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VOORBEREIDING OP DE SOCIALE VERKIEZINGEN
Heb je al nagedacht over de voorbereiding van de sociale verkiezingen van 2020? De vakbonden wel.
Wil je verandering in het overleg in je organisatie? Welk sociaal overleg wil je in 2020-2024? Welke
indeling in TBE? Welke werkwijze?
We bekijken tijdens deze opleiding van een halve dag niet de procedure sociale verkiezingen...
Waarover gaan we het wel hebben ? Samengevat overlopen we de stappen die je vanaf nu al kan
zetten om je doel te bereiken. Meer in detail ziet het programma er als volgt uit.

Programma
Hoe definiëren we de strategische doelstellingen?
Welke indeling in TBE kunnen we voor ogen hebben?
•

Wat is haalbaar? Welke zijn de risico’s indien we iets proberen te forceren ? Wanneer is
het opportuun daar met de sociale partners over te praten?

Welk is het overlegmodel waar we naartoe willen voor 2020-2024 ?
•

Wat willen we graag anders zien ?
-

Organisatie van het overlegvergaderingen (agendabeheer - voorbereiding verloop - opmaak verslagen - communicatie - …)

-

Afspraken maken omtrent syndicale faciliteiten (urenkrediet voor delegees ,
procedure voor syndicaal werk , afspraken betreffende effectieven en
plaatsvervangers, …)

-

De rol van de leidinggevenden

-

Lokaal versus centraal overleg

•

Hoe komen we daar toe?

•

Wat hebben wij te bieden ?

•

Welk is het geschikte moment om dit te onderhandelen? Voor de opstart van de
procedure sociale verkiezingen , tijdens de procedure sociale verkiezingen of na de
sociale verkiezingen ?

•

Hoe communiceren we intern over onze intenties?

Sofie Claes
s.claes@social-dialogue.net
0479 40 17 26

Manou Doutrepont
m.doutrepont@social-dialogue.net
0475 62 26 72
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Praktische info
Duurtijd: een halve dag.
Datum: 31 mei 2018.
Trainers: Sofie Claes en Manou Doutrepont.
Regio: Brussel.
Investering: 400 euro.

Inschrijven
Wens je in te schrijven? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar onze assistente Christine op
c.boogaerts@social-dialogue.net.

Heel graag tot dan!
Sofie Claes en Manou Doutrepont
Social Dialogue Academy
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