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Voorwoord
Sociale verkiezingen zijn het hoogtepunt van onze syndicale werking. Op werkplekken 
waar we ‘al binnen zijn’, zijn ze een graadmeter van hoe mensen onze werking appre-
ciëren. Op werkplekken waar we nog niet binnen zijn, is het een uitdaging om mensen 
te vinden die bereid zijn om zich syndicaal te engageren. 

Een eerste stap was de zoektocht naar kandidaten. De kandidatenlijsten moet men 
indienen tussen 17 en 30 maart, afhankelijk van de precieze verkiezingsdatum. Als het 
duidelijk is welke kandidaten er op onze lijsten staan, stappen we van de rekrute-
ringscampagne over naar de kiescampagne. Met de kiescampagne willen we de werk-
nemers overtuigen om te stemmen op de kandidaten van het ACV. In de eerste plaats 
draait het vooral om de kwaliteiten van de kandidaat zelf. Maar met een goed uitge-
dachte en visueel aantrekkelijke campagne geven we hen alle steun. 

In dit nummer van Vakbeweging stellen we het materiaal van de kiescampagne voor 
en geven we campagnetips en aandachtspunten mee. Het lijkt ons aangewezen om 
rekruteringscampagne en kiescampagne goed van elkaar te scheiden. We vragen 
daarom het materiaal niet te verspreiden vόόr de kandidatenlijsten zijn ingediend. 
Van april tot aan de verkiezingen kan je dan op jouw werkplek campagne voeren. Zoals 
bij elke verkiezing zijn een persoonlijk contact en een vriendelijk gesprek sterke troe-
ven om mensen voor de ACV-kandidaten te laten stemmen. 

Verkiezingen win je met een goed voorbereide campagne. Een pasklaar recept is er 
niet. Je moet een campagne uitwerken op maat van je werkplek. Maak eerst een goede 
analyse van je eigen werking. Wat zijn je sterke punten en wat is voor verbetering vat-
baar? Werk met je kern dan een programma uit, waarin je vooral je sterke punten be-
nadrukt en inspeelt op de verwachtingen van je collega-werknemers. Dan komt het er 
op aan om de kandidaten te doen kennen. En om duidelijk te maken wat het verschil 
is met de andere vakbonden, bijvoorbeeld de stijl en houding die de ACV-kandidaten 
aannemen tegenover de directie, de werknemers, de andere vakbonden. 

Sommige werknemersgroepen, bijvoorbeeld nieuwkomers, jongeren, vrouwen, werk-
nemers met een migratieachtergrond, onbesliste kiezers,… verdienen misschien spe-
ciale aandacht. Hou daar rekening mee. Uiteraard mag je de trouwe kiezers niet uit het 
oog verliezen. Stel ook een planning op van de acties die je onderneemt tijdens de 
campagne (bijvoorbeeld uitdelen van pamfletten, rondgang door de onderneming, 
animatie,…) en bepaal welke campagnemiddelen je hiervoor inzet. Kom regelmatig 
samen om een en ander door te nemen en luister goed naar wat leeft op de werkvloer. 

Veel succes!

Marc Leemans  Marie-Hélène Ska
ACV-voorzitter   Algemeen secretaris ACV
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Maak het verschil.
Gebruik je stem.
#socialeverkiezingen2020
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Concept

De grote lijnen van de kiescampagne zijn 
onveranderd gebleven. We werken nog 
altijd rond thema’s waar we ons als vak-
bond in de bedrijven of organisaties mee 
willen profileren. Deze keer gaat het over 
loon, mobiliteit, stress, werkzekerheid, 
veiligheid, eindeloopbaan, combinatie 
arbeid/privé en milieu. Deze 8 thema’s 
krijgen een duidelijke vertaling in onze 
thema-affiches (zie verder).

Wat in de campagne duidelijk aanwezig 
moet zijn, is het standpunt van het ACV. 
Waar staan we voor? Waar willen we voor 
gaan? Als we mensen willen overtuigen 
om op ons te stemmen, moeten we tonen 
dat we staan voor een goed loon, betere 
mobiliteit, minder stress, meer werkze-
kerheid, een veilige werkplek, een haal-
bare loopbaan, meer vrije tijd en een 
duurzame werkplek.

Elke campagne krijgt een beeld. En dat 
beeld moet herkenbaar zijn. Het ACV is 
een organisatie met heel veel verschil-
lende mensen in heel veel sectoren. Het 
is dan ook een hele uitdaging om ieder-
een aan te spreken en te vertegenwoor-
digen. 

Daarom hebben we gekozen voor spre-
kende gezichten. Foto’s van échte men-
sen die aanspreken. We kozen voor 
zwart-witfoto’s die opvallen. Onze groe-
ne kleur contrasteert mooi met de zwart-
wit beelden.

Elke campagne heeft ook een slogan no-
dig. De slogan van de rekruteringscam-
pagne was ‘Gebruik je stem, maak het 
verschil.’ Voor de kiescampagne wilden 
we die herkenbaarheid behouden en het 
belang van stemmen benadrukken. Van-
daar de slogan: ‘Maak het verschil, ge-
bruik je stem.’

Last but not least draagt de campagne 
een duidelijke URL: www.stemacv.be. 
Kort en to the point.

Affiches

Hét startpunt van de kiescampagne zijn 
de affiches. Voor deze sociale verkiezin-
gen maakten we 8 thema-affiches die 
aan beide kanten (recto-verso) bedrukt 
zijn. Aan de ene kant vind je solo-por-

tretten en aan de andere kant duo-por-
tretten.

De affiches zijn opgebouwd volgens het-
zelfde stramien. Bovenaan vind je (voor 
de solo-affiches) een scherpe, kritische 
vraag, hier en daar met een woordspe-
ling of een vleugje humor. Op de duo-af-
fiches lees je een gesprek tussen de twee 
mensen of zeggen ze iets over het thema. 
Onder de foto vinden we in een groen ka-
der het standpunt (of de oplossing) van 

1. CAMPAGNEMATERIAAL 
KIESCAMPAGNE

2
Maak het verschil,
gebruik je stem.
#socialeverkiezingen2020
stemacv.be
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het ACV. De affiches zijn over het alge-
meen positief, hoopvol en oplossingsge-
richt. 

Onderaan de affiche staat ons lijstnum-
mer 2, onze URL, de slogan (‘Maak het 
verschil, gebruik je stem.’) en het ACV-
logo.

De algemene affiche toont alle solo-por-
tretten in een mozaïek met daarover in 
het groot ons lijstnummer 2. Deze alge-
mene affiche combineert dus onze 
beeldvorming en ons lijstnummer 2. De 
nummeraffiche met enkel het lijstnum-
mer 2 bestaat ook nog, maar is enkel di-
gitaal beschikbaar via de website.

Hoe werk je met 
de affiches?

Je kiest - in samenspraak met jullie kern 
en je secretaris - de thema-affiches 
waarmee je campagne wil voeren in je 
bedrijf of organisatie. Het is dus niet de 
bedoeling dat je lukraak zomaar alle af-
fiches bestelt. Sommige thema’s zullen 
immers minder geschikt zijn voor je on-
derneming of organisatie. Wij raden je 
aan om maximaal 5 verschillende affi-
ches te gebruiken. Als je meer affiches 
gebruikt, riskeer je dat geen enkele 
boodschap blijft ‘hangen’. 

Belangrijk is dat je met je vakbondskern 
een plan opmaakt om de affiches uit te 
hangen: waar, wanneer en welke affiches. 

Zorg dat de affiches aanwezig zijn op alle 
plaatsen waar werknemers ze kunnen 
zien. Uiteraard binnen je onderneming of 
organisatie (refter, wasruimte, atelier, 
inkomhal, parking, enz.). Maar ook in de 
buurt van je onderneming of organisatie 
(naburig café, dorpsplein, het station, in-
gang van het industrieterrein, winkel-
centrum, enz.). Let wel: hang affiches op 
plaatsen waar het toegelaten is. Denk 

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Wil je ook rimpelloos
met pensioen?

Stem ACV voor een 
haalbare loopbaan

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Hou jij ook elke dag
je hart vast?

Stem ACV voor een 
veilige werkplek

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Stem ACV voor  
minder stress

Draait je hoofd  
ook overuren?

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Mag het bij jou 
ook vooruitgaan?

Stem ACV voor 
betere mobiliteit

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Stem ACV voor 
een duurzame 
werkplek

Zit jij ook in
met milieu?

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Stoppen je plannen
samen met je contract?

Stem ACV voor  
meer werkzekerheid

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Stem ACV voor 
een goed loon

Ben jij ook
onbetaalbaar?

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Stem ACV voor 
meer vrije tijd

Zie jij je baas 
ook vaker dan je lief?

De recto van de 8 thema-affiches. De verso zie je op blz. 5.   

Zorg dat de affiches 
aanwezig zijn op alle 

plaatsen waar 
werknemers ze 

kunnen zien. 
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Maak het verschil, gebruik je stem.2
stemacv.be

Ik leer van de beste. Ik ben blij dat ik
de fakkel kan 
doorgeven.

Stem ACV voor een 
haalbare loopbaan

Maak het verschil, gebruik je stem.2
stemacv.be

Stem ACV voor 
minder stress

Ik werk altijd 
voor twee.

Hoelang 
hou je dat vol?

Maak het verschil, gebruik je stem.2
stemacv.be

Stem ACV voor een 
duurzame werkplek

Groen achter
je oren?

Groen op
de werkplek,
bedoel je?

Maak het verschil, gebruik je stem.2
stemacv.be

Stem ACV voor 
een goed loon

Weer een 
dure maand.

Gelukkig krijgen 
we bijna
vakantiegeld.

Maak het verschil, gebruik je stem.2
stemacv.be

Stem ACV voor een
gezonde werkplek

Heb jij ook zoveel
last van je rug?

Wat moet dat 
binnen een paar 
jaar zijn.

Maak het verschil, gebruik je stem.2
stemacv.be

Stem ACV voor 
betere mobiliteit

Kom jij nu ook 
met de fiets?

Jep, handig 
die douches
op het werk. 

Maak het verschil, gebruik je stem.2
stemacv.be

Stem ACV voor 
meer werkzekerheid

Ik droom van een 
vast contract.

Ik van mijn 
eerste echte job.

Maak het verschil, gebruik je stem.2
stemacv.be

Stem ACV voor 
meer vrije tijd

Shit, te laat 
voor de crèche.

Ik heb mijn training 
ook al afgezegd.

2
Maak het verschil, gebruik je stem.
#socialeverkiezingen2020
stemacv.be Vermijd om de 

verschillende 
thema-affiches door 

elkaar te hangen.

erom dat de kracht van een affiche (en 
van je campagne in het algemeen) in de 
herhaling ligt. Zorg er dus voor dat de af-
fiches voldoende gezien worden. Hang 
bijvoorbeeld gedurende enkele weken 
overal dezelfde affiche in je onderne-
ming of organisatie en vervang alle affi-
ches samen door de volgende. Vermijd 
om de verschillende thema-affiches door 
elkaar te hangen. Je kan de affiches ook 
downloaden op www.stemacv.be en ge-
bruiken in je communicatie naar je col-
lega’s (pamfletten, nieuwsbrieven, e-
mails, enz.).

Hiernaast en op de middenpagina’s vind 
je een overzicht van de algemene affiche 
en de 8 thema-affiches. De affiches zijn 
langs beide kanten bedrukt. Aan de ene 
zijde staat één persoon, aan de achter-
kant (het horizontale beeld) staan twee 
personen. Je kiest uiteraard zelf of je de 
affiches horizontaal of verticaal op-
hangt. 
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Banderollen
(spandoeken in stof)

Er zijn twee modellen van banderollen: ho-
rizontaal (2,5 meter breed op 80 cm hoog) 
en verticaal (2,5 meter hoog op 80 cm 
breed). Ze zijn beschikbaar in het Neder-
lands en in het Frans. Met de banderollen 
of spandoeken kan je een zaal/ruimte 
aankleden, bijvoorbeeld het podium op 
een kandidatendag. Op de verkiezingsdag 
zelf kan je ze aan de poort, aan de ingang, 
op de parking of centraal op het industrie-
terrein hangen. De budgetoplossing is ge-
maakt uit vilt en komt op een rol van 25 
meter. Dat wil dus zeggen dat er 10 bande-
rollen op een rol zitten. Deze banderollen 
zijn perfect voor binnen en kunnen ook 
enkele dagen buiten blijven. Als het te 
vaak regent, worden ze nat en zijn ze niet 
ideaal. Er zijn ook banderollen in polyes-
ter, die je voor enkele weken buiten kan 
laten hangen.

2

Maak het verschil,
gebruik je stem.

bannerhorizontaal.indd   1 13/02/2020   10:35:38

2

bannerverticaal.indd   1 13/02/2020   10:35:12

roll-upNL2.indd   1 13/02/2020   11:14:45

 Vinyl- en textielbadges

Met de vinyl- en textielbadges kan je je 
kenbaar maken als kandidaat in je onder-
neming of organisatie. Op de badge staat 
de slogan van de kiescampagne (‘Maak 
het verschil, gebruik je stem.’) en het ACV-logo. Er is voldoende ruimte voorzien om je 
naam te vermelden. De badge bestaat in 2 modellen: een textiel(satijn)sticker en een 
vinylbadge. De textielsticker kan je regelmatig vervangen of op meerdere kledingstuk-
ken tegelijk aanbrengen. De vinylbadge met speld hoef je uiteraard niet te vervangen.

Maak het verschil, gebruik je stem

Roll-ups

Om activiteiten van verbonden of cen-
trales – zoals kandidatendagen – op te 
fleuren met de beeldvorming van de ACV-
kiescampagne voor de sociale verkiezin-
gen zijn er roll-ups van de algemene af-
fiches gemaakt. Deze middelen zijn 
bedoeld om intern te gebruiken en niet 
voor de werkvloer.
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Ondernemingsfolders

De ondernemingsfolder is voor de mili-
tantenkern hét belangrijkste campagne- 
instrument. In de ondernemingsfolder 
kan je je ploeg voorstellen (aan de hand 
van foto’s en stemlijsten) en kan je het 
ondernemingsprogramma opnemen. Bij 
het opstellen en drukken van de onder-
nemingsfolder zal het ACV je zoveel mo-
gelijk ondersteunen. Bespreek dit met je 
secretaris. Om te zorgen voor een uni-
forme lijn en om de kosten te drukken, is 
er voorgedrukt papier beschikbaar (met 
daarop de slogan ‘Maak het verschil, ge-
bruik je stem.’). De ondernemingsfolder 
is opgemaakt vanuit een aantal stan-
daard lay-outschema’s, die je naar eigen 
believen kan invullen met teksten en af-
beeldingen. 

De ondernemingsfolders kunnen ook 
worden verzonden per mail. Als pdf, of In 
sommige gevallen kunnen er ook blad-
wijzers worden voorzien met daarop de 
kandidatenlijst. Interessant om uit te de-
len op de dag van de verkiezingen.

Maak je eigen 
verkiezingsprogramma

Via de tool ‘maak je eigen verkie-
zingsprogramma’ kan je een checklist 
invullen en krijg je zo een verkie-
zingsprogramma op maat van je on-
derneming. Een verkiezingsprogram-
ma op maat van de onderneming is 
belangrijk om een goed resultaat te 
halen. Hoe sterker het programma 
aansluit bij de realiteit op de werk-
vloer, hoe meer collega’s er hun ver-
trouwen zullen aan schenken. 

een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au 
travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de 
travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins 
de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werk-

plek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée min-
der stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een 

duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/
vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure 

mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur 
équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobili-
teit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije 
tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een 
betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire dé-
cent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécu-
rité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed 

loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werk-
plek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre car-

rière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi 
een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménage-

ment de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de 
sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare 

loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer 
werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail du-

rable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress 
au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu 

de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress 
moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame 

werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée 
minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité 
een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre 
travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une 

meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un 
meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail een betere 
mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire décent meer 
vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sécurité au travail 
een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed loon un salaire 
décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werkplek plus de sé-
curité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre carrière een goed 
loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi een veilige werk-

plek plus de sécurité au travail een betere mobiliteit une meilleure mobilité een duurzame werkplek un lieu de travail durable een haalbare loopbaan un aménagement de votre car-
rière een goed loon un salaire décent meer vrije tijd un meilleur équilibre travail/vie privée minder stress moins de stress au travail meer werkzekerheid plus de sécurité d’emploi 
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Hoe stemmen?

De laatste week vóór de verkiezingsdatum kan je deze deurhanger in 
je onderneming of organisatie verdelen. Daarmee roep je op om te 
stemmen op de ACV-kandidaten en geef je tegelijkertijd aan hoe men 
geldig kan stemmen. Onderschat het belang ervan niet! Ongeldige 
stemmen zijn immers verloren stemmen. Deel ze uit én hang ze - waar 
mogelijk - aan de toiletten of op andere deuren, koffiemachines, enz.

De folder ‘Hoe stemmen’ bestaat in een gedrukte versie in het:
• Nederlands
• Frans
• Duits
• Nederlands/Frans
• Nederlands/Frans/Engels
• Nederlands/Frans/Arabisch/Turks

Er zijn ook digitale versies beschikbaar. Die kan je dus zelf printen of 
kopiëren. De digitale versies bestaan in het Roemeens, Pools, Italiaans, Spaans en Por-
tugees. Je vindt ze op www.stemacv.be.
We voorzien ook een video waarin wordt uitgelegd hoe geldig gestemd kan worden.

De 
ondernemingsfolder is 
voor de militantenkern 

hét belangrijkste 
campagne- 
instrument.

Ho
e 

st
em

m
en

?

Cartoons 
‘Eén beeld zegt vaak meer dan 1000 
woorden’ is een gevleugelde uit-
spraak. Met dat in gedachten lieten we 
Serge Dehaes cartoons uitwerken die 
aansluiten bij de thema’s die we naar 
voor schuiven. Cartoons met een 
vleugje - of zeg maar een flinke scheut 
– humor. Je kan ze downloaden op 
www.stemacv.be en gebruiken in je 
communicatie naar je collega’s (pam-
fletten, nieuwsbrieven, sociale media, 
e-mails, enz).
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2. DIGITALE CAMPAGNE

Al het materiaal om je zoektocht naar kandidaten te onder-
steunen vind je op www.wordacvkandidaat.be. Deze site blijft 
tot eind maart actief. Vanaf dan zetten we voluit in op de kies-
campagne met een nieuwe site www.stemacv.be.

Kandidatencampagne:
www.wordacvkandidaat.be 

Op www.wordacvkandidaat.be vinden geïnteresseerde kandi-
daten informatie over sociale verkiezingen, over de opdrachten 
van een afgevaardigde, over de ondersteuning door het ACV. 
Die vind je terug in een FAQ-rubriek (veelgestelde vragen). 
Daarnaast bevat deze website alles wat je moet weten over het 
belang van overleg en sociale verkiezingen in je bedrijf of orga-
nisatie. Je kan die link uiteraard ook doorsturen naar potenti-
ele kandidaten. Op www.wordacvkandidaat.be vind je ook al 
het campagnemateriaal, de folders en brochures. Met behulp 
van de complimententool kan je potentiële kandidaten een 
steuntje in de rug geven. En natuurlijk kunnen nieuwe kandida-
ten zich online aanmelden. Nog vragen? Chat via www.wordacv-
kandidaat.be op maandag, woensdag en vrijdag van 13 u. tot 18 
u. of op dinsdag en donderdag van 8 u. tot 13u. (tot eind maart); 
bel naar het gratis nummer 0800 11 500 (elke werkdag bereik-
baar tussen 8 u. en 20 u. tot eind maart); of stuur een mail naar 
socialeverkiezingen@acv-csc.be

Kiescampagne: 
www.stemacv.be

Eind maart maakt www.wordacvkandidaat.be plaats voor 
www.stemacv.be.

Je vindt er een overzicht van onze thema’s en je kan er het cam-
pagnemateriaal downloaden dat voor de kiescampagne werd 
uitgewerkt (affiches, digitale afgeleiden, filmpjes, enz.). Er ko-
men antwoorden op veelgestelde vragen en een interactieve 
kalender met de belangrijkste data in de procedure sociale 
verkiezingen maakt het plaatje compleet.

Nog vragen? Chat, mail of bel met 
de kandidatenlijn.
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ook vaker dan je lief?



| KIESC AMPAGNE SOCIALE VERKIEZINGEN | VAKBEWEGING 920 | 29 FEBRUARI  2020 | 13

Tools

We bieden ook een aantal handige tools 
aan. Met de ‘mini- en maxi-scan van je 
onderneming’ krijg je een goed zicht op 
de sterktes en zwaktes van je onderne-
mingswerking. Het kan je helpen om na-
dien een goed actieplan op te stellen. Via 
de tool ‘maak je eigen verkiezingspro-
gramma’ kan je een checklist invullen en 
krijg je zo een verkiezingsprogramma op 
maat van je onderneming. Een verkie-
zingsprogramma op maat van de onder-
neming is belangrijk om een goed resul-
taat te halen. Hoe sterker het programma 
aansluit bij de realiteit op de werkvloer, 
hoe meer collega’s er hun vertrouwen 
zullen aan schenken. 

Verder kan je met de tool ‘Zoek je ACV-
contact in je bedrijf’ snel de ACV-verant-
woordelijke van je bedrijf terug vinden. 

Daarnaast is er nog een tool om het aan-
tal mandaten te berekenen en zijn er 
tools met betrekking tot de zetelverde-
ling onder de vakbonden, de zeteltoewij-
zing aan de ACV-kandidaten en de uitein-
delijke resultaten. 

Op www.stemacv.be vind je ook het nati-
onale ACV-programma voor de sociale 
verkiezingen van mei 2020. En natuurlijk 
een aantal belangrijke publicaties:
• Handleiding wetgeving sociale verkie-

zingen 2020
• Bescherming en faciliteiten (Het sta-

tuut van personeelsafgevaardigden, 
vakbondsafgevaardigden en kandida-
ten sociale verkiezingen)

• De speciale uitgave Vakbeweging ‘Soci-
aal overleg op de werkvloer. Comité 
PB, ondernemingsraad en vakbondsaf-
vaardiging’

• Informatie over hoe te stemmen

Verhalen van militanten uit diverse be-
drijven en organisaties maken het ge-
heel volledig.

Zodra we de eerste verkiezingsresulta-
ten verwerkt hebben, zullen we die na-
tuurlijk ook op deze website publiceren. 
Regelmatig naar www.stemacv.be surfen 
is dus de boodschap!

Online materiaal

Hoewel de kiescampagne vooral in de 
bedrijven en organisaties wordt gevoerd, 
zullen we ook online aanwezig zijn. Ben 
je op zoek naar materiaal? Dan kan je te-
recht op www.stemacv.be. We maken van 
onze beeldvorming ook heel wat digitale 
afgeleiden: een Facebook-banner, een e-
mailhandtekening enzovoort. Hoe vaker 
we de beeldvorming online zien terugko-
men, hoe beter.

Een verkiezings-
programma op maat 
van de onderneming 
is belangrijk om een 

goed resultaat te 
halen.

Sociale media

Het ACV is present op diverse sociale me-
dia: 
• www.facebook.com/hetacv 
• Instagram: ACV.vakbond
• https://twitter.com/acv_vakbond
• www.youtube.com/acvvakbond

Voor deze campagne communiceren we 
voornamelijk via Facebook en Instagram.

Via deze kanalen kan je de campagne 
goed volgen. Nieuw campagnemateriaal 
en filmpjes posten we vaak eerst hier. 
Ook publiceren we regelmatig verhalen 
van andere vakbondskernen: hoe pakken 
zij het syndicale werk in hun bedrijf of 
organisatie aan, wat zijn hun successen, 
moeilijkheden… 
Onze aanwezigheid op de sociale media 
wordt vergroot dankzij jouw medewer-
king: aarzel niet om de posts te liken, 
commentaar achter te laten of te delen 
op je eigen profiel.  

Op ons YouTubekanaal vind je al onze 
campagnevideo’s. Gebruik ze in je eigen 
communicatie. Bv. de handige video over 
hoe je geldig kan stemmen? 
Kortom, like onze Facebookpagina, abon-
neer je op het ACV-YouTubekanaal en 
volg ons op Twitter en Instagram. Zo blijf 
je op de hoogte.
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Adverteren op 
sociale media
In 2016 nog schoorvoetend, deze keer 
met behulp van een uitgekiend commu-
nicatieplan, wagen we ons ook met be-
taalde advertenties op de sociale media. 
We promoten onze campagnevideo’s en 
affiches om onze zoektocht naar kandi-
daten kracht bij te zetten. Als je regelma-
tig op Facebook of Instagram vertoeft, 
ben je vast al eens een ‘gesponsord be-
richt’ tegengekomen. We proberen in een 
eerste fase onze campagne bekend te 
maken, waarna meer gerichte informatie 
rond de kandidaatstelling volgde. Inmid-
dels proberen we – op het moment van 
schrijven – vooral mensen warm te ma-
ken om zich kandidaat te stellen. En dat 
deze campagne vruchten afwerpt zien 
we aan het stijgende aantal online nieu-
we kandidaatstellingen.

Ook voor de kiescampagne gaan we be-
taald adverteren. Met de focus op het 
belang van de verkiezingen en het nut 
om te gaan stemmen. Liefst op lijst 2 na-
tuurlijk.

Hashtags
Hashtags worden gebruikt op verschil-
lende sociale media websites, zoals Twit-
ter, Facebook, Instagram en YouTube. Een 
hashtag kan onderdeel van een zin of 
een losse aanvulling daarvan zijn. Het 
befaamde hekje # dient als voorvoegsel. 
Hashtags vergemakkelijken het zoeken 
op sociale media. 

Voor onze campagne gebruiken we de 
volgende hashtags:
• #socialeverkiezingen2020
• #gebruikjestem
• #maakhetverschil 
• #stemACV

Campagne voeren 
via mail
• Communiceer via mail waar mogelijk. 

Maar ga goed na wat de afspraken zijn 
in verband met het mailverkeer voor je 
syndicaal werk. Mag je met je collega’s 
mailen, maak er dan zeker gebruik van. 
Maak daarbij wel gebruik van de bcc-
regel om de anonimiteit te verzekeren. 
En als collega’s aangeven geen mails 
meer te willen ontvangen, hou daar 
dan rekening mee. 

• Gebruik de beeldvorming die je op 
www.stemacv.be.be vindt. Let erop dat 
je afbeeldingen van logo’s of affiches 
kiest in een lage resolutie. Hoge reso-
lutiebeelden gebruik je uitsluitend 
voor papier. Je vindt beiden op de web-
site van het ACV.

• Indien nuttig en nodig leg dan links in 
je mail. Bijvoorbeeld naar de FAQ-ru-
briek over de sociale verkiezingen op 
www.stemacv.be. Kan je mailen met je 
collega’s, maak dan gebruik van de 
vele ACV-filmpjes. Op ons YouTube-ka-
naal vind je ze allemaal. Over het be-
lang van vakbonden, het waarom van 
sociale verkiezingen, over thema’s die 
misschien wel bruikbaar zijn voor jouw 
situatie op de werkvloer (combinatie 
arbeid en gezin, stress, onzeker werk 
en langer werken). Soms blokkeert een 
werkgever het bekijken van filmpjes. 
Best vooraf even checken om teleur-
stellingen te voorkomen.

 www.youtube.com/acvvakbond

We promoten onze 
campagnevideo’s en 

affiches om onze 
zoektocht naar 

kandidaten kracht bij 
te zetten. 

ACV-mailings
De komende maanden blijft het ACV je ook via digitale 
nieuwsbrieven op de hoogte houden van de (campagne) 
sociale verkiezingen. Maandelijks wordt er een ACV-mili-
tantenbrief verstuurd naar alle militanten van wie het ACV 
het mailadres kent. Daarnaast worden er specifieke mai-
lings over de sociale verkiezingen verstuurd rond de sleu-
teldata in de procedure. 

Ontvang je nog geen ACV-mailings? Surf naar www.hetacv.be 
en log in via Mijn ACV (tab bovenaan de site) en pas je per-
soonlijke gegevens aan. Dan ontvang je binnenkort ook de 
ACV-nieuwsbrieven. Als je met eID inlogt, kan je dat direct 
zelf doen. Via de andere inlogmethoden word je naar een 
formulier geleid waar je je aanpassingen kan doorgeven. 
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3. BEGELEIDINGSMIDDELEN

Speciale nummers van 
Vakbeweging 

Een aantal nummers van Vakbeweging wordt 
speciaal aangemaakt voor de sociale verkie-
zingen. Als abonnee van Vakbeweging krijg 
je deze nummers automatisch. Dit geldt voor 
alle geregistreerde ondernemingsmilitanten 
en geregistreerde ACV-kandidaten. Deze 
nummers bestaan in het Nederlands en het 
Frans. Naast dit nummer verschijnen dit 
werkjaar nog (of zijn al verschenen):

• Wetgeving sociale verkiezingen 2020
 (Vakbeweging nr. 909 – 25.09.2019)
 Speciale editie met een samenvatting van 

de verkiezingsprocedure en de kieswetge-
ving sociale verkiezingen 2020.

• Rekrutering kandidaten sociale verkiezin-
gen 2020

 (Vakbeweging nr. 911 – 20.10.2019)
 Speciale editie met een voorstelling van 

de campagnemiddelen voor de rekrute-
ringscampagne en tips hoe je nieuwe men- 
sen aanspreekt en campagne voert in je 
onderneming.

• Wie is en wat doet het ACV
 (Vakbeweging nr. 913 – 20.11.2019)
 Speciale editie met de geschiedenis en 

missie van het ACV, de organisatie en 
structuur van het ACV, ACV in het sociaal 
overleg en de prioriteiten voor het ACV.

• Sociaal overleg op de werkvloer; het Co-
mité PB, de ondernemingsraad en de vak-
bondsafvaardiging

 (Vakbeweging nr. 918 – 10.02.2020)
 Speciale editie met alles wat je moet we-

ten over de overlegorganen op onderne-
mingsvlak.

• Uw job, ons werk. 14 ACV-militantenkernen 
getuigen over hun ACV-engagement 

 (Vakbeweging nr. 924 – 20.04.2020)
 Speciale editie waarin ACV-militantenker-

nen getuigen over hun ACV-engagement.

Handleiding wetgeving 
sociale verkiezingen 2020

In deze pocket op A5-formaat vind je een 
gedetailleerde beschrijving van de ver-
schillende stappen in de procedure soci-
ale verkiezingen, een overzicht van de 
kieswetgeving, belangrijke rechtspraak 
en praktische tips. In de bijlage wordt de 
wetgeving opgenomen en een publicatie 
van de FOD WASO. De handleiding is be-
doeld voor ACV-personeelsleden en mili-
tanten die betrokken zijn bij de sociale 
verkiezingen. De handleiding is ook het 
handboek in de vorming over de sociale 
verkiezingen.

Sociale verkiezingen 2020: 
juridische aspecten

In deze uitgave van de ACV-studiedienst 
voor personeelsleden van juridische 
diensten, verantwoordelijken sociale 
verkiezingen of vrijgestelden met door-
gedreven juridische interesse wordt die-
per ingegaan op een selectie van de 
rechtspraak over sociale verkiezingen en 
bijzondere juridische kwesties. 

|  Speciale edit ie Vakbeweging |  Vakbeweging nr. 909 |  25 september 2019 |

Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand | Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel | afgiftekantoor Brussel X |

Wetgeving 
sociale verkiezingen 2020

Sociale verkiezingen • 11 > 24 mei 2020

Vakbeweging 909.indd   1 18/09/19   15:49

|  Speciale edit ie Vakbeweging |  Vakbeweging nr. 911 |  20 oktober 2019 |

Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand | Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel | afgiftekantoor Brussel X |

Rekrutering kandidaten 
sociale verkiezingen 2020

Sociale verkiezingen • 11 > 24 mei 2020

Vakbeweging 911.indd   1 15/10/19   16:28

|  Speciale edit ie Vakbeweging |  Vakbeweging nr. 913 |  20 november 2019 |

Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand | Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel | afgiftekantoor Brussel X |

Wie is en 
wat doet 
het ACV

O-vakbeweging913.indd   1 20/11/19   17:33

| Speciale edit ie Vakbeweging |  Vakbeweging nr.  918 |  10 februari  2020 |

Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand | Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel | afgiftekantoor Brussel X |

Sociaal overleg 
op de werkvloer
Comité PB, ondernemingsraad en 
vakbondsafvaardiging

O-Vakbeweging-918-25398-11292.indd   1O-Vakbeweging-918-25398-11292.indd   1 7/02/20   14:487/02/20   14:48
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Handleiding wetgeving 
sociale verkiezingen 2020

Sociale verkiezingen  •  11 > 24 mei 2020

O-COVERHANDLEIDING-NL-SV-2020-10658.indd   1 26/08/19   09:44

Juridische aspecten
ACV-studiedienst

Sociale verkiezingen  •  11 > 24 mei 2020

 V
.U

.: 
D

om
in

iq
ue

 L
ey

on
 - 

H
aa

ch
ts

es
te

en
w

eg
 5

79
 - 

10
30

 B
ru

ss
el

 - 
w

w
w

.h
et

ac
v.

be
 - 

ok
to

be
r 2

01
9

14 ACV-militantenkernen getuigen 
over hun ACV-engagement
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Sociale verkiezingen 2020 
www.wordacvkandidaat.be

Het statuut van personeelsafgevaardigden, 
vakbondsafgevaardigden en kandidaten 
sociale verkiezingen

Bescherming 
en faciliteiten

Proces-verbaal
2020  www.stemacv.be

Bescherming en faciliteiten

In de brochure ‘Bescherming en facilitei-
ten: het statuut van de personeelsafge-
vaardigden, vakbondsafgevaardigden en 
kandidaten sociale verkiezingen’ krijg je 
een overzicht van en toelichting bij de 
bestaande wetgeving rond bescherming 
(toepassingsgebied, ontslagverbod, ver-
bod van overplaatsing, ontslag om drin-
gende reden van afgevaardigden, ont-
slag om economische en technische 
reden, beschermingsvergoeding, de in 
de wetgeving geregelde faciliteiten en 
werkingsmogelijkheden van afgevaar-
digden). Deze brochure is enkel digitaal 
beschikbaar, via www.stemacv.be.

Proces-verbaal

Met dit invulboekje kan je als getuige de 
resultaten van de sociale verkiezingen 
doorgeven aan het ACV. Het boekje is ook 
integraal opgenomen als bijlage in het 
Getuigenboekje dat de voorschriften op-
somt waar de getuige bij de sociale ver-
kiezingen toezicht op houdt.

Getuigenboekje

Een overzicht van de voorschriften waar getuigen 
bij de sociale verkiezingen toezicht op moeten 
houden. Welke controletaken heeft de getuige 
voor en tijdens de stemming, hoe wordt het stem-
men afgesloten, hoe gaat het tellen van de stem-
men in zijn werk en het verdelen van de mandaten? 
Met ook aandacht voor elektronisch stemmen, 
stemmen per brief en uiteraard het correct over-
maken van de resultaten. Met handig proces-ver-
baal om in te vullen als bijlage (deze bijlage is ook 
apart te verkrijgen).

Uitzendkracht? 
Ook jij mag stemmen!
Ook uitzendkrachten kunnen voor de 
eerste keer hun stem uitbrengen bij de 
sociale verkiezingen in mei! Gelieve aan 
deze doelgroep extra aandacht te verle-
nen en ze op te roepen te gaan stemmen. 
We hebben een flyer om uitzendkrachten 
die aan de voorwaarden voldoen bewust 
te maken van hun stemrecht. Gebruik 
deze flyer ook om uitzendkrachten als lid 
te werven. Op de achterzijde vind je en-
kele argumenten op maat van uitzend-
krachten om lid te worden van het ACV.

Uitzendkracht? Ook jij mag stemmen!

#socialeverkiezingen2020
11-24 mei 2020

Ook uitzendkrachten kunnen hun stem uitbrengen bij de sociale verkiezingen in mei. Het 
is de eerste keer dat uitzendkrachten mogen stemmen en dat recht op inspraak heeft het 
ACV voor jou afgedwongen. 

Waarom is stemmen belangrijk? 

• Omdat je de collega’s kiest die mee de 
afspraken maken over jouw loon, vakantie, 
veiligheid, uurregelingen enzovoort in het 
bedrijf waar je werkt . Stem dus zeker mee! 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

• Je moet 3 maanden gewerkt hebben in 
hetzelfde bedrijf tussen 1 augustus 2019 en 
februari 2020 (of 65 werkdagen in geval van 
onderbreking van het contract) en minstens 
26 dagen tussen februari en april/mei 2020.

•  Is dit het geval en staat je naam op de 
kiezerslijst*, dan mag je stemmen!

Meer info? Ga eens langs bij de ACV-afgevaardigden 
op je werk of surf naar www.acv-interim.be

*De kiezerslijst is een lijst van alle werknemers die mogen stemmen.
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4. CAMPAGNETIPS

In de kiescampagne is het belangrijk dat we mensen overtuigen om te gaan stemmen. 
Uit onderzoek is gebleken dat hier nog heel wat ruimte voor verbetering is. Daarnaast 
is het ook mooi meegenomen als de kiezers op het ACV stemmen. Maar hoe pak je dat 
aan? We overlopen enkele campagnetips die zeker kunnen helpen.

Spreek mensen aan

Een gesprek is en blijft de meest succes-
volle manier om mensen te overtuigen. 
Dat kost tijd, maar het is de investering 
waard. Het kan helpen om niet met lege 
handen een gesprek te starten. Het cam-
pagnemateriaal kan een aanknooppunt 
zijn om een gesprek te starten. We den-
ken aan de affiches (je kan bijvoorbeeld 
vertellen wat het standpunt is van het 
ACV rond een bepaald thema of hoe je in 
het bedrijf rond dat thema werkt). Maar 
ook brochures die het ACV publiceert 
kunnen een goed startpunt zijn om een 
gesprek te starten. Met welke thema’s 
houden we ons bezig? Wat hebben we 
gedaan de laatste vier jaar? Wat doet de 
vakbond juist? Je mag niet vergeten dat 

heel veel mensen niet op de hoogte zijn 
van wat een vakbond is, wat een vak-
bond doet, laat staan wat er allemaal 
achter de schermen gebeurt. 

Blijf constructief

Naar aanloop van de sociale verkiezin-
gen krijg je als kandidaat veel aandacht. 
Werknemers gebruiken vaak die momen-
ten om je aan te spreken. Ze kunnen con-
crete voorstellen hebben, maar ook vra-
gen stellen of zelfs kritiek uiten. Wat er 
ook gebeurt: laat je niet uit je lood slaan. 
Gebruik je ervaring of – als je nieuw bent 
– je frisse kijk op de zaken. Argumenteer 
met concrete realisaties die het ACV op 
nationaal en op bedrijfsvlak heeft weten 

te bekomen. Denk op voorhand goed na 
over welke troeven je achter de hand 
houdt. En blijf vooral constructief en po-
sitief.

Bereid je argumenten 
goed voor

Een goed voorbereide kandidaat is er 
twee waard. Zet je in de plaats van de 
werknemers van je onderneming en 
vraag je af: “waarom zou ik stemmen op 
een ACV-kandidaat?”. Dat kan je helpen 
om een lijst met argumenten op te stel-
len die je kan gebruiken in je contacten 
met werknemers.

Overtuig via je sterktes

Het imago dat je collega’s hebben van 
het ACV verander je niet in enkele weken. 
Speel die troeven uit die werknemers ap-
preciëren bij het ACV: een bekwame vak-
bond dicht bij de mensen en ten dienste 
van alle werknemers, die constructieve 
voorstellen doet, onderhandelt en tot 
actie overgaat als dat nodig is.

Gebruik de 
campagnemiddelen

Gebruik deze middelen overal en pas de 
beeldvorming consequent toe. Zo geef je 
een coherent beeld van de vakbonds-
werking van het ACV en een duidelijke 
boodschap.
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5. AANDACHTSPUNTEN

Het belangrijkste is dat je er best voor zorgt dat zoveel mogelijk mensen gaan stem-
men. Zeker de twijfelaars moet je proberen overtuigen. We weten uit onderzoek dat 
mensen die eerst niet van plan waren om te gaan stemmen, maar dat uiteindelijk tóch 
doen, vooral voor het ACV stemmen. 

Boodschappen: 
precies en helder

Probeer niet alles (tegelijk) te vertellen. 
Hoe meer je wil vertellen, hoe minder de 
kiezer onthoudt. Werknemers verwach-
ten duidelijke informatie. Geen valse be-
loften, maar wel duidelijkheid. Wees 
concreet!

Aandacht voor de pers

Als je er in slaagt om ook in de externe 
pers te verschijnen (regionale televisie, 
ACV-Visie, regionale bladen), dan kan je 
deze uitgaven ook intern gebruiken. Dit 
geeft zeker een grotere geloofwaardig-
heid en vertrouwen aan de militanten-
groep. Zoek daarom – in samenspraak 
met je secretaris – contact met de ex-
terne pers.

Mensen zullen vooral gemotiveerd zijn 
om te gaan stemmen, als ze weten (of 
denken) dat veel collega’s gaan stem-
men. Hier zullen we ook concreet cam-
pagne rond voeren. In mei zullen we al-
vast nog alle ACV-leden oproepen om te 
gaan stemmen.

De meerderheid van de werknemers 
staat niet negatief tegenover sociale 
verkiezingen. Het komt er dus op aan hen 
er effectief toe aan te zetten om te gaan 
stemmen. Dit kan je bereiken door:
• duidelijke informatie te geven over de 

kandidaten, de standpunten van het 
ACV, de doelstellingen en de functie 
van sociale verkiezingen;

• ervoor te zorgen dat mensen ook KUN-
NEN gaan stemmen: aandacht voor de 
datum en uurregeling van de verkie-
zing (zorg er voor dat zoveel mogelijk 
werknemers tijdens de arbeidsuren 
kunnen stemmen), informatie over 
stemmen per brief (voor werknemers 
die omwille van ziekte, verlof, afwezig-
heid niet kunnen stemmen);

• sommige doelgroepen méér te over-
tuigen om te gaan stemmen (jongeren, 
hogere bedienden, kaders, uitzend-
krachten ...).

Richt je niet alleen tot de twijfelaars. 
Zorg er ook voor dat de traditionele ACV-
kiezers zeker gaan stemmen. 

Probeer niet alles 
(tegelijk) te vertellen. 

Hoe meer je wil 
vertellen, hoe minder 
de kiezer onthoudt. 
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6. VEELGESTELDE VRAGEN 
OVER DE CAMPAGNE

Wanneer kunnen we 
best campagne voeren?

De kiescampagne start als de kandida-
tenlijsten zijn ingediend. Afhankelijk van 
de verkiezingsdatum is dat tussen 17 en 
30 maart. Begin met de algemene affiche 
en gebruik dan de thema-affiches. Zo kan 
je stelselmatig opbouwen. Het is belang-
rijk je pijlen niet te vroeg te verschieten. 
Het geheugen van mensen is kort. Als je 
het materiaal al uithangt eind maart, 
herinnert niemand zich de campagne als 
hij of zij effectief moet gaan stemmen in 
mei. Zorg dus in ieder geval dat je de 
laatste weken voor de verkiezing nog wat 
materiaal hebt om een maximale inspan-
ning te leveren. Zorg er ook voor dat je 
zeker op de dag van de verkiezingen heel 
zichtbaar aanwezig bent.

Kiezen we best voor een 
eigen profilering of moeten 
we onze campagne 
afstemmen op de campagne 
van andere vakbonden?

In de eerste plaats zorg je voor een eigen 
profilering (niet volgen maar bepalen is 
een goed advies). Zorg dat de andere 
vakbonden moeten reageren op voor-
stellen van de ACV-kern in plaats van an-
dersom.

Kiezen we voor één thema of 
voor meerdere thema’s? 

Dit is werkelijk afhankelijk van de situa-
tie in je onderneming/organisatie (welke 
problemen wegen er zwaar, is er één pro-
bleem dat werkelijk acuut is,...). Probeer 
in ieder geval niet alles tegelijk te zeg-
gen.

Moeten we op de bal of op 
de man spelen... en wat te 
doen bij een onheuse
aanval?

Speel nooit op de man of de vrouw (zeg 
dit ook); een faire strijd moet ons ken-
merk zijn. Reageer wel bij een onheuse 
aanval, maar wees dan constructief en 
bega niet dezelfde fout als diegene die 
jou/het ACV aanvalt.

Zorg dat de andere 
vakbonden moeten 

reageren op 
voorstellen van de 

ACV-kern in plaats van 
andersom.

Praten we best over ons 
programma of over 
onze realisaties?

Mensen kiezen niet voor wat er 
gebeurd is, maar voor wat er 
wordt beloofd.

Zorg dus voor een goed onderne-
mingsprogramma en zorg ervoor 
dat mensen dit kennen. Dit wil 
niet zeggen dat je over de realisa-
ties uit het verleden moet zwij-
gen. In het begin van de campag-
ne leg je best wat meer de nadruk 
op je realisaties; tegen het einde 
van de campagne focus je vooral 
op je (realistisch) ondernemings-
programma.
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Maak het verschil.
Gebruik je stem.
#socialeverkiezingen2020


