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JOS WOUTERS

Is een Comité1 nodig? 
Heb je het al meegemaakt dat de ver-
warming in je lokaal niet werkte en dat 
je mooie planning in duigen viel omdat 
je een ander lokaal moest zoeken? Of 
dat een collega er plots niet is omdat 
het werk haar te veel werd? Twee voor-
beelden die aantonen dat de werkom-
geving en het werkklimaat, of vollediger 
arbeidswelzijn, een sterke invloed 
hebben op de kwaliteit van je werk en je 
gezondheid.

Arbeidswelzijn kent veel vormen. Zo zijn 
er (brand-)veiligheid, gezondheids- en 
hygiëne-omstandigheden, de (digitale) 
arbeidsmiddelen, de combinatie werk-
gezin, de vormingskansen, de onder-
steuning door collega’s en directie, het 
recht op deconnectie … Recent werd 
nog duidelijk dat de werkbaarheid in 
onderwijs zwaar onder druk staat. Als 
personeelslid heb je je mening over 
deze situatie en wil je wel meedenken 
aan de verbetering van je eigen werksi-
tuatie en je collega’s in onderwijs.

Welzijn op het werk

Jij maakt het verschil. 
Gebruik je stem.
De sociale verkiezingen komen eraan. Zet jij je schouders onder het arbeidswelzijn in jouw school of 
centrum? Hier lees je waarom je niet moet twijfelen!
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Als je weet dat werkomstandigheden, 
werkautonomie en beleidsparticipatie 
de werkbaarheid in belangrijke mate 
bepalen, dan begrijp je waarom deze 
aspecten het onderwerp zijn van de 
sociale verkiezingen in mei 20202. Dan 
worden de nieuwe ondernemingsra-
den – voor instellingen met meer dan 
100 personeelsleden zonder LOC – en 
de nieuwe Comités voor Preventie en 
Bescherming op het Werk verkozen. In 
het Comité werken COC-afgevaardigden 
samen met de leidinggevenden aan een 
beter arbeidswelzijn (werkomgeving, 
werkklimaat …) in de instelling.

Het Comité heeft jou nodig!
Zonder personeelsleden die hun schou-
ders eronder willen zetten, zal het niet 
gaan: zonder kandidaten komt er geen 
Comité! En naar die kandidaten is COC 
nog op zoek: geen superhelden, wel 
gewone mensen die de situatie willen 
aanpakken. Collega’s die kunnen luiste-
ren en horen welke vragen en wensen 
er leven bij de collega’s. Mensen die 
zich met steun van COC en ACV willen 
inzetten voor hun job, hun instelling en 
collega’s.

Wat houdt de steun van COC en ACV in? 
Als lid van het Comité heb je recht op en 
krijg je de passende vorming over ar-
beidswelzijn en je mandaat als Comité-
lid. Blijf je met vragen zitten, dan zoekt 
COC samen met haar provinciale of 
nationale medewerkers naar het juiste 
antwoord of tips naar aanpak. Een tele-
foontje of een mail volstaat.  
Als COC-afgevaardigde sta je niet alleen 
inhoudelijk sterker, je bent lid van een 

groep die de taken verdeelt. Meer dan 
60.000 ACV-afgevaardigden bewijzen 
dagelijks dat sociaal overleg werkt; wat 
anderen ook mogen vertellen. Om je 
vragen en standpunten vrij te verwoor-
den, geniet je van een wettelijke syndi-
cale bescherming.

Ben je iemand die zijn of haar standpun-
ten constructief en in overleg wil reali-
seren en sta je achter de basiswaarden 
en de missie van COC, dan ben je onze 
man of vrouw! Je kan Comitélid worden 
wanneer je tussen 18 en 65 jaar oud 
bent en minstens 6 maanden onafge-
broken in je instelling werkt. 

Je vindt uitgebreide informatie op de 
website ‘hetacv.be’ als je even naar 
beneden scrolt en klikt op de balk over 
de sociale verkiezingen 2020. Wil je 
gaan voor het Comité? Vul het kandi-
datenformulier3 hiernaast in en bezorg 
het ondertekend aan de plaatselijke 
afgevaardigde of aan de provinciaal 
vrijgestelde. Dan komt je kandidatuur 
op gepaste wijze snel in orde. Heb je 
nog vragen, twijfels, neem gerust con-
tact met het COC-secretariaat van jouw 
provincie.

Ook jij maakt onderwijs werkbaarder!

Sommige Comités zijn anders sa-
mengesteld of werken anders dan 
andere CPBW’s. Dat kan. Elk CPBW 
heeft het recht om mits akkoord 
zijn eigen afspraken vast te leggen, 
maar het moet wel de wettelijke be-
palingen respecteren.

“Ik geef al dertig jaar les. Er is de voorbije jaren 
heel wat veranderd en ik zag nogal wat pedago-
gische en didactische aanpassingen de revue 
passeren. Sommige waren goed, maar van andere 
zag ik niet altijd de meerwaarde. Moet ik telkens 
vernieuwen, ook al twijfel ik sterk of het een verbe-
tering is? Welke opties heb ik?”

Nadine, 55 jaar

1 Met Comité verwijzen we naar alle Comités die bevoegd zijn voor arbeidswelzijn.
2 Enkel in het vrij onderwijs hebben de sociale verkiezingen in mei 2020 plaats.
3 Dit formulier vind je ook op de ACV-webpagina over de Sociale verkiezingen van 

2020.



Voornaam:  ...................................................................................  Naam: .............................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................

E-mail (privé): ...........................................................................................................................................................................................................

Telefoon (privé): ........................................................................ GSM:  .................................................................................................................

Telefoon (werk):  ....................................................................... E-mail (werk):  .............................................................................................

Naam school/instelling: .....................................................................................................................................................................................

Adres van school/instelling: ............................................................................................................................................................................

Lidnummer:  __-______-_

 
IK WENS ME KANDIDAAT TE STELLEN BIJ DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2020 VOOR:

 Jongeren  Arbeiders  Bedienden/onderwijs  Kaderleden

 Comité PB  Ondernemingsraad  Vakbondsafvaardiging

ALS ACV-KANDIDAAT BIJ DE SOCIALE VERKIEZINGEN WAARBORGT HET ACV MIJ:

• het recht op vorming rond mijn mandaat;
• informatie en documentatie over relevante wetgeving en bevoegdheden;
• ondersteuning en begeleiding van de syndicale kernwerking door de vakbondssecretaris; 
• inspraak bij het tot stand komen en onderhandelen van cao’s;
• inspraak en medebeslissingsrecht over de standpunten van het ACV;
• grondige kennismaking met de bestaande ACV-dienstverlening en procedures;
• recht op bescherming, deskundige ondersteuning en rechtsbijstand bij de uitoefening van mijn mandaat. 

ALS ACV-KANDIDAAT BIJ DE SOCIALE VERKIEZINGEN ENGAGEER IK MIJ OM:

• open te staan voor klachten en bekommernissen van collega’s en beschikbaar te zijn om hen te verdedigen, 
voor dienstverlening of informatieverspreiding;

• als actief ACV-lid mee te werken aan de besluitvorming binnen het ACV en daarin te vertolken wat bij leden en 
werknemers leeft;

• lid te zijn en te blijven van het ACV door regelmatige bijdragebetaling;
• de basiswaarden en standpunten van het ACV mee te onderschrijven en te ondersteunen;
• de basisvorming van het ACV rond mijn mandaat te volgen;
• loyaal mee te werken aan democratisch besliste acties en standpunten van mijn ACV-werking;
• niet mee te werken met groepen van extreemrechts of met groepen die racistische of discriminerende uitspra-

ken doen of als dusdanig handelen;
• geen informatie over ACV-leden aan derden te bezorgen, behoudens toestemming van het lid zelf;
• mijzelf te onthouden van en in te gaan tegen alle vormen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

op het werk.

DATUM:

Handtekening kandidaat       Handtekening vakbondssecretaris

Het ACV verbindt zich ertoe bovenstaande gegevens vertrouwelijk te verwerken in het kader van de sociale verkiezingen. Door ondertekening 
aanvaard ik dat mijn persoonsgegevens door het ACV in dit verband mogen gebruikt worden, en dat mijn naam mag voorkomen op ACV-kandida-
tenlijsten en dat beeldmateriaal gemaakt in het kader van de sociale verkiezingen ook voor dit doel mag worden gebruikt. Meer info vind je op  
http://gdpr.hetacv.be of in de brochure “Hoe gaat het ACV om met je persoonsgegevens?”.
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