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Haar sociale doelstelling : 

 

Haar visie : 

 

Haar missie : 

 

Haar algemene doelstelling : 

 

Haar strategie – strategische activiteiten : 

 

Haar syndicale waarden : 

Zetel : Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel 

Opgericht in : 1991 door ACV-CSC, als Instituut voor Internationale 

Arbeidersvorming  

Ondernemingsnummer : BE 0445.412.518 

Coördinator : Stijn Sintubin – tel. 02/244 36 04 – stijn.sintubin@acv-csc.be 

Het solidair behartigen van individuele en collectieve belangen van werknemers overal ter wereld ten 
voordele van sociale rechtvaardigheid met een rechtvaardige herverdeling van rijkdom. 

Duurzame sociale en economische ontwikkeling op mondiaal vlak gebaseerd op een meer rechtvaardige 
herverdeling van rijkdom gecreëerd binnen een sociaal (en dus ook ecologisch) gecorrigeerde economie. 

De capaciteit van nationale vakbonden in het Zuiden versterken opdat zij Waardig Werk in al haar 
facetten kunnen bevorderen voor alle werknemers van hun land ten voordele van een meer 
rechtvaardige herverdeling van rijkdom. 

Vakbonden in het Zuiden bevorderen Waardig Werk in al haar facetten voor ALLE werknemers van hun 
land, met als voornaamste effect dat werk- en levensomstandigheden van werknemers (en hun families) 
zijn verbeterd. 

(1) Continentale opvolging en syndicale ondersteuning 
(2) Programmawerking in het Zuiden, 
(3) Ontwikkelingseducatie voor leden en medewerkers van ACV-CSC 
(4) Beleidsbeïnvloedend werk in het Noorden 

• Autonomie, interne democratie, representativiteit van vakbonden 

• Pluralisme 

• Democratisering en de voorname plaats van sociale dialoog daarin 

• Transparantie en goed bestuur 

• Internationale samenwerking (binnen de schoot van het Internationale Vakverbond) 

• Basissyndicalisme 

• Keuze voor sociale dialoog boven het mobiliseren van werknemers voor het voeren van actie 
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Haar waarden in het kader van programmawerking : 

 

Haar specifieke landenobjectieven 2017-2021 in het kader van programmawerking : 

 

Haar partnerlanden en partnerorganisaties 2017-2021 in het kader van programmawerking : 

 

Haar webblad : 

 

Contactgegevens van haar haar secretariaat : 

 

Haar organigram : 

 

Haar medewerkers : 

- Participatie 

- Evalueren en leren 

- Pertinentie 

- Doeltreffendheid 

- Efficiëntie 

- Impact 

- Duurzaamheid 

- Mainstreaming van gender 

- Transversale aandacht voor milieu en klimaatsverandering 

- Kwaliteit van vorming 

- Accountability 

Nationale vakbondspartners in het Zuiden die werden versterkt voor het voeren van sociale dialoog, 
hebben op duurzame wijze de rechten van kwetsbare werknemers uit de informele en formele 
economie bevorderd – met speciale (transversale en specifieke) aandacht voor gender, milieu/klimaat 
en financiële duurzaamheid 

Cambodja/CLC, Dominicaanse Republiek/CASC, Haïti/CTH + CTSP, Indonesië/KSBSI, Niger/CNT, 
RDCongo/CSC 

https://www.acv-online.be/acv-online/het-acv/wat-doen- 
we/internationaal/Ontwikkelingssamenwerking/ontwikkelingssamenwerking.html 

Secretariaat – international@acv-csc.be – tel 02-244 36 00 

Zie bijgevoegd organigram & organiek kader 

Stijn Sintubin – stijn.sintubin@acv-csc.be  
Annick De Ruyver – annick.deruyver@acv-csc.be  
Laura Eliaerts – laura.eliaerts@acv-csc.be 
Veerle Lens – veerle.lens@acv-csc.be 
Agathe Smyth – agathe.smyth@acv-csc.be 
Joris Van de Voorde – joris.vandevoorde@acv-csc.be  
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