
En de quote op de slide hierboven zegt veel: “de rode draad in 
je loopbaan.” Het ABVV staat ten dienste van jullie als 
militanten en delegees maar vooral ook ten dienste van haar 
leden. Het zijn immers de leden die het DNA zijn van onze 
organisatie.

We gaan dieper in op de diensten van het ABVV en gaan jullie 
ook wegwijs maken op onze website. Hierdoor zal je zelf ook 
de weg vinden naar antwoorden op vragen die dagdagelijks 
worden gesteld op de werkvloer.
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In het 1e deel van de Kick-offs maakten we samen een 
oefening over wat het ABVV allemaal doet binnen het bedrijf 
maar ook buiten het bedrijf.  
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Omdat datgene wat er gebeurt binnen jullie bedrijfsmuren 
uiteraard ook het meest tastbare is, konden jullie deze vraag 
vlot beantwoorden.
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Buiten het bedrijf biedt ABVV-Metaal jullie verschillende 
diensten aan die militanten en leden ondersteuning bieden.
Dit is dus voor iedereen die lid is bij het ABVV-Metaal.

Het grote “ABVV” staat uiteraard ook ten dienste van de 
centrales, maar biedt haar diensten aan alle leden aan. Ze 
werkt dus eerder overkoepelend of zoals we dat in het 
vakjargon zeggen: “interprofessioneel”.
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Zowel het ABVV-Metaal als het ABVV in zijn geheel behartigen 
de belangen van werknemers en dit gebeurt op alle niveaus 
van het sociaal overleg. Ze doen dit door:

• Collectieve afspraken te maken of te onderhandelen (cao’s; 
deze hebben betrekking op iedereen die werkt, werkloos of 
gepensioneerd is)

• Syndicale werkingen te organiseren in bedrijven maar ook 
daarbuiten

• Sociale verkiezingen te organiseren
• Collectieve acties te ondersteunen en te organiseren om de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren
• Etc.

Maar ook voor het individueel lid is onze organisatie sterk 
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gewapend om antwoord te bieden op verschillende vragen
die leden hebben of stellen aan militanten en afgevaardigden. 
Deze individuele vragen kunnen heel divers zijn. De meest 
courante vragen gaan over volledige of tijdelijke werkloosheid, 
tijdskrediet, juridische bijstand omwille van een ontslag, 
arbeidsongeval of beroepsziekte.
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Vraag jezelf eerst af of je de vraag die aan jou wordt gesteld 
door een collega misschien zelf kan beantwoorden. 
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Onze website is zeer gebruiksvriendelijk en je vindt heel 
snel antwoorden op de meest courante vragen die worden 
gesteld op de werkvloer. 

Surf naar www.abvvmetaal.be
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Je klikt op het tabblad “jouw sector” en je komt automatisch 
op de pagina uit waar je vlot kan doorklikken naar alle 
informatie die van toepassing is op jouw sector. 

De meeste van jullie werken in de sector “Metaal, machine en 
elektrische bouw”, maar sommigen werken in een andere 
sector. Je vindt over alle sectoren van de metaal informatie 
terug. Als je niet weet in welke sector je werkt, kijk dan eens 
bovenaan je loonbriefje. Daar staat dit vermeld, meestal met 
de initialen PC (paritair comité).

Op de website kan je bij je sector klikken op “lees meer”, dan 
kom je terecht bij de meest courante informatie. Deze zal vaak 
een antwoord kunnen bieden op vragen van collega’s.
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Op jouw sectorpagina zie je een aantal woorden in het rood 
staan. Dit zijn links naar interessante informatie.
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In “OP ZAK” vind je snel antwoorden op vragen rond 
bijvoorbeeld het recht op klein verlet bij huwelijk of over 
verschillende regelingen van tijdskrediet …
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Vind je het antwoord niet onmiddellijk terug? 

We hebben ook een e-loket waar je vragen kan stellen. We 
geven binnen 24u een antwoord op jouw vraag. 

Daarnaast is er speciaal voor jullie een “Militantenzone” waar 
je nog specifieke informatie voor militanten en afgevaardigden 
kan terugvinden.
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Zoals het een moderne, hippe vakbond betaamt, hebben we 
alles ook een gebruiksvriendelijke app van ABVV-Metaal. Daar 
vind je verschillende informatiebronnen van op de website 
gemakkelijk terug.  
Download deze app alvast op je smartphone. Hij is 
beschikbaar voor zowel Apple- als Android-toestellen. 
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Je kan bij ABVV-Metaal terecht voor tal van vragen waarmee 
je geconfronteerd wordt op de werkvloer en waar je niet 
onmiddellijk zelf het antwoord kan op vinden. 
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De secretarissen in de verschillende federaties zijn het eerste 
aanspreekpunt in de syndicale werking. Ze sturen mee de 
werkingen aan en komen op regelmatige tijdstippen langs op 
het bedrijf om polshoogte te nemen over wat er zich afspeelt. 
Waar nodig sturen ze de werkingen ook bij. Ze staan ter 
beschikking om oplossingen te bieden aan
problemen die zich aanbieden van collectieve aard en zitten 
mee aan tafel als er moet onderhandeld worden.
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Maar de secretarissen zijn niet de enigen waar je terecht kan: 
elke federatie heeft zijn eigen regionale dienstverlening. Daar 
kan je terecht met vragen die jij niet krijgt opgelost. Ook leden 
krijgen hier individuele dienstverlening. 

Aangezien elke federatie in haar provincie specifieke diensten 
aanbiedt aan militanten en leden geven we jullie de 
dienstverleningen mee die overal van toepassing zijn.  
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Stakersvergoedingen
Aanvullende vergoedingen FBZ (Fonds voor 

Bestaanszekerheid)
Eindejaarspremie interim
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Beantwoorden van vragen en advies geven aan leden rond 
ontslag en ziekte…

Voorbereiden van dossiers voor de arbeidsrechtbank of de 
RVA m.b.t.
 Schorsingen
 Arbeidsongevallen
 RIZIV
 Geschillen met werkgevers
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Berekenen van simulaties rond SWT. 
Individueel advies over tijdskrediet, vakantiegeld, 

schooltoelage, interim, kinderbijslag, deeltijds werk.
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Tussenkomsten bij werkgevers
Loon en andere vergoedingen die niet correct zijn uitbetaald
Inschrijving en opvolging van de vorming van militanten en 

delegees
Belastingservice
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Op welke manier kan je de juiste dienst bereiken in je regio?

Ook hier maken we jou weer vertrouwd met onze website.
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De centrale in Brussel werkt overkoepelend en staat ten 
dienste van de verschillende provinciale federaties. 

- Je hebt het nationaal secretariaat dat voortdurend in 
overleg is met de provinciale afdelingen en op het hoogste 
niveau binnen onze sectoren onderhandeld met 
werkgeversorganisaties. 

- De algemene administratie, vormingsdienst, informatica en 
communicatie worden vanuit Brussel gecoördineerd. 

- In Brussel werken ook de verschillende adviseurs en juristen 
waar de federaties beroep op kunnen doen. De adviseurs 
hebben elk een specifieke specialiteit. De adviseurs 
ondersteunen ook het nationaal secretariaat bij 
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onderhandelingen met werkgeversorganisaties. Rond 
specifieke thema’s kunnen adviseurs ook uitgenodigd 
worden tijdens vergaderingen op bedrijven. Wanneer er bij 
jullie op het bedrijf bijvoorbeeld een functieclassificatie gaat 
ingevoerd worden, kunnen jullie beroep doen op onze 
adviseur. Hij komt dan ter plaatse om samen met jullie en de 
werkgever te overleggen.  

Een andere adviseur is Fidel Gavilan. Hij is onze specialist 
aangaande alles wat met EFI, herstructureringen en 
Europese ondernemingsraden te maken heeft.
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Naast de dienstverlening van ABVV-Metaal en haar federaties, 
biedt het interprofessionele ABVV nog een aantal diensten 
waar we jullie ook in gaan wegwijs maken. Belangrijk om te 
weten is dat het overkoepelende ABVV in elke provincie en 
verspreid over heel België kantoren heeft waar je hiervoor 
terecht kan. 

Naast de fysieke kantoren hebben het ABVV federaal (België), 
het Vlaams ABVV (Vlaanderen) en de verschillende provincies 
ook nog eens verschillende websites waar je terecht kan met 
al je specifieke vragen over de thema’s en diensten die we zo 
dadelijk gaan uitleggen. 
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We starten met de meest gekende dienst, namelijk de 
werkloosheidsdienst. Deze maakt deel uit van het grote ABVV. 
De dienst is belast met alles wat te maken heeft met volledige 
of tijdelijke werkloosheid. Ze bereiden de dossiers voor, 
ontvangen leden die hierover vragen hebben en betalen op 
basis van het aantal dagen dat maandelijks wordt 
doorgegeven, de werkloosheidsvergoeding uit. 
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We geven jou ook nog mee hoe je via de digitale weg contact 
kan zoeken met deze dienst in jouw regio. 

Surf naar www.abvv.be en klik rechts in de menu op 
aangepaste dienstverlening uit jouw regio. 
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Op deze pagina kan je doorklikken naar de juiste 
werkloosheidsdienst in jouw provincie of regio. 

Je kan hier ook doorklikken naar jouw persoonlijk ABVV-
dossier waar je o.a de uitbetaling van je 
werkloosheidsvergoeding kan opvolgen, je lidmaatschap kan 
controleren of attesten m.b.t. jouw werksituatie raadplegen 
en downloaden. Je kan dit doen via je identiteitskaart 
(hiervoor heb je je pincode nodig) of via de itsme-app op je 
smartphone. 
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Een ander fenomeen waar je vaak mee geconfronteerd wordt 
op de werkvloer is dat collega’s hun huidige job niet meer 
kunnen uitvoeren. Dat kan zijn omwille van een ernstige ziekte 
of bijvoorbeeld een burn-out, waardoor ze hun huidige functie 
niet meer kunnen uitoefenen. Vaak gaat dit gepaard met extra 
stress en weten mensen niet meer wat ze moeten doen. 
Anderen zijn misschien uitgekeken op het werk en willen hun 
carrière een andere wending geven. Alleen weten ze niet hoe 
ze dit moeten aanpakken omdat de schoolbanken vaak al een 
hele tijd achter hen ligt. De drempel om je carrière een 
nieuwe wending te geven lijkt enorm en zo blijven mensen 
vaak ongelukkig en met veel vragen zitten. 

Wat doe je als een collega je hierover aanspreekt? 
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De loopbaanbegeleiders van het ABVV zitten verspreid over 
verschillende locaties. 

Ze hebben allemaal een ruime ervaring in het coachen van 
mensen en hebben een grondige kennis van de arbeidsmarkt.

Begeleiding kan fysiek gevolgd worden maar zeker ook online 
in tijden van corona.   
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Onze kinderen, onze jongeren verdienen het om ook 
ondersteuning te krijgen. Ze worden reeds op jonge leeftijd 
met een aantal zaken geconfronteerd waar ze niet altijd 
onmiddellijk hun weg in terugvinden:
- Studentenjobs zijn onderworpen aan heel wat 

reglementeringen dus is het ook nuttig om te weten wat je 
rechten zijn.  

- Vaak weten mensen niet of ze recht hebben op 
studietoelagen. 

- Hoe zit het met duaal leren? 
- Wat zijn je rechten als schoolverlater (bv. jeugdvakantie)? 

Uiteraard mag het ook plezant zijn: onze jongeren laten zich 
vaak ook opmerken op tal van manifestaties en festivals zoals 
o.a. Pukkelpop. 
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Als kers op de taart is het lidmaatschap voor jongeren 
helemaal gratis! Ga ermee aan de slag in jullie bedrijven en 
sluit de kinderen van jullie collega’s massaal aan bij de ABVV-
jongeren. 
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Iets waar jullie zeker mee geconfronteerd worden op de 
werkvloer zijn situaties zoals:

- te hoge werkdruk, stress
- opleidingsbeleid
- slechte communicatie of sfeer
- discriminatie en racisme 
- onderwaardering en werkonzekerheid

Is er een onthaalbeleid wanneer er nieuwe collega’s starten?  
Welke rol krijgen jullie als vakbond hierin? Zijn er afspraken 
gemaakt rond werkbaar werk of re-integratie na een periode 
van ziekte? Allemaal dingen die je zeker op de agenda moet 
plaatsen in jullie overlegorganen. Ook hier kan je op een 
sterke ondersteuning rekenen van onze 
diversiteitsconsulenten.  
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We hebben jullie ondertussen laten kennis maken met heel 
wat diensten waar de focus ligt op het ondersteunen en 
verder helpen van militanten en leden. Maar het ABVV heeft 
ook nog een andere rol te vervullen, namelijk iets wat ons 
voor corona maar ook zeker na corona nauw aan het hart ligt: 
mensen samenbrengen! 

De organisatie Linx+ neemt hierin haar rol op als partner voor 
vrije tijd van het ABVV. Ze bieden een waaier van sociale en 
culturele activiteiten aan die op één of andere manier gelinkt 
zijn met onze vakbondsorganisatie.
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