakbond kregen geen toegang tot die scholen. Toen het 
gemeenschapsonderwijs opkwam, mochten we daar wel een uiteenzetting geven, maar 
alleen op voorwaarde dat alle 3 de vakbonden tegelijkertijd kwamen. Dit was natuurlijk 
niet evident om te plannen en levert ook niet veel voordeel op. 

Daarom hebben de ABVV-jongeren het gratis lidmaatschap voor jongeren gelanceerd. 

ABVV-jongeren: hoe werkt dit? 

Mensen die kinderen hebben vanaf 15 jaar tot ze een eigen inkomen hebben uit arbeid 
of een vervangingsinkomen (tot max. 25 jaar) kunnen deze GRATIS lid maken bij het 
ABVV.

Het is altijd wel leuk als je op voorhand al aan ledenwerving doet en zeker bij jongeren, 
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want dat is de toekomst! Het is belangrijk om jongeren lid te maken van een vakbond 
alvorens ze op de arbeidsmarkt komen. Zo zijn ze al beter geïnformeerd. Ook voor de 
militanten op het bedrijf is dit een meerwaarde, aangezien de jongeren bij de start al een 
lidboekje van het ABVV hebben. Ze moeten dan juist overgezet worden naar onze sector, 
en je hebt een lid erbij!

Dus licht jullie collega’s hierover in! Het is een meerwaarde voor hun kinderen en het is 
een win-winsituatie voor onze club! 
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Iemand wordt lid omdat …

• ABVV het durft te zeggen en de werkgever op een aantal dingen wijst
• ABVV altijd info en feedback geeft als ik iets vraag
• ABVV echt goede adviseurs heeft die de dingen weten en kennen
• ABVV een geweldige ondersteuning / dienstverlening heeft waaraan we alles 

kunnen vragen
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Iemand wordt lid omdat …

• ABVV een goed team is dat goed samenhangt en er een goede sfeer is
• ABVV echt een strijdbare vakbond is, zowel binnen als buiten het bedrijf
• ABVV van thuis uit naar voor werd geschoven
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Het is belangrijk onze krachten te bundelen: samen sterk!

Met meer mensen bereik je meer! Het ABVV staat voor verenigen. We verenigen de 
werkende klasse tegen het kapitaal. 
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Deze slogan zal er altijd zijn en is meer dan 100% de waarheid!
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GROETEN: 
Is vriendelijk en toont dat je openstaat om aangesproken te worden.

OOGCONTACT:
Hiermee toon je interesse en geef je aan dat je te vertrouwen bent…

AANSPREKEN: 
Wat heb je gedaan dit weekend? 
IS BETER DAN: Goed weekend gehad? 

Wat is het problemen? 
IS BETER DAN: Zijn er problemen?

 VERMIJD VRAGEN WAARBIJ HET ANTWOORD JA OF NEE ZAL ZIJN.

ACTIEF LUISTEREN: 
Trechter: herhaal wat er gezegd is, eventueel noteren en de kernpunten herhalen.
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Maak met de ABVV-groep (teamwork) een evaluatie!
Bespreek deze vragen en vat de antwoorden samen. Dit geeft je een overzicht van 
waarop jullie moeten letten bij jullie collega’s op de vloer!
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Argumenten opbouwen begint bij jezelf en jouw team!
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Argumenten blok 1
Kijk naar jezelf: waarom was ik nu weer lid geworden bij het ABVV?
Bv. overtuiging; omdat je vroeger zelf altijd goed geholpen bent; omdat je andere 
collega’s wil helpen, etc. 

Argumenten blok 2
Waarom vind ik of vinden wij het belangrijk om leden te werven? 

Als we iets willen bereiken moeten we een sterke achterban hebben waarop we kunnen 
rekenen. Dit is een achterban die geïnformeerd is, die weet wat jullie doen en ziet dat 
jullie en hechte groep zijn! 
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Argumenten blok 3 

Tijdens de Kick-offs hebben we jullie meegegeven hoe je mensen kan overtuigen om op 
het ABVV te stemmen bij de sociale verkiezingen. 

Wat we toen gedaan hebben, is nu ook van toepassing!

Maak een analyse van hoe het overtuigen voor jou persoonlijk verlopen is:
• Wat waren jouw troeven?
• Waar moet ik nog aan sleutelen?
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Deze slide is logisch en dat is ook wat de collega’s van jou verwachten! Dus blijf 
dit zeker doen!
• Zeg waarmee je bezig bent: zo krijg je vertrouwen en versterk je je achterban 

voor als je die nodig hebt.
• Doe wat je zegt: koppel terug naar je collega’s als ze met een vraag kwamen 

(feedback), maak geen loze beloften.
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GO FOR IT! Argumenten genoeg!
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Iemand welkom heten, is eigenlijk iemand gerust stellen in zijn/haar nieuwe 
omgeving. Je laat die persoon zich thuis voelen en laat hem/haar weten dat 
als er iets is hij/zij je steeds kan en mag aanspreken.

In sommige bedrijven gebeurt dit nog te weinig; in andere gebeurt dit op 
verschillende manieren:

• Zo kan je werken met een welkomstbrochure. In bepaalde regio’s krijgen 
ze die van de federatie, maar het is toch aan te raden om ook jullie eigen 
info hier mee in te steken. Bv. Wie zijn we? (foto, naam, gsm, e-mail); Wat 
doen we allemaal?; Welke platformen gebruiken we? (e-mail, Facebook, 
etc.).

• Of je kan aan de slag met een syndicaal onthaal. In de grotere bedrijven 
gebeurt dit meestal al. Dit heeft een enorme meerwaarde om nieuwe 
mensen een warm WELKOM te heten.
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CAO 22:
Dit is een nationale cao. Deze is dus voor iedereen in elke sector van toepassing!
Deze cao zegt het volgende over het onthaal van de werkgever.
het volgende over het onthaal van de werkgever
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OR = advies geven aan de werkgever (dus over het onthaal van de werkgever zelf).

SA = recht om nieuwe mensen te zien en uitleg te geven (bijvoorbeeld in de vorm van 
syndicaal onthaal).
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TEAMWORK: HIERMEE BEGINT ALLES!

De OR en het CPBW steken de koppen bij elkaar: Wat is belangrijk voor een nieuwe 
werknemer?

OR: Geeft advies aan de WG om het arbeidsreglement te doorlopen op de eerste 
werkdag van de nieuwe werknemer (momenteel wordt dit gewoon ondertekend en 
neemt men geen tijd om dit rustig door te nemen). 

CPBW: Welzijn en veiligheid is ook belangrijk voor de nieuwe collega’s. Ze moeten 
ingelicht worden over de veiligheidsregels etc.

Als dit allemaal is gebeurd en er met de werkgever duidelijk is afgesproken wat er 
allemaal in het onthaal van de werkgever moet zitten, is het ook belangrijk om te 
verwijzen naar de rol van SA in het onthaal. 
SA = RECHT OP VRIJE ONTPLOOIING, dus het recht om nieuwe mensen te zien en uitleg 
te geven .
WAAROM DAN NIET EEN SYNDICAAL ONTHAAL KOPPELEN AAN HET ONTHAAL VAN DE 
WERKGEVER? 

De SA kan dit verder afdwingen en zij zullen de nieuwelingen dan ook syndicaal 

30



onthalen.

Hier is de samenwerking tussen de organen van groot belang! 
Spreek op voorhand af hoe je dit gaat doen: Hoe stellen we ons voor? Wat doen we 
allemaal voor de leden? Hoe heten we hen welkom? Etc.

Meestal gebeurt het syndicaal onthaal met een powerpoint. Hiermee kan je het onthaal 
aangenaam maken vb. met foto’s en filmmateriaal. 
Het welkomsfilmpje van ABVV-Metaal kan hier zeker bij gebruikt worden.
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We hebben onze leden. Nu moeten we zorgen dat we ze niet lossen.
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Ledenlijst: weet wie je leden zijn, op welke afdeling ze staan, etc. 
Vergeet de gegevens van iemand die het bedrijf verlaat niet weg te doen en (met 
toestemming) door te geven aan de ABVV-collega’s van het nieuwe bedrijf. 

GDPR: maak zelf een document bovenop het formulier om lid te worden. Vraag hierin de 
gegevens van jullie leden (zonder het bankrekeningnummer) en vraag aan de leden om 
dit te ondertekenen. Zo gaan ze akkoord dat je hun gegevens gebruikt om hen te 
informeren.

Maakt iemand de overstap naar een andere vakbond: vraag waarom?!

Blijf jullie leden contacteren, ook al zijn ze niet op het bedrijf. Bel ze op, mail ze, stuur 
een kaartje… Ook bij overlijden van een familielid of een geboorte stuur je best een 
kaartje. Dit geeft aan dat je steeds aan hen denkt als lid.

De eerste stap: informeer je en vraag uitleg aan je delegee of secretaris over hoe je een 
inschrijvingsformulier moet invullen. Vergeet zeker het document i.v.m. het ledenbeheer 
niet (GDPR-proof).

32



Tenslotte zijn we elke jaar opnieuw 365 dagen lang de vakbond die er staat voor 
iedereen maar vooral voor onze leden!

ROOD IS TROEF! 365 DAGEN LANG…
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Noteer voor jezelf met welke syndicale uitdaging jij aan de slag gaat na deze 
webinar.
Waarin je wil groeien als individu? Wat wil je bespreken in team? Etc.

Ga de uitdaging aan! Succes!
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