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Het vormingsjaar 2020-2021 is 
een uitzonderlijk jaar vanwege de 
coronaperiode in de eerste helft 
van 2020. Hierdoor zijn de Sociale 
Verkiezingen 2020 verschoven naar 
november 2020 en zullen de vormingen 
hierrond van oktober 2020 tot januari 
2021 doorgaan.  

De vorming ‘Sociale Verkiezingen’ voor 
de afdeling Oost-Vlaanderen wordt 
dan ook in deze periode georganiseerd 
in samenwerking met Vorming & Actie 
Oost-Vlaanderen. 

Na de Sociale Verkiezingen starten 
de basisvormingen voor nieuwe 
militanten. Tot aan de zomer zullen 
er dan vormingen NIVEAU 1 gegeven 
worden aan de nieuwe delegees.

Daarnaast zullen er nog een aantal 
Lange Modules gegeven worden rond 
OR (Ondernemingsraad), CPBW (het 
Comité voor Preventie en Bescherming 

PRAKTISCH

op het Werk) en SA (Syndicale 
Afvaardiging).

In deze brochure vind je de vormingen 
-aangeboden door de Vormingsdienst 
van de Algemene Centrale (AC) voor 
de periode 2020-2021 terug. Je ziet bij 
elke vorming voor welke doelgroep ze 
is bedoeld, wat er aan bod komt, waar 
en wanneer deze doorgaat en hoe jij je 
kan inschrijven.

In vakbondsvormingen vertrekken 
we van jouw ervaring en die van de 
andere deelnemers, waarna we deze 
onderling uitwisselen. We kijken 
wat de achterliggende wetgeving 
is, zodat je volgende keer sterker in 
onderhandelingen met de werkgever 
en in contacten met je collega’s op de 
werkvloer staat.

De vormingen worden begeleid door 
professionele  vormingswerkers  die  door 
bedrijfsanimatoren worden bijgestaan. 
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Dit zijn delegees die actief zijn in hun bedrijf en 
samenwerken met de vormingswerker om de 
vorming zo praktijkgericht mogelijk te maken. 
Het aantal deelnemers per groep is beperkt. 
Op die manier kan iedereen tijdens de vorming 
voldoende aan bod komen. Je kan je alleen 
inschrijven bij je vakbondssecretaris.

Als je de basisvorming AC of ABVV achter de 
rug hebt, kan je per vormingsjaar maximaal 
één module uit de specialisatievorming kiezen.

De vormingen hebben plaats in het Vlaams 
OpleidingsVerlof (VOV), Syndicaal Verlof 
of in het Betaald Educatief verlof als je in 
Brussel of Wallonië werkt. Hoe dat precies 
in elkaar zit, leggen we in de vorming uit. We 
zorgen ervoor dat je geen loonverlies lijdt 
omwille van je aanwezigheid in de vorming. Je 
verplaatsingskosten worden terugbetaald.

We werken altijd van 9u tot 16u. De adressen 
van de verschillende locaties vind je achteraan 
in deze brochure. Er worden maaltijden 
voorzien tijdens de vormingen.

De specialisatievormingen hebben plaats in 
residentieel verband. Dat wil zeggen dat er 
overnachting is voorzien. 

Kan je door omstandigheden niet aanwezig 
zijn? Verwittig dan zo snel mogelijk de 
vormingsdienst ( 02/549 5667) en jouw 
vakbondssecretaris!

Vragen of problemen in verband met de 
vorming? Contacteer je vakbondssecretaris. 

Gezien de gezondheidssituatie, worden 
er bijzondere maatregelen toegepast in 
onze vormingen. Je mag er zeker van zijn 
dat jouw gezondheid en die van onze 
vormingswerkers van levensbelang is voor 
de Algemene Centrale. We bezorgen je 
alle concrete informatie voor de vorming, 
rekening houdend met de evolutie van de 
situatie.
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STRUCTUUR VAN DE VORMING
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Basisvorming
Niveau 1

2 x 3 dagen

Niveau 2 
2 x 3 dagen

Niveau 3
2 x 3 dagen

Specialisatievorming

Gespreid
over 

18 maanden 
provinciaal

1 vorming per 
jaar met 

overnachting in 
Blankenberge 
of Nieuwpoort

Voortgezette vorming
Actueel thema

4 dagen

1 vorming 
per jaar in 

de afdeling
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SOCIALE VERKIEZINGEN – NIEUWE KANDIDATEN

Interesse?

Deze vorming wordt in Vlaams OpleidingsVerlof 
(VOV) georganiseerd.
Heb je geen recht op VOV of zijn je uren uitgeput? 
Verwittig dan je vakbondssecretaris. 

Voor wie?

Voor militanten die voor de eerste maal 
kandidaat zijn voor de sociale verkiezingen.  
 

Wat doen we?

We werken rond het belang van de sociale 
verkiezingen en zetten de eerste stappen 
naar onze vakbondswerking op het bedrijf. 
Hierbij komt samenwerking zeker aan bod.  
We bekijken ook:
• hoe het stembureau werkt,
• hoe je geldig moet stemmen,
• waarom goede communicatie belangrijk is,
• wat de taken van de verschillende organen 

(OR, CPBW, SA) zijn.

Lijs
t
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Waar en wanneer?

AC ANTWERPEN  28-29 september 2020  3-4 december 2020

AC ANTWERPEN  8-9 oktober 2020  14-15 december 2020

AC ANTWERPEN  15-16 oktober 2020  7-8 januari 2021

MECHELEN-KEMPEN  1-2 oktober 2020  17-18 december 2020

MECHELEN-KEMPEN  5-6 oktober 2020  7-8 januari 2021

MECHELEN-KEMPEN  12-13 oktober 2020  14-15 januari 2021

MECHELEN-KEMPEN  19-20 oktober 2020  18-19 januari 2021

ABVV HASSELT   1-2 oktober 2020  17-18 december 2020

PXL / ABVV HASSELT   5-6 oktober 2020  7-8 januari 2021

PXL / ABVV HASSELT  12-13 oktober 2020  14-15 januari 2021

PXL HASSELT   19-20 oktober 2020  18-19 januari 2021

AC LEUVEN   1-2 oktober 2020  17-18 december 2020

AC BRUSSEL   12-13 oktober 2020  14-15 januari 2021

ABVV ROESELARE  28-29 september 2020  3-4 december 2020

ABVV ROESELARE  8-9 oktober 2020  14-15 december 2020
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VORMING - NIVEAU 1

Interesse?

Deze vorming wordt in Vlaams OpleidingsVerlof (VOV) 
georganiseerd.
Heb je geen recht op VOV of zijn je uren uitgeput? Verwittig 
dan je vakbondssecretaris. 

Voor wie?

Voor nieuwe militanten die interesse hebben in de 
basisvorming van de AC, bestaande uit drie niveaus: 
• Niveau 1: schrijf je in via je secretaris. 
• Niveau 2 en 3: hiervoor word je door ons uitgenodigd op 

basis van je aanwezigheid in de voorgaande niveaus.
 

Wat doen we?

We gaan samen op zoek naar de realiteit van jouw bedrijf. 
Je komt meer te weten over:
• je bevoegdheden (aan de hand van de syndicale driehoek),
• het arbeidsreglement,
• onze syndicale geschiedenis, 
• hoe je loon in elkaar zit,
• de faciliteiten die je nodig hebt voor je syndicale werking.



11

Waar en wanneer?

AC ANTWERPEN
ANTWERPEN & MECHELEN – KEMPEN 1-2-3 maart 2021  15-16-17 maart 2021

AC ANTWERPEN
ANTWERPEN & MECHELEN – KEMPEN 19-20-21 april 2021 4-5-6 mei 2021

DE CEDER DEINZE O.V.
OOST-VLAANDEREN   8-9-10 maart 2021 22-23-24 maart 2021

DE CEDER DEINZE O.V.
OOST-VLAANDEREN   26-27-28 april 2021 10-11-12 mei 2021

PXL/ABVV HASSELT    1-2-3 maart 2021  15-16-17 maart 2021

PXL HASSELT     19-20-21 april 2021 4-5-6 mei 2021

AC LEUVEN    8-9-10 maart 2021 22-23-24 maart 2021

AC BRUSSEL    26-27-28 april 2021 10-11-12 mei 2021

ACOD ROESELAERE    8-9-10 maart 2021 22-23-24 maart 2021

ABVV/ACOD ROESELAERE   26-27-28 april 2021 10-11-12 mei 2021
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VORMING MAATWERKBEDRIJVEN

Als vormingsdienst vertrekken we vanuit de idee dat er 
‘voor ieder wat wils’ in ons vormingsaanbod moet zitten. 
We zetten daarom erg in op doelgroepvormingen voor 
militanten tewerkgesteld in maatwerkbedrijven.  

We proberen daarbij de doelgroep te verbinden met de 
realiteiten van de verschillende werkplaatsen.  

De inhoud maar ook ‘het profiel’ van de militanten uit de 
maatwerkbedrijven dat aan bod komt, wordt in onderling 
overleg met de vakbondssecretarissen van de verschillende 
afdelingen besproken.  

Op die manier kunnen we deze doelgroep ‘op maat’ 
versterken met de nodige aandacht voor ieders 
achtergrond en dat ieder vormingsjaar opnieuw.  
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SPECIALISATIEVORMING - LANGE MODULE OR

Waar en wanneer?

Interesse?
Contacteer dan je vakbondssecretaris, hij/
zij kan je meer uitleg geven. 

Deze vorming wordt in VOV georganiseerd. 
Heb je geen recht op VOV of zijn je uren 
uitgeput? Verwittig je vakbondssecretaris. 

Overnachting wordt voorzien.

Voor wie?

Voor de afgevaardigden die een effectief mandaat 
hebben in de Ondernemingsraad of een actieve 
plaatsvervanger zijn en die hun basisvorming AC of 
ABVV beëindigd hebben.
 

Wat doen we?

In de eerste drie dagen bekijken we het ontstaan van 
de OR.
Verder komt ook het volgende aan bod:
• rond de bevoegdheden van de OR werken,
• de rol van de OR in de syndicale werking onderzoeken,
• het belang van het huishoudelijk reglement en het 

arbeidsreglement bekijken,
• cao’s ontleden en begrijpen, 
• het gebruik van naslagwerken oefenen,
• rond communicatie in de OR (verslag, nota’s 

maken,…) werken.

In de laatste drie dagen versterken we je in discussies 
voor/tijdens en na de OR met je werkgever door 
praktisch te oefenen.

FLOREAL 
NIEUWPOORT 
  

8-9-10 februari 2021
 & 
31 mei 1-2 juni 2021
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SPECIALISATIEVORMING - LANGE MODULE CPBW 

In de volgende drie dagen gaan we kijken welke 
de opdrachten en de verschillende taken zijn van 
een externe dienst preventie en bescherming op 
het werk.

Wat zijn de mogelijkheden/beperkingen van 
een arbeidsarts? Waar moeten wij op letten als 
werknemersvertegenwoordigers? 
 
 
Waar en wanneer?

 
 
Interesse?
Contacteer dan je vakbondssecretaris, hij/zij kan 
je meer uitleg geven. 

Deze vorming wordt in VOV georganiseerd. 
Heb je geen recht op VOV of zijn je uren uitgeput? 
Verwittig je vakbondssecretaris. 

Overnachting wordt voorzien.

Voor wie?

Voor de afgevaardigden die een effectief 
mandaat hebben of een actieve 
plaatsvervanger zijn in het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk, 
die weinig ervaring hebben in het CPBW en 
die hun basisvorming AC of ABVV beëindigd 
hebben.
 
 
 
Wat doen we?

In de eerste drie dagen van deze vorming 
vertrekken we vanuit de eigen realiteit om 
stil te staan bij de verschillende spelers die 
opdrachten en taken moeten vervullen 
betreffende de welzijnswetgeving. 

Wat zijn nu de opdrachten en taken 
van een preventieadviseur? Hoe zit het 
met de risicoanalyse? Hoe gebeurt de 
arbeidsongevallenanalyse? 

FLOREAL 
NIEUWPOORT 
  

8-9-10 februari 2021 
 & 
31 mei 1-2 juni 2021
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Waar en wanneer?

Interesse?
Contacteer dan je vakbondssecretaris, hij/zij 
kan je meer uitleg geven. 

Deze vorming wordt in VOV georganiseerd. 
Heb je geen recht op VOV of zijn je uren 
uitgeput? Verwittig je vakbondssecretaris. 

Overnachting wordt voorzien.

Voor wie?

Deze vorming is bedoeld voor militanten die 
effectief syndicaal afgevaardigde zijn of een 
actieve plaatsvervanger zijn als syndicaal 
afgevaardigde en die de basisvorming AC of 
ABVV afgerond hebben.
 
 
 
Wat doen we?

Na het volgen van deze module ken je beter 
je rechten als syndicaal afgevaardigde en 
welke mogelijkheden je hiermee hebt om je 
vakbondswerking op het bedrijf verder uit te 
bouwen. We maken ruim tijd om de ervaringen 
van alle deelnemers uit te wisselen.

In het tweede deel van deze vorming staan 
we stil bij het “syndicaal onderhandelen”. Een 
ruim begrip dat we stap voor stap bekijken. 
Geen theoretische beschouwingen, maar vooral 
veel doe-oefeningen die je het inzicht en de 
vaardigheid bezorgen om in de bedrijfsrealiteit 
aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.

FLOREAL 
NIEUWPOORT 
  

8-9-10 februari 2021 
 & 
31 mei 1-2 juni 2021

SPECIALISATIEVORMING - LANGE MODULE SA
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GEEN GOEDE VORMING ZONDER ONZE ANIMATOREN!!

Onze vormingen wordt georganiseerd en voorbereid door een aantal professionele 
vormingswerkers, maar dat alleen is niet voldoende. Binnen onze vormingen 
moeten we ook de vinger aan de pols kunnen houden en de dagdagelijkse realiteit 
van de bedrijven kunnen meenemen.  

Daarom schakelen wij in onze vormingen bedrijfsanimatoren in. Dit zijn ervaren 
delegees tewerkgesteld in verschillende bedrijven en sectoren. Deze militanten zijn 
al jaren syndicaal actief en hebben heel wat ervaring binnen de OR, het CPBW 
en de syndicale werking. Zij zijn de stuwende kracht binnen hun eigen syndicale 
ploeg.  

Daarnaast engageren ze zich graag binnen de vorming om hun ervaring met jou 
te delen aan de hand van tips en tricks en hier en daar een leuke anekdote. Samen 
met een vormingswerker zullen we er een zinvolle en aangename vorming van 
maken.  
En ook zij krijgen hiervoor de nodige ondersteuning. Jaarlijks wordt er een week 
vorming voorzien voor de vormingswerkers en de animatoren samen, om de 
vormingen nog beter te kunnen begeleiden. 

Bedankt aan al onze animatoren voor hun inzet en gedrevenheid!

Wie zijn ze, wat drijft hen…
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GEEN GOEDE VORMING ZONDER ONZE ANIMATOREN!! ANIMATOREN VORMINGSDIENST ALGEMENE CENTRALE
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Bedankt aan onze bedrijfsanimatoren!
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Algemene Centrale - ABVV
Hoogstraat 26-28
1000 Brussel
Tel. 02/549 05 64
freek.vanhoutte@accg.be

CONTACTGEGEVENS

Freek Vanhoutte  -  Lisa Trogh  -  Kris Vandael  -  Mieke Eggermont  -  Herwig Vermarcke  -  Nadine Paduart
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AC Brussel  
Watteeustraat 2-6
1000 Brussel
Tel. 02 512 79 78
 
AC Antwerpen 
Van Arteveldestraat 17
2060 Antwerpen
Tel. 03 220 68 11
 
AC Leuven  
Maria-Theresiastraat 119 - 121 
3000 Leuven 
Tel. 016 22 22 05 

AC Limburg / Hasselt 
Gouverneur Roppesingel 55
3500 Hasselt
Tel. 011 22 25 47

PXL
Elfde-Liniestraat 24
3500 Hasselt

Floreal Blankenberge 
Koning Albertlaan 59
8370 Blankenberge
Tel. 050 43 21 11
 

Floreal Nieuwpoort 
Albert I laan 74
8620 Nieuwpoort
Tel. 058 22 46 00

De Nieuwe Ceder 
Parijsestraat 34
9800 Deinze
Tel. 09 381 58 85

Adressen vormingslocaties
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7 campings 4 vakantie
domeinen

Natuur Wandelen 
Zee

 Ardennen Kempen 

Fiesten

Unieke locaties
Kinderanimatie
Sportterreinen

Gastronomie Avontuur
Ontspanning

Vakantie voor iedereen
in de mooiste uithoekjes van België
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www.accg.be
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