
Kaderleden  
willen een stem 
Waarom niet de jouwe?



Of je nu een sociaal dier bent en een fervent teamspeler, of het type 
dat zich liefst afzondert achter een scherm met hoofdtelefoon en 
favoriete playlist: werken doe je niet alleen. Fijne contacten met col-
lega’s en leiderschap met oog voor de menselijke factor: je professio-
neel geluk staat of valt er mee. En wie al wat watertjes doorzwommen 
heeft, weet dat de combinatie van die twee er niet vanzelf komt. Heb 
jij zin om mee te bouwen aan een positief werkklimaat voor je col-
lega’s? Als personeelsvertegenwoordiger help je de samenhang tus-
sen je collega’s. En je krijgt ook nog eens impact op het beleid in je 
onderneming. Kortom: je maakt het verschil.   
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MaaK Mee het verschil!

Valérie (Elia): “Mijn engagement in de 
vakbond heeft me de kans gegeven mee de 
bedrijfsbeslissingen te bepalen.”“



Werken aan werkgeluk doe je niet alleen. Zeker niet in complexe 
organisaties. Het kan alleen in dialoog. Hoe welwillend je werkgever 
ook is, een optimale werkomgeving komt er pas door overleg over 
spanningen, pijnpunten en wat beter kan. Dat geldt voor iedereen die 
binnen de bedrijfsmuren aan de slag is, of het nu gaat om arbeiders, 
technisch personeel, uitvoerende bedienden, freelancers of kader-
leden. De bekommernissen verschillen naargelang ieders functie of 
persoonlijke invalshoek, maar dat kan je meestal wel aanpakken. 
Een collectief opgebouwd kader met duidelijke afspraken zorgt voor 
een gemeenschappelijk draagvlak en voorkomt conflicten. Georgani-
seerd overleg biedt de werkgever een deskundige sparringpartner en 
werknemers een geloofwaardige spreekbuis. Ook wanneer de verhou-
dingen soms moeilijk liggen, de ondernemingsresultaten onder druk 
staan of de belangen scherp tegengesteld zijn, is een gestructureerd 
overleg de veiligste weg vooruit.  

3

De steM voor  
en van je collega’s

“Monique (Colruyt): “Ook de directie waardeert wat we 
doen. Zeker omdat ze weet dat we met kennis van zaken aan 
de gesprekstafel komen.”



Bij de sociale verkiezingen in 2020 staan arbeiders, bedienden en 
(vanaf een zeker aantal) kaderleden op afzonderlijke kieslijsten in je 
bedrijf. Als kaderlid heb je een wat aparte positie in je onderneming. 
Je staat wat dichter bij het beleid, soms tussen hamer en aambeeld, 
vaak ook op een sleutelpositie om het verschil te maken voor col-
lega’s. Een uitdagende plaats, maar wel één met specifieke noden 
en randvoorwaarden om optimaal te kunnen functioneren. Stof voor 
overleg te over. Ook als kaderlid mag je best zorg dragen voor je ei-
gen werksituatie. Bovendien wordt de groep van kaderleden alsmaar 
groter. Soms terecht, soms eerder als een strategische zet van werk-
gevers om het personeel te verdelen. Hoe dan ook, de groep kaderle-
den is te belangrijk om aan de zijlijn van de dialoog te staan. 
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ooK KaDerleDen  
verDienen aanDacht

Pierre (Engie): In de industrie maken directies de groep 
van kaderleden alsmaar groter, omdat dat hen heel wat 
flexibiliteit oplevert. Met de vakbondswerking proberen we 
net om alle personeelsgroepen met elkaar te verbinden. 
“





Bij de sociale verkiezingen krijg je de kans om je collega’s te ver-
tegenwoordigen in de ondernemingsraad (OR) en het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (Comité PB of CPBW). Beide 
overlegorganen hebben een duidelijke wettelijke bevoegdheid in het 
overleg over je werksituatie. Daarnaast wordt er ook een vakbonds-
afvaardiging samengesteld op basis van de verkiezingsresultaten. 
Via dat kanaal kan je de dialoog aangaan met je werkgever over alle 
relevante thema’s die bij je collega’s leven. 

En dat is net de ambitie van het ACV:  jou de kans geven om met je 
werkgever te overleggen over wat leeft in je bedrijf of instelling. Als 
werknemersvertegenwoordiger ben je het aanspreekpunt voor je col-
lega’s en hou je de vinger aan de pols van hun werksituatie. 
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WettelijK overleg

Karima (Eneco): “Nu, bijna 15 jaar later, haal ik nog altijd 
voldoening uit de reacties van dankbare collega’s.”“



•	 Evenwicht werk-privé: hoe kunnen we mee ervoor zorgen dat ar-
beidstijd en werkdruk ook ruimte laten voor een evenwichtig pri-
véleven?

•	 Verloning: hoe zorgen we ervoor dat je collega’s gerust kunnen zijn 
dat ze op een voorspelbare, rechtvaardige en transparante manier 
loon naar werk krijgen?

•	 Jobinhoud en loopbaanontwikkeling: hoe zorgen we er in een 
complexe en veranderende organisatie voor dat mensen zich 
maximaal kunnen ontplooien? Hoe bieden we iedere collega de 
kans om vooruit te gaan of stil te staan, al naargelang de eigen 
professionele en persoonlijke realiteit? Hoe kunnen we al die 
individuele situaties optimaal omkaderen? 

•	 Werkdruk: je legt de lat hoog, maar hoe bewaken we samen de 
gezonde grens? Hoe kunnen we preventief en doordacht burn-
outs vermijden? Hoe gaan we om met collega’s die het een tijdje 
moeilijk hebben? 
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loon, jobinhouD en WerKDruK





Werknemersvertegenwoordigers hebben een warm hart voor hun col-
lega’s, het buikgevoel dat het (nog) beter kan en een stem die graag 
het verschil maakt. Maar als verkozene krijgt ook je eigen loopbaan 
extra kansen. 

Een verkozen mandaat van vier jaar is een project dat je uitzonderlijk 
veel kan bijbrengen. Je neemt binnen de organisatie een serieuze ver-
antwoordelijkheid op je. Je leert nieuwe mensen kennen, zowel in je 
bedrijf of instelling als daarbuiten. Als personeelsvertegenwoordiger 
kom je dichter bij het bedrijfsbeleid te staan door het rechtstreekse 
gesprek in de overlegorganen. En via het ACV krijg je diverse oplei-
dingsmogelijkheden, waarvoor je binnen je mandaat ook de ruimte 
krijgt. 
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versterK jezelf

Bruno (Total): “Ik heb via de vakbond, zowel binnen als 
buiten het bedrijf, interessante mensen ontmoet, ook op 
Europees niveau. Een ongelooflijke verrijking.”“



Bij de sociale verkiezingen dienen de drie erkende werknemersorga-
nisaties (ACV, ABVV en ACLVB) lijsten in. Voor kaderpersoneel kan ook 
het NCK kandidaturen indienen. 

Omdat het ACV (in tegenstelling tot het NCK) alle werknemersgroepen 
vertegenwoordigt, heeft deze vakbond een uitgesproken voorsprong 
in de samenwerking binnen het bedrijf. Het ACV kiest voor samen-
werking tussen alle verkozenen en voor een democratische opbouw 
van standpunten en visie. Dat vergemakkelijkt ook de begeleiding van 
verkozenen. 

Het ACV zetelt bovendien ook in de Nationale Arbeidsraad en in de 
sectorale paritaire comités. Daar worden belangrijke overkoepelende 
afspraken rond loon- en arbeidsvoorwaarden gemaakt. Dat maakt 
jouw impact beduidend groter. 

Ook voor ondersteuning van je mandaat kan je een beroep doen op 
het ACV. We zorgen niet alleen voor vorming, maar je kunt er ook 
terecht bij een uitgebreid netwerk van diensten en experten. Ervaren 
onderhandelaars, juristen, dienstverleners en specialisten maken je 
wegwijs in ieder dossier dat zich aandient. 

Via ACV Kader, de specifieke vakbondswerking die concrete kader-
thema’s op de agenda van het overleg zet, kom je in contact met 
kaderleden uit andere ondernemingen die vergelijkbare uitdagingen 
kennen. Een excellente leerschool, en een erg vruchtbare bodem voor 
boeiende contacten! 
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WaaroM het acv?



Wat heeft het acv te bieDen?
•	 Persoonlijke ondersteuning door een vakbondssecretaris die je 

coacht in de loop van je mandaat.
•	 Vorming op maat rond de bevoegdheden van het Comité PB, de on-

dernemingsraad en vakbondsafvaardiging, maar ook rond bredere 
maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt binnen je arbeidstijd.

•	 De achtergrondinformatie die je nodig hebt om je collega’s met 
kennis van zaken te vertegenwoordigen. 

•	 Een eigen stem in de opmaak van standpunten bij onderhandelin-
gen in de onderneming, de sector en in nationale dossiers.
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Jan (Vandevelde): “Uiteraard ben je als afgevaardigde ook wel 
eens buiten de werkuren bezig, maar zeker niet overdreven. 
Het gaat er vooral om voor je collega’s beschikbaar te zijn.”“
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facebook.com/het.acv

@ACVonline

ACVvakbond

acv.vakbond

nog veel vragen?  
Dat is een goeD teKen! 

Een engagement voor je collega’s opnemen is geen kleine stap in je 
loopbaan. Dat doe je niet overhaast. Je hebt waarschijnlijk heel wat 
twijfels en een boel vragen. Hoe combineer ik dit met mijn job? Hoe-
veel tijd neemt het in beslag? Wat is de impact op mijn loopbaan? 
Hoe staat de werkgever hier tegenover? Hoe reageren mijn collega’s? 
Allemaal belangrijke vragen waar je best niet te licht overgaat. 

Wij trekken heel graag tijd uit om het er met jou over te hebben. 
Vanuit onze ervaring kunnen we een aantal van je vragen beantwoor-
den en je helpen een weloverwogen keuze te maken. Of we brengen 
je graag in contact met ervaringsdeskundigen uit je sector, met wie je 
een aantal afwegingen kan bespreken. 

Geef ons een seintje. Dan bekijken we samen wat jou het beste past.

sandra vercammen 
sandra.vercammen@acv-csc.be
0474 31 84 73

lieveke norga
lieveke.norga@acv-csc.be
0473 97 37 25

www.wordacvkandidaat.be


