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VOORWOORD
Beste gezellin, kameraad

ABVV-Metaal is (altijd) fier op zijn militanten (geweest). Zij zijn 
niet alleen het kloppend hart van de centrale. Zij maken ook het 
verschil, dag in, dag uit. Militant zijn is echter meer dan enkel 
geëngageerd zijn, meer dan je met je hart en ziel inzetten. 
Militant zijn is mensen bijstaan, met kennis van zaken handelen, 
informeren en sensibiliseren, in gesprek gaan, discussiëren, 
luisteren, actief zijn op de werkvloer, aan de poort en in de 
virtuele online wereld, actievoeren als het moet, standpunten 
verdedigen, moeilijke materie aan de werknemers bevattelijk 
uitleggen … en nog veel meer. Militant zijn houdt eigenlijk  
nooit op.

Omdat we onze militanten koesteren, hebben we altijd 
geïnvesteerd in onze vorming. Vorming is het begin van alles. 
Het is onze vorming die van geëngageerde militanten delegees 
maakt waar ze in de ganse vakbond jaloers op zijn. Daarvoor 
hebben we onze onvolprezen opstap- en internaatweken.

Maar zoals militant zijn nooit ophoudt, zo houdt ook vorming en 
bijscholing nooit op. Wetgeving verandert maar ook het aantal 
onderwerpen en thema’s waar we ons als vakbond moeten mee 
bezig houden breidt alsmaar uit. Die permanente bijscholing 
gebeurt in onze modulevorming en via onze studiedagen. Ook 
dit jaar is er weer een gevarieerd aanbod dat de rode rugzak 
van onze militanten opnieuw goed zal vullen. En we kijken ook 
al vooruit naar de sociale verkiezingen van 2020. Uiteindelijk 
heeft elke module één doel: het versterken van de syndicale 
werking in onze bedrijven.

Eén manier is in ieder geval goed (bij)gevormd zijn. Aarzel dus 
niet en schrijf je in voor onze modules en studiedagen.

Marc Lenders
Algemeen Secretaris ABVV-Metaal 
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BREMBERG

BREMBERG

ANTWERPEN

STUDIEDAG JAP STUDIEDAG EFI

LIMBURG

OOST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

WEST-VLAANDEREN

Tijdens het schooljaar 2018-2019 bieden we 
drie modulevormingen (met mogelijkheid tot 
overnachting) aan in ons vormingscentrum 
te Bremberg. Deze modules omvatten 32 
vormingsuren die verdeeld zijn over twee dagen 
in het najaar van 2018 en twee in het voorjaar 
van 2019. 

De vierde module heeft plaats in je eigen regio 
en omvat 40 vormingsuren die verdeeld zijn over 
een volledige week in het voorjaar van 2019.

Om tegemoet te komen aan praktische en 
actuele ondersteuning van onze afgevaardigden 
in de Ondernemingsraad en het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk, bieden 
wij als vormingsdienst ook studiedagen aan in 
ons vormingscentrum te Bremberg. 

De eerste studiedag is specifiek voor de 
afgevaardigden van het CPBW waarbij de 
deelnemers ondersteuning krijgen voor de 
bespreking van het Jaarlijks Actieplan en 
Globaal Preventieplan. 

De tweede studiedag is specifiek voor 
de afgevaardigden van de OR waarbij de 
deelnemers ondersteuning krijgen voor de 
bespreking van de EFI.

32 UREN / 2+2 DAGEN

40 UREN / 5 DAGEN

8 UREN / 1 DAGEN

MODULE
1

MODULE
2

MODULE 4

MODULE
3

SVEN HEMELAERS
Tel: 02 627 74 24

shemelaers@abvvmetaal.be

STEVE TEMMERMAN
Tel: 02 627 74 02

stemmerman@abvvmetaal.be

Vormingswerkers:

Coördinator:

ADRI CRAENS
Tel: 02 627 74 53

acraens@abvvmetaal.be

PETER BOSTYN
Tel: 02 627 74 80

pbostyn@abvvmetaal.be

Snel inschrijven is de boodschap. Dus 
wacht niet langer en schrijf je in voor 
een van onze vormingen. Inschrijven 
gebeurt steeds via je secretaris. Zijn/haar 
contactgegevens vind je achteraan in deze 
brochure.

2



54WWW.ABVVMETAAL.BE  

Waar zijn ik en mijn team goed in? Wat zijn onze 
kwaliteiten? Waar zit er wat roest op onze manier 
van werken? Waar schieten we tekort? Het gebeurt 
niet al te vaak dat je de kans krijgt om er met 
andere hoofdafgevaardigden van gedachten over 
te wisselen. In deze module krijg je die kans. Maar 
we laten het niet bij een oppervlakkige analyse. 
We gaan na hoe we onze sterkten beter kunnen 
aanwenden om optimaal gebruik te maken van 
de kansen die zich aandienen. Of welke zwakten 
ons extra kwetsbaar maken voor bedreigingen en 
hoe we de schade kunnen beperken. Belangrijker 
nog dan de analyse zijn de conclusies. Welke 
prioriteiten stel ik voor mijzelf en het team? Waar 
gaan we zeker werk van maken? 

In een tweede deel van deze module nemen we 
de organisatie van onze communicatie onder de 
loep. Hoe communiceren we onze boodschap aan 
de achterban? Wat zijn onze sterkten, zwakten en 
verbeterpunten wat onze huidige communicatie 
betreft? Ten slotte onderzoeken we hoe we onze 
communicatie kunnen organiseren en aanpassen 
in functie van onze prioritaire doelen. Hoe moeten 
we rekening houden met verschillende groepen 
(management, andere vakbonden, eigen leden, 
twijfelaars, bondgenoten, tegenstanders …)? 
Hoe vermijden we om vooral te investeren in 
tegenstanders en zo bondgenoten te vergeten?

Er gaat bijna geen week voorbij of we worden 
geconfronteerd met het asociaal en onrechtvaardig 
beleid van deze federale en Vlaamse regering. 
Komt daar nog bij dat rechtse politieke leiders 
staan te springen om via de klassieke en 
sociale media platte uitspraken en meningen 
te verkondigen zodat ze hoog in de lijst van 
de populisten blijven staan.  Maar klopt de 
goednieuwsshow van de taxshift? Zijn er veel jobs 
bijgekomen? Hebben de miljoenen investeringen in 
veiligheid ons meer veiligheid gebracht? Daalt de 
werkloosheid en de armoede wel? Is de immigratie 
in België wel hoog in vergelijking met andere 
Europese landen? 

Gevolg is dat we als geëngageerde militant 
wel eens aangesproken worden met negatieve 
bedenkingen of kritische opmerkingen. Het is niet 
gemakkelijk om daarmee om te gaan en er gepast 
op te reageren. 

In deze module gaan we volop inzetten in het 
voeren van een goede en correcte discussie op de 
werkvloer, hoe feitelijke argumenten in te zetten 
en drogredenen af te wenden. Trainen in het 
weerleggen van rechtste standpunten, trainen in 
het brengen van een positief verhaal waarin WIJ 
centraal staat in een diverse samenleving.

SYNDICALE WERKING  
VERSTERKEN =  

EEN BELANGRIJKE STAP 
RICHTING SV2020

1MODULE

IDEOLOGISCHE VERSTERKING  
TEGEN EEN RECHTS BELEID EN  

VOOR EEN SAMENLEVING  
MET DIVERSITEIT.

2MODULE

WAT KOMT ER AAN BOD?
• Analyse maken van de bedreigingen en op 

zoek gaan naar sterke uitdagingen. 
• Weten waar je naar toe wil en wat je daar 

voor nodig hebt. 
• Werken aan een positieve samenwerking 

binnen het ABVV-team.
• Hoe andere overtuigend meenemen in je 

uitdagingen? Hoe breng ik een  
positieve boodschap? Tips en tricks.

• Hoe staat het met het ledenbeheer? Tijd 
om te investeren in ledenwerving?

• Hoe mijn focus verleggen van een 
vermoeiende strijd naar een investerende 
samenwerking?

WAAR EN WANNEER? 
Vormingscentrum Bremberg 
5 en 6 november 2018 
18 en 19 maart 2019 

VOOR WIE?
Deze vormingsmodule is specifiek voor de 
hoofdafgevaardigden en/of vervangend 
hoofdafgevaardigden. Er zijn maximaal  
50 inschrijvingen voorzien. 

WAT KOMT ER AAN BOD?
• Trainen in het weerleggen van rechtste 

standpunten.
• Leren discussies voeren.
• Trainen in het brengen van een positief 

verhaal.
• Leren om bij je kernboodschap te blijven. 
• Inhoudelijke argumentatie opbouwen.

WAAR EN WANNEER? 
Vormingscentrum Bremberg 
19 en 20 november 2018 
21 en 22 maart 2019 

VOOR WIE?
Deze vormingsmodule is voor militanten 
die onze metaalvorming (of de basis- en 
mandaatvorming van V&A) hebben doorlopen. 
Er zijn maximaal 50 inschrijvingen voorzien.



Arbeiders uit de metaalsector worden nog te 
vaak geconfronteerd met onveilige werksituaties, 
een ongezonde werkomgeving, belastende 
arbeidsomstandigheden tot vermijdbare 
arbeidsongevallen. Tijdens deze vormingsmodule 
gaan we zoek naar manieren om als CPBW-
afgevaardigde een grondige analyse te maken 
van de welzijnsproblemen. Welke methode laat 
je een bredere kijk hebben op de oorzaken en de 
gevolgen een slecht welzijnsbeleid?

Voor het aanpakken van die welzijnsproblemen 
moet de werkgever ervoor zorgen dat er degelijke 
preventiemaatregelen en haalbare doelstellingen 
worden gepland en uitgevoerd. Welke artikels in 
de welzijnswet kun je gebruiken om de werkgever 
een actief welzijnsbeleid te laten uitvoeren dat 
afgestemd is op de aard van de risico’s in het 
bedrijf? Welke instrumenten heb je ter beschikking 
binnen het CPBW zodat het niet alleen bij mooie 
plannetjes blijft maar dat er ook daadwerkelijk iets 
wordt gedaan?

ACTIEF AAN DE SLAG MET  
HET WELZIJN OP HET WERK

3MODULE

WAT KOMT ER AAN BOD?
• Inventariseren van de welzijnsproblemen 

op het bedrijf.
• Syndicale analysemethode (de MUOPO-

dialectiek) aanleren.
• Welke instrumenten voorziet de 

welzijnswet en de vernieuwde CODEX?
• Welke verplichtingen legt de welzijnswet 

op aan de werkgever en de hiërarchische 
leiding?

• Praktijkanalyse van het JAP en GPP.
• Wat als de werkgever niet actief 

meewerkt? Wat is de taak en rol van de 
dienst Toezicht Welzijn op het Werk van  
de FOD/WASO? 

WAAR EN WANNEER? 
Vormingscentrum Bremberg 
26 en 27 november 2018 
25 en 26 april 2019 

VOOR WIE?
Deze vormingsmodule is specifiek voor 
de afgevaardigden en/of vervangend 
afgevaardigden van het CPBW. Er zijn 
maximaal 50 inschrijvingen voorzien. 

Deze modulevorming is een vorming waarbij 
we de rode rugzak van onze militanten verder 
gaan aanvullen met een varia van inzichten, 
kennis en vaardigheden. Thema’s die we gaan 
behandelen zijn:

Sociale media 
Dat ‘fake nieuws’ de laatste tijd zo’n hot topic  
is heeft volgens sommige crisiscommunicatie- 
experts te maken met de crisis binnen het 
medialandschap. Nieuwsredacties ervaren 
grote concurrentie van de snelheid van sociale 
media en amateurjournalisten (o.a. via blogs, 
vlogs e.d.). Donald Trump bijvoorbeeld praat 
uit principe niet met journalisten, maar 
maakt toch dagelijks wereldnieuws. De N-VA 
slaagt er in om de publieke opinie te bespelen 
met valse argumenten en populisme. Maar 
hoe ga je nu goed om met dit fake nieuws? 
Leren omgaan met de sociale media tot zelf 
media maken in je syndicaal werk kan daarbij 
helpen. Be the media!

Stand van zaken i.v.m. het IPA en 
sectoronderhandelingen 
We gaan uitgebreid aandacht besteden aan de 
actuele ontwikkelingen op deze gebieden.

Milieubewust ondernemen 
De beste weg om het milieu en de 
leefkwaliteit te verbeteren is het voorkomen 
van vervuiling bij de bron: in het huishouden, 
op de weg en in de industrie. Maar niet alles 
is te voorkomen en niet iedereen werkt mee. 
Voor veel bedrijven komt de concurrentiestrijd 
op de eerste plaats en is het milieu iets 
bijkomstig. Daarom zijn metingen en 
registraties noodzakelijk. Voor bedrijven is er 
sinds 2005 de jaarlijkse verplichting van  
 

 
 
 
 

 
 
het ‘Integrale Milieu Jaarverslag’ (IMJV). Hoe 
kan ik concreet aan de slag met het IMJV als 
delegee?  

Samenwerking in het ABVV-team 4.0 
Waar sta ik binnen het ABVV-team? Ben 
ik een trekker of een volger? Wat doe ik 
vandaag en vooral wat doe ik morgen om 
de samenwerking te verbeteren? Wat zijn 
mijn kwaliteiten en in hoeverre kunnen die 
bijdragen tot een sterker team? Hoe benader 
ik collega’s in de zoektocht naar nieuwe 
leden? Waar zit er wat roest op mijn manier 
van werken? Waar schiet ik nog tekort? Waar 
gaan we zeker werk van maken? We gaan als 
het ware op zoek naar je nieuwe ik binnen het 
ABVV-team.

Deze module omvat een programma van een 
volledige week (40 uren).

DE RODE RUGZAK

4MODULE

WAAR EN WANNEER? 
Antwerpen: 25 t.e.m. 29 maart 2019 
Oost-Vlaanderen: 6 t.e.m. 10 mei 2019 
Limburg: 13 t.e.m. 17 mei 2019 
Vlaams-Brabant: 20 t.e.m. 24 mei 2019 
West-Vlaanderen: 3 t.e.m. 7 juni 2019 

VOOR WIE?
Deze vormingsmodule is voor militanten 
die onze metaalvorming (of de basis- en 
mandaatvorming van V&A) hebben doorlopen.  

7WWW.ABVVMETAAL.BE   6
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PRAKTISCHE INFO  
VOOR DE 

MODULEVORMINGEN

HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven voor de vorming doe je via de 
verantwoordelijke secretaris in je regio. 
Hij/zij brengt de vormingsdienst dan van je 
interesse op de hoogte. Alle contactgegevens 
vind je achteraan in deze brochure.

WAT MET BETAALD EDUCATIEF VERLOF?
Al onze vormingen zijn erkend in het kader 
van het betaald educatief verlof. Betaald 
educatief verlof geeft je het recht om 
tijdens je werkuren verlof te nemen om een 
opleiding of vorming te volgen. Je werkgever 
betaalt je het geplafonneerde loon. ABVV-
Metaal past de rest van het eventuele 
loonverlies bij. Hierdoor is het mogelijk om 
per schooljaar 80 uren syndicale vorming te 
volgen. Maar, geen rechten zonder plichten! 
B.E.V. is gelijkgesteld aan werken. Dat wil 
zeggen dat je verplicht bent om de ganse 
duur van de vorming aanwezig te zijn.

WAT TE DOEN BIJ AFWEZIGHEID?
Tijdens de opleiding wordt jouw maximale 
aanwezigheid gevraagd. Indien je toch 
afwezig bent verwittig dan zo snel als 
mogelijk de vormingsdienst en bezorg ons 
een attest dat de afwezigheid wettigt.

GELDIGE REDENEN ZIJN:
• ziekte
• aanwezigheid op werk vereist (werken 

of een vergadering in functie van je 
mandaat) 

• het volgen van een andere cursus met 
Betaald Educatief Verlof

WAT MET DE VERPLAATSINGSONKOSTEN?
ABVV-Metaal zal de gemaakte onkosten voor 
je verplaatsing vergoeden.

WAT ZIJN DE VORMINGSUREN?
We starten dagelijks om 8.30 uur en werken 
tot 16.30 uur. Hou rekening met eventueel 
druk verkeer als je naar de vormingslocatie 
komt. Het programma laat niet toe dat we 
later dan voorzien starten met de cursus.

STUDIEDAG  
JAARLIJKS ACTIEPLAN

Arbeiders uit de metaalsector worden 
vaak geconfronteerd met hoge werkdruk, 
gebrek aan autonomie in het werk, te weinig 
ondersteuning door leidinggevenden en 
belastende arbeidsomstandigheden. Dat 
blijkt ook uit de metingen van de SERV in 
de werkbaarheidsmonitor. We gaan op zoek 
naar de oorzaken van deze problemen en 
naar de instrumenten om deze oorzaken aan 
te pakken in het CPBW.

Als eerste stap is het belangrijk dat je het 
grote plaatje van het welzijnsbeleid ziet. 
Een welzijnsbeleid is niet de problemen 
aanpakken als ze zich voordoen. Integendeel, 
het moet een dynamische uitwerking zijn 
van een welzijnsplan op basis van een 
doorgedreven analyse en met een kordate 
opvolging via evaluatiemomenten.

Tijdens deze studiedag zullen we de 
verschillende stappen van het welzijnsbeleid 
doorlopen en vooral stil staan bij het 
Jaarlijks Actieplan van het CPBW. Om het zo 
praktijkgericht mogelijk te maken gaan we 
de theorie aftoetsen aan de praktijk.

WAT KOMT ER AAN BOD?
• Hoe een welzijnsbeleid opbouwen op 

basis van de risicoanalyses?
• Opmaken van preventiemaatregelen die 

rekening houden met alle niveaus.
• Welke artikels uit de Codex kan ik als 

argumentatie gebruiken? 
• Welke verplichtingen heeft de werkgever 

en de hiërarchische lijn? 
• Een stappenplan maken voor het JAP.
• Opvolging van het JAP organiseren. 

WAAR EN WANNEER? 
Vormingscentrum Bremberg 
24 september 2018 

VOOR WIE?
Deze vormingsmodule is specifiek voor 
de afgevaardigden en/of vervangend 
afgevaardigden van het CPBW. Er zijn 
maximaal 90 inschrijvingen voorzien.
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STUDIEDAG  
EFI

Als het nieuwe jaar is aangevat betekent dit 
ook dat veel bedrijven het financieel jaar 
2018 hebben afgesloten. Inventarissen en 
balansen worden opgemaakt en er rukt 
een leger van revisoren weer uit om de 
jaarrekeningen te controleren en goed te 
keuren.

Gelijklopend draaien dan de drukpersen 
op volle kracht om de Economische en 
Financiële Informatie (EFI) voor leden van 
de Ondernemingsraad tijdig klaar te krijgen. 
Om deze informatie goed te analyseren 
en de juiste vragen te kunnen stellen 
tijdens de aankomende EFI-vergaderingen, 
organiseren we een gecentraliseerde 
studiedag te Bremberg.

Gaat het goed met mijn bedrijf of niet? Zijn 
er veranderingen m.b.t. tewerkstelling? 
Meer precaire arbeid, onderaanneming, 
interim, flex-jobs? De diverse diensten 
en goederen blijven maar stijgen. Hoe 
komt dit? We maken verlies! Reden tot 
paniek? Welke invloed heeft de taxshift op 
de jaarrekening? Waar krijgt mijn bedrijf 
allemaal loonlastenverlagingen op? Is de 
loonkost echt wel zo duur als mijn werkgever 
insinueert?

WAT KOMT ER AAN BOD?
• Hoe stel ik gericht de juiste vragen?
• Welke elementen zijn voor mij belangrijk?
• Wat is de rol van de bedrijfsrevisor?
• Hoe bereken ik zelf de ratio’s en de 

toegevoegde waarde?

WAAR EN WANNEER? 
Vormingscentrum Bremberg 
11 maart 2019 

VOOR WIE?
Deze vormingsmodule is specifiek voor 
de afgevaardigden en/of vervangend 
afgevaardigden van de OR. Er zijn maximaal 
90 inschrijvingen voorzien. 

PRAKTISCHE 
INFO VOOR DE 
STUDIEDAGEN

HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven voor deze studiedag doe je via de 
verantwoordelijke secretaris in je regio. Hij/zij brengt de 
vormingsdienst dan van je interesse op de hoogte. Alle 
contactgegevens vind je achteraan in deze brochure.

WAT MET JE SYNDICAAL VERLOF?
Deze studiedag is in het kader van syndicaal verlof met 
wedde. De verantwoordelijke secretaris in je regio zal het 
nodige doen zodat je in regel bent met je werkgever. Indien 
je toch afwezig bent, verwittig dan zo snel als mogelijk de 
vormingsdienst en je secretaris. 

WAT MET DE VERPLAATSINGSONKOSTEN?
ABVV-Metaal zal de gemaakte onkosten voor  
je verplaatsing vergoeden.

WAT ZIJN DE VORMINGSUREN?
We starten om 8.30 uur en werken tot 16.30 uur. Hou 
rekening met eventueel druk verkeer als je naar Bremberg 
komt. Het programma laat niet toe dat we later dan 
voorzien starten met de cursus.
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ADRESSEN

CENTRALE

Jacob Jordaensstraat 17 – 1000 Brussel
Tel: 02 627 74 11 – Fax: 02 627 74 90
www.abvvmetaal.be
info@abvvmetaal.be
Facebook: https://www.facebook.com/
abvvmetaal/
Twitter: https://twitter.com/abvvmetaal

Voorzitter:
Georges DE BATSELIER

Ondervoorzitter: 
Ortwin MAGNUS

Algemeen secretaris: 
Marc LENDERS

ABVV-METAAL ANTWERPEN
PROVINCIAAL SECRETARIAAT

Ommeganckstraat 47/49 – 2018 Antwerpen
Tel: 03 203 43 40 – Fax: 03 203 43 56
E-mail: antwerpen@abvvmetaal.be

Voorzitter: 
Marc POTTELANCIE – Tel: 03 203 43 66
E-mail: mpottelancie@abvvmetaal.be

Voorzitter Dagelijks Bestuur:
Eddy GOOVAERTS – Tel: 03 203 43 60
E-mail: egoovaerts@abvvmetaal.be

Adviseur: 
Friso BORREMANS – Tel: 03 203 43 62
E-mail: fborremans@abvvmetaal.be

AFDELINGEN EN BURELEN
1/ AFDELING REGIO ANTWERPEN

Afdelingssecretaris: 
Wim LEYZEN – Tel: 03 203 43 69
E-mail: wleyzen@abvvmetaal.be

Secretarissen: 
Ronny LEQUENNE – Tel: 03 203 43 47
E-mail: rlequenne@abvvmetaal.be
Frank DAMS – Tel: 03 203 43 64
E-mail: fdams@abvvmetaal.be

Sociale dienst: 
Dirk SERRIEN – Tel: 03 203 43 65
E-mail: dserrien@abvvmetaal.be

Bureel Antwerpen: 
Ommeganckstraat 47/49 – 2018 Antwerpen
Tel: 03 203 43 40 – Fax: 03 232 78 74

Bureel Boom: 
Antwerpsestraat 33 – 2850 Boom
Tel/Fax: 03 844 74 63

2/ AFDELING MECHELEN – KEMPEN

Afdelingssecretaris: 
Hans VANEERDEWEGH – Tel: 014 56 26 06
E-mail: hvaneerdewegh@abvvmetaal.be

Secretarissen: 
Patrick VANDERLOOVEN  
– Tel: 015 29 90 60; 014 56 26 02
E-mail: pvanderlooven@abvvmetaal.be
Patrick ELSEN – Tel: 015 29 90 61
E-mail: pelsen@abvvmetaal.be

Bureel Mechelen: 
Zakstraat 16 – 2800 Mechelen
Tel: 015 29 90 62 – Fax: 015 21 94 74
E-mail: mechelen@abvvmetaal.be

Bureel Geel: 
Lebonstraat 40d – 2440 Geel
Tel: 014 56 26 00 – Fax: 014 56 26 09
E-mail: kempen@abvvmetaal.be

ABVV INDUSTRIEBOND  
METAAL LIMBURG
PROVINCIAAL SECRETARIAAT

Volksontwikkeling  
Jekerstraat 59 – 3700 Tongeren
Tel: 012 39 87 00 – Fax: 012 23 07 85

Provinciaal voorzitter:
Rohnny CHAMPAGNE – gsm: 0474 06 14 19
E-mail: rchampagne@abvvmetaal.be

Provinciale secretarissen:
Johnny FRANS – Gsm: 0474 06 13 95
E-mail: jfrans@abvvmetaal.be
Frank STEVENS – Gsm: 0496 05 60 75
E-mail: fstevens@abvvmetaal.be
Rafaele DAL CERO – Gsm: 0495 51 22 89
E-mail: rdalcero@abvvmetaal.be 

Ledenbeheer:
Inge RAMAEKERS – Tel: 012 39 87 00
E-mail: iramaekers@abvvmetaal.be
Franco SARTOR – Tel: 012 39 87 01
E-mail: fsartor@abvvmetaal.be

Sociale dienst/Adviseurs:
Inge CORSTJENS – Tel: 012 39 87 02
E-mail: icorstjens@abvvmetaal.be
Elke MOORS – Tel: 012 39 87 03
E-mail: emoors@abvvmetaal.be

Vorming:
Ludgarde DIRIX – Tel: 012 39 87 04
E-mail: ldirix@abvvmetaal.be

Drukkerij:
Frank VANDRIES – Tel: 012 39 87 13
E-mail: fvandries@abvvmetaal.be

Verhuur gebouwen, EFI & belastingsservice:
Erik VERHEYDEN – Tel: 012 39 87 14
E-mail: everheyden@abvvmetaal.be

ABVV-METAAL  
OOST-VLAANDEREN
PROVINCIAAL SECRETARIAAT

Vrijdagmarkt 9 – 9000 Gent 
Tel: 09 265 52 95 – Fax: 09 265 52 98 

Provinciaal secretaris: 
Jo DE MEY – Gsm: 0477 38 11 63
E-mail: jdemey@abvvmetaal.be

Provinciaal voorzitter: 
Marc STAELENS – Gsm: 0476 67 09 34
E-mail: mstaelens@abvvmetaal.be

Diensthoofd personeelszaken, financiën en 
administratie: 
Karin AUDENAERDE – Gsm: 0478 33 07 16
E-mail: kaudenaerde@abvvmetaal.be

GEWESTELIJKE AFDELINGEN
GENT – EEKLO
Vrijdagmarkt 9 – 9000 Gent 
Tel: 09 265 52 91 – Fax: 09 265 52 98

Gewestelijk secretaris: 
Marc STAELENS – Gsm: 0476 67 09 34
E-mail: mstaelens@abvvmetaal.be 

Secretaris: 
Brenda VANDERDONCKT – Gsm: 0473 91 87 89
E-mail: bvanderdonckt@abvvmetaal.be

WAAS EN DENDER
Dijkstraat 59 – 9200 Dendermonde
Tel: 052 25 92 79/80 – Fax: 052 25 92 81
Vermorgenstraat 11 – 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 760 04 15/16 – Fax: 03 760 04 17

Gewestelijk secretaris: 
Frank VAN DORSSELAER – Gsm: 0473 89 0311
E-mail: fvdorsselaer@abvvmetaal.be

ZUID-OOST-VLAANDEREN
Houtmarkt 1 – 9300 Aalst 
Tel: 053 72 78 35/36 – Fax: 053 77 47 52
Stationsstraat 21 – 9600 Ronse
Tel: 055 33 90 12 – Fax: 055 33 90 59 

Gewestelijk secretaris: 
Ronny LOUBRIS - Gsm: 0497 27 17 66
rloubris@abvvmetaal.be

FEDERATIE DER METAAL-
INDUSTRIE VLAAMS-BRABANT
PROVINCIAAL SECRETARIAAT

Mechelsestraat 6 – 1800 Vilvoorde
Tel: 02 251 60 20 – Fax: 02 251 73 74

Provinciaal secretaris: 
Denis DE MEULEMEESTER
E-mail: ddemeulemeester@abvvmetaal.be 

Adjunct provinciaal secretaris: 
Luc JANSSENS
E-mail: ljanssens@abvvmetaal.be 

Secretaris: 
Christophe LANCKMANS
E-mail: clanckmans@abvvmetaal.be

Propagandist:
Walter VAN DER AUWERA
E-mail: wvanderauwera@abvvmetaal.be

AFDELING VILVOORDE
Mechelsestraat 6 – 1800 Vilvoorde 
Tel: 02 251 60 20 – Fax: 02 251 73 74
 
AFDELING LEUVEN 
Maria Theresiastraat 119 – 3000 Leuven 
Tel: 016 20 29 12 – Fax: 016 29 00 04 
 
AFDELING HALLE
Meiboom 4 – 1500 Halle
Tel: 02 356 66 56 
 
AFDELING BURGERLUCHTVAART
Mechelsestraat 6 – 1800 Vilvoorde
Tel: 02 251 60 20 – Fax: 02 251 73 74

ABVV-METAAL  
WEST-VLAANDEREN
PROVINCIAAL SECRETARIAAT

Conservatoriumplein 9/6 – 8500 Kortrijk
Tel: 056 23 50 85 

Provinciaal secretaris: 
Steven VAN EECKHOUTTE
E-mail: svaneeckhoutte@abvvmetaal.be 
Website: www.abvvmetaal-wvl.be

REGIO KORTRIJK 
Conservatoriumplein 9/5 – 8500 Kortrijk
Tel: 056 23 50 80 

Gewestelijk secretaris: 
Dieter MASSCHELEIN
E-mail: dmasschelein@abvvmetaal.be

REGIO ROESELARE
Zuidstraat 22-24 – 2e verdieping  
– 8800 Roeselare
Tel: 051 26 00 88 

Gewestelijk secretaris: 
Yves ALLEWAERT
E-mail: yallemwaert@abvvmetaal.be

REGIO IEPER – WEVELGEM – MENEN
Conservatoriumplein 9/5 – 8500 Kortrijk
Tel: 056 23 50 86 – Fax: 056 21 45 46 
Korte Torhoutstraat 27 – 8900 Ieper
Tel: 057 21 83 75 

Gewestelijk secretaris: 
Véronique ROGIERS
E-mail: vrogiers@abvvmetaal.be
 
REGIO BRUGGE
Zilverstraat 43 – 8000 Brugge
Tel: 050 44 10 28 

Gewestelijk secretaris: 
Henk DEPREZ
E-mail: hdeprez@abvvmetaal.be

REGIO OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE
J. Peurquaetstraat 27-29 – 8400 Oostende
Tel: 059 55 60 75 

Gewestelijk secretaris: 
Henk DEPREZ
E-mail: hdeprez@abvvmetaal.be



       
www.abvvmetaal.be

#abvvmetaal #vorming


