




Hoe zetten we 
onze visie & 

waarden om in 
ons syndicaal 

handelen? 



durf 
denken, 
spreken 

en handelen

Belgische context



Woordenwolk

Waaraan merk jij dat er 
verschillen zijn in syndicale 
aanpak tussen ABVV – ACV –
ACLVB? 



ABVV  
=

STRIJDBARE VAKBOND!

Momenteel 1,5 miljoen leden



Algemeen Christelijk Vakverbond

• - Rerum novarum is geschreven door Paus Leo XIII. 
• - De klassenstrijd bestaat niet volgens de kerk.

• - Kerkelijke macht besefte dat er een sociale kwestie 
was.
• - Missie was om arbeiders uit het vaarwater te houden 

van het vrijzinnig socialisme en zijn daar ook 
gedeeltelijk in geslaagd.

• - Vanuit de in 1886 opgerichte Antisocialistisch 
katoenwerkersbond groeide later het ACV.



Algemeen Christelijk Vakverbond …

• - Zet zich af tegen de goddeloze socialisten onder 
impuls van de kerkelijke macht.

• - Opteert voor overleg en samenwerking tussen de 
verschillende sociale klassen.

• - Draagt overlegsyndicalisme hoog in het vaandel. 

• - Noemt zichzelf de vakbond van de redelijkheid. 

• - Is gematigder in het voeren van acties.



Algemene Centrale der 
Liberale Vakbonden van 

België …
• - Is ontstaan uit de in 1920 opgerichte Nationale 

centrale der liberale vakbonden van België. In 
1939 werd naam veranderd in ACLVB.

• - Vertrekt vanuit een liberale ideologie.

• - Stelt overleg centraal.

• - Gebruikt stakingsrecht veel minder.

• - Telt momenteel 300.000 leden. 



Verschil in aanpak en visie
ACLVB



Verschil in aanpak en visie
ACV



Verschil in aanpak en visie



• Het ABVV, rechtstreeks 
uitvloeisel van de 

georganiseerde werkende 
krachten, … 

• Betoogt dat het syndicaal 
ideaal, dat de oprichting van 

een klasseloze maatschappij …



•En de verdwijning van het 
salariaat …

•Door een volledige 
omvorming der 
maatschappij zal 
verwezenlijkt worden.



Slidovraag (Mutiple choice 1 antw
mogelijk):
Wat betekent volgens jou ‘de 
verdwijning van het salariaat’? 

1: Ruilhandel i.p.v. loon op basis van 
gezinssamenstelling
2: Bedienden krijgen geen salaris meer maar 
loon zoals een arbeider
3: Leven en in samenleving waarbij we niet 

gaan werken om iemand anders rijk te 
maken



Het vestigt er met 
nadruk de aandacht op 
dat de klassenstrijd,

waaruit het geboren is, 
geëvolueerd is tot een 
niet minder hevige 
strijd …



Woordenwolk

Hoe ervaar jij de klassenstrijd 
vandaag in de samenleving of op 
je bedrijf?



•Van alle voortbrengers 
tegen de oligarchie der 
banken en monopolies …

•Die de opperste meesters 
geworden zijn van gans het 
productieapparaat.



Woordenwolk

Hoe kunnen we volgens jou naar 
een klasseloze maatschappij 
evolueren? 



Slidovraag multiple choice)

Wat is volgens jou de betekenis 
van Arbeiderscontrole?

1: Controleren of werknemers hun werk goed doen
2: Controleren of vakbonden hun werk goed doen
3: Controleren of werkgevers de gemaakte afspraken 
toepassen



DEFINITIE:
ARBEIDERSCONTROLE

- Arbeiderscontrole is een voortdurende beperking van 
de willekeur van de werkgevers, dankzij 
maatregelen die werknemers toelaten om op te 

treden op bepaalde gebieden die hun vroeger 
ontsnapten door de progressieve verovering.

- In het raam van vakbondsorganisaties die hun autonomie 
behouden

- Van steeds nieuwe eigen rechten en machten die de 
werknemers de progressieve beheersing van al het 
economisch en sociaal leven op alle vlakken waarborgen.



Slido Woordenwolk

Wat zou er gebeuren als morgen 
geen vakbonden meer zijn?



DEFINITIE:
ARBEIDERSCONTROLE

- Arbeiderscontrole is een 
voortdurende beperking van de 
willekeur van de werkgevers …

- dankzij maatregelen die werknemers
toelaten om op te treden op bepaalde 
gebieden …

- die hun vroeger ontsnapten door de 
progressieve verovering….



DEFINITIE:
ARBEIDERSCONTROLE

- In het raam van vakbondsorganisaties
die hun autonomie behouden

- Van steeds nieuwe eigen rechten en 
machten die de werknemers de 
progressieve beheersing van al het 
economisch en sociaal leven op alle 
vlakken waarborgen.



Slido Woordenwolk

Welke rechten zijn belangrijk in 
het uitoefenen van 
arbeiderscontrole in ons 
vakbondswerk?



ARBEIDERSCONTROLE

Informatierecht

ActierechtAdvies & 
Beslissingsrecht

Controlerecht



ARBEIDERSCONTROLE

Op welke vlakken? 

- Ondernemingen (CPBW-SA-OR)
- Groepen ondernemingen (Interzetels)
- Gewesten (Vlaanderen, Wallonië, provincie)
- Sectoren (metaal, transport, voeding enz.)
- De natie (NAR, politiek, wetgeving)

Steeds in nauwe samenwerking met de 
werknemers



Samenwerking tussen de 
overlegorganen

• Informeren

•Controleren

•Adviseren &
•Beslissen

•Actie

OR

SA

CPBW

= Arbeiderscontrole 
omzetten in de 

praktijk

Militantenkern



Definitie
MEDEBEHEER

• Afgevaardigden laten hun invloed gelden door mee te 
beheren met de kapitalistische beheerders.

• Dit is een illusie, omdat er geen medebezit is.
• De economische beslissingsmacht blijft bij het 

kapitaal.
• Men verdedigt in de eerste plaats de kapitalistische 

belangen en pas daarna de belangen van de 
arbeiders.

• Echt medebeheer laat geen mogelijkheid tot 
betwisting toe.

• Je krijgt het gevoel dat je mee mag beslissen maar 
eigenlijk word je gebruikt door de werkgever.



Arbeiderscontrole
vs

Medebeheer
•Er is wel degelijk een verschil in aanpak en visie.

•Medebeheer is een vorm van schijngelijkheid in 
een kapitalistisch regime. De beslissingsmacht
blijft uiteindelijk bij de kapitaalbezitters.

•Medebeheer drijft werknemers tot 
medewerking, deelname aan besluitvorming en 
uiteindelijk tot medeverantwoordelijkheid 
waarmee men impliciet het economisch 
systeem en zijn structuren erkent. 



Arbeiderscontrole
vs

Medebeheer
• Door het toepassen van arbeiderscontrole vertrek je 

altijd vanuit arbeidersperspectief.

• Het beheersen van de logica van het kapitaal

• Algemeen toezicht op de verschillende 
beleidsdomeinen

• Controle op de naleving van overeenkomsten (nationaal, 
sectoraal en bedrijfsvlak) 

• Vastgelegd in cao’s 
• Steunend op sterke informatie en adviesbevoegdheden



filmpje

What have the unions ever done for us? 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=NiwoN0LM_Gc

(tot 1min55)

https://www.youtube.com/watch?v=NiwoN0LM_Gc


WELKE UITDAGING GA JIJ AAN 
IN HET KADER VAN DEZE WEBINAR ? 



PAUZE

Maar blijf 



Smakelijk eten 


