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Ook in woelige tijden staan we graag voor je klaar!
Er komt heel binnenkort een nieuw vormings- en oplei-
dingspact voor Vlaanderen. De plaats van de syndicale vor-
mingsorganisaties in het vormingslandschap wordt door 
sommigen in vraag gesteld, ook over de modaliteiten rond 
het Betaald Educatief Verlof wordt momenteel onderhandeld. 
Spannende tijden voor Comé alleszins!

Toch hebben we voor 2016 – 2017 opnieuw een boeiend jaar-
programma klaar! De sociale verkiezingen zijn net achter de 
rug en het echte werk in de bedrijven kan (opnieuw) beginnen. 
Als afgevaardigde heb je nood aan een goede vorming. Ben je 
voor het eerst verkozen, dan kan je een speciale vorming vol-
gen, met of zonder overnachtingen. Ook wie opnieuw verko-
zen is, kan zich inschrijven voor een vorming OR/SD of CPBW/
SD. Je hebt telkens de keuze tussen een residentiële of een 
provinciale vorming en je kan kiezen uit verschillende thema’s.

Maar je hoeft niet verkozen te zijn om vorming te volgen! Alle 
werknemers zijn welkom op de cursus ‘Rechten en plichten 
in je job’. Verschillende onderwerpen komen aan bod. Op het 
einde van het jaar is er een tweedaagse cursus in Oostende. 
Ben je meer geïnteresseerd in één thema? Dan kan je kiezen 
voor ‘Belastingen (voor beginners of voor gevorderden)’, voor 
‘De arbeidsovereenkomst in al haar facetten’ of voor ‘Schrifte-
lijke communicatie’. Telkens wijden we vier dagen aan deze 
thema’s.

Ben je niet (meer) aan het werk? Dan kan je bij ons leren hoe 
een tablet werkt of hoe internet functioneert, want voor het 
volgen van de informaticacursussen is werken geen voor-
waarde. Iedereen is hier welkom. Ook de vorming ‘Kennis 
Troef’ staat open voor alleman: deze vorming wordt op vrij-
dagavond of op zaterdag gegeven. 

55-plussers worden dit jaar extra verwend: zij krijgen voor de 
vorming ‘Een brug slaan’ een aparte brochure in de loop van 
oktober en kunnen dan inschrijven. Nog even geduld dus.

Naast dit reguliere aanbod bieden we ook de mogelijkheid zelf 
een vorming samen te stellen. Heb je met jouw bedrijf of jouw 
regio een specifieke vormingsvraag? Aarzel niet! Stel ons de 
vraag en we zien wat we kunnen doen …

Hoe je praktisch kan inschrijven, vind je achteraan in de bro-
chure terug. Nog wel even meegeven dat alle vormingen gra-
tis zijn voor ACLVB-leden en dat je kan gebruikmaken van Be-
taald Educatief Verlof of Syndicaal Verlof, zodat je geen of een 
beperkt loonverlies lijdt. Er is dus geen enkele reden om je 
antwoordblad niet onmiddellijk in te vullen en terug te sturen. 
Gewoon doen! We kijken uit naar jouw inschrijving. 

Katrien Allaert
Coördinator Comé vzw

facebook.com/
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De vormingen van Comé spreken een breed publiek aan. 
Doorgaans zitten in de vormingen werknemers uit verschil-
lende bedrijven en sectoren bij elkaar. Dat zorgt voor inte-
ressante uitwisselingen.

Soms kan je als sector of als bedrijf echter een specifieke 
opleidingsbehoefte hebben. Aarzel dan niet om contact op 
te nemen met ons (come@aclvb.be) of met je bestendig 
secretaris. We bekijken samen of we op jouw vraag kunnen 
inspelen en een ‘vorming op maat’ kunnen voorzien. 

Een vorming op maat kan uit een of meerdere dagen be-
staan of uit een of meerdere sessies in de voormiddag, 
namiddag of ’s avonds. Vorig vormingsjaar organiseerden 
wij bijvoorbeeld een vijfdaagse vorming op maat voor de 

bewakingssector, de Antwerpse haven, de firma Bosch in 
Tienen, de voedingssector Limburg en de metaalsector 
Antwerpen, vier dagen ‘Nederlands voor Franstaligen’ in 
Vilvoorde en Wervik en één dag vorming voor kaderleden. 
We organiseerden ook één dag vorming voor werknemers 
van Center Parks regio Limburg en voor werknemers van de 
firma Mondelez in de regio Herentals en drie avondsessies 
voor mensen werkzaam bij De Lijn Antwerpen.

In samenspraak met de Nationaal Sectoraal Verantwoor-
delijke organiseren we ook sectorale overlegdagen. Op deze 
momenten bieden we afgevaardigden de mogelijkheid om 
over hun sector van gedachten te wisselen. Indien er voor 
jouw sector een overlegdag wordt georganiseerd zal je hier-
voor tijdig een uitnodiging ontvangen.

VORMING OP MAAT

Annick Van Malderen • Barry Callebaut
“ De vormingen van Comé hebben mij al goed geholpen bij 
de uitoefening van mijn mandaten in de chocoladefabriek 
Callebaut. Niet alleen leerde ik veel bij over de wetgeving 
en de reglementeringen, ik groeide ook op het vlak van 
persoonlijke vaardigheden: ik kreeg meer durf, werd zelf-
zekerder en meer bedreven in de communicatie. Kortom, ik 
kom als persoon steeds sterker van de vormingen terug.”

Johnny Beullens • De Lijn
“ Het is zoals de Franse acteur Jean Gabin zong: “Maintenant je sais, je sais … 
qu’on ne sait jamais.” Je ben nooit te slim om bij te leren. Bij Comé zijn niet al-
leen de cursussen interessant, ook het contact met de collega’s afgevaardigden 
uit andere sectoren werkt zeer inspirerend. Hun kijk heeft mij al meermaals aan 
het denken gezet en verruimde mijn eigen blik. De vriendenkring die ik in de 
loop der jaren opgebouwd heb dankzij de vormingen van Comé, heeft mijn zin 
en doorverzettingsvermogen op moeilijke momenten aangescherpt. De onrecht-
streekse steun die je na een vorming meeneemt, blijft voor mij zeer waardevol.”
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AFGEVAARDIGDEN
Ondernemingsraad (OR)

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
Syndicale Delegatie (SD)

1. Je bent voor het eerst verkozen in OR/CPBW/SD:  

Sociale relaties op het bedrijfsvlak

1.1 Residentieel 

Gefeliciteerd! Je bent voor het eerst verkozen als afgevaardig-
de in een overlegorgaan. 
De komende jaren zal je in contact komen met nieuwe ter-
men, verschillende werkingen, …

We maken je in deze vorming wegwijs in de structuur en het 
verloop van het sociaal overleg in België. Je krijgt inzicht in 
de werking en de bevoegdheden van zowel de OR, het CPBW 
als de SD. Verder krijg je uitleg over de voorbereiding en het 
verloop van een vergadering en krijg je tips voor het notuleren 
tijdens het discussiëren. Hoe kan je in het overleg je adviezen 
op een professionele wijze duidelijk maken en welke invloed 
heeft je verbale en non-verbale communicatie? 
In het midden van de week brengen we een bezoek aan de ad-
ministratieve zetel. We voorzien ook twee avondsessies over 
de actualiteit. Kortom, deze vorming geeft je een goede basis 
om je te sterken in je nieuwe rol als afgevaardigde.

De data waaruit je kan kiezen:

(bij een groot aantal inschrijvingen wordt een extra groep met 
andere data voorzien)

Groep 1 → 19 – 23.09.2016
Groep 2 → 28 – 30.09.2016 + 17 – 18.10.2016
Groep 3 → 03 – 07.10.2016
Groep 4 → 14 – 15.11.2016 + 14 – 16.12.2016
Groep 5 → 05 – 09.12.2016
Groep 6 → 16 – 20.01.2017

1.2 Provinciaal 

De centra en de data:

(bij een groot aantal inschrijvingen wordt een extra groep met 
andere data voorzien)

Antwerpen → 07 – 08.11.2016 + 05 – 06.12.2016 
Gent Groep 1 → 13 – 14.10.2016 + 17 – 18.11.2016
Gent Groep 2 → 07 – 08.11.2016 + 12 – 13.12.2016
Hasselt Groep 1 → 12 – 13.10.2016 + 30.11 – 01.12.2016
Hasselt Groep 2 → 24 – 25.10.2016 + 19 – 20.12.2016
Lier → 19 – 20.10.2016 + 23 – 24.11.2016
Roeselare → 27 – 28.10.2016 + 08 – 09.12.2016
Tienen → 26 – 27.09.2016 + 21 – 22.11.2016
Vilvoorde → 10 – 11.10.2016 + 28 – 29.11.2016

Voor wie?
Voor alle effectieve en plaatsvervangende leden OR, CPBW  
en/of SD.

Onder welke formule? 
Onder Syndicaal Verlof of Betaald Educatief Verlof  
(40 u. residentieel of 32 u. provinciaal).

Wat en wanneer?
Je moet kiezen uit een residentiële of provinciale formule.  
Deze zijn niet te combineren.
• een vijfdaagse residentiële vorming in Gent.  

Je hebt de keuze uit een volledige week (5 aaneensluitende 
 dagen) of een onderbroken week (2 + 3 aaneensluitende 
dagen), telkens met overnachting

of
• 4 dagen in je eigen provincie (2 x 2 dagen zonder overnachting)

Het programma van de provinciale vormingen bestaat telkens 
uit dezelfde thema’s als de residentiële vormingen, behalve de 
bezoeken en de avondsessies.
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2. Je bent opnieuw verkozen in de OR of je hebt opnieuw een mandaat SD:  

Zetelen in de OR en/of de SD

2.1 Residentieel

In dit vormingsaanbod kan je twee thema’s kiezen uit onder-
staande lijst: 

Maak werk van werkloosheid
In deze cursus zoomen we in op de reglementering rond tijde-
lijke werkloosheid en e-government: de elektronische winkel 
dus. Er zijn allerlei vormen van tijdelijke werkloosheid (econo-
mische oorzaken, slecht weer, collectieve sluiting, …), maar je 
kan ook in een deeltijdse tewerkstelling zitten, of genieten van 
een jeugdvakantie-uitkering of seniorvakantie-uitkering, … En 
wat gebeurt er precies als je in een outplacement stapt? Na 
deze tweedaagse heb je een mooi overzicht gekregen en kan 
je jouw collega’s in het bedrijf vast verder helpen! 

HR nader bekeken
Werknemers worden binnen HR vaak gezien als hét menselijk 
kapitaal waarvan optimaal gebruik moet worden gemaakt om 
de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Jammer genoeg zien 
bedrijven en ook de regering een letterlijke toepassing wel 
zitten. Men zit zelfs niet verlegen om de 38-urige werkweek 
te flexibiliseren. Brengen thuiswerk en telewerk eventueel 
soelaas? Of is het werk niet meer ‘werkbaar’ en worden we 
dan geëvalueerd en aangesproken over onze afwezigheden, 
onze motivatie en ons functioneren? Misschien volgt wel een 
exitgesprek. 

Cao en co
In België bestaan er drie grote soorten cao’s: nationale, secto-
rale en bedrijfscao’s. Weten we waarvoor er allemaal cao’s zijn 
afgesloten en hoe dit precies verloopt? Kennen we de onder-
handelingsmogelijkheden binnen ons eigen bedrijf?

Einde loopbaan? Geen probleem!
De regering besliste eind 2014 om de reglementering rond 
tijdskrediet en SWT te verstrengen in een poging om de loop-
banen van de werknemers te verlengen. Dit heeft tot gevolg 
dat de reglementering sindsdien nog complexer geworden 
is. De cursus heeft als doel om in kort bestek de krachtlijnen 
van de reglementering rond beide systemen in herinnering 
te brengen. Inzake SWT wordt voornamelijk stilgestaan bij de 
toegangs- en leeftijdsvoorwaarden. Inzake tijdskrediet krijgen 
de landingsbanen bijzondere aandacht. Daarnaast besteden 
we uitgebreid aandacht aan het wettelijk pensioen en ver-
vroegde pensionering.

Zoals ieder jaar worden er twee avondsessies over de actuali-
teit voorzien en gaan we op bedrijfsbezoek of maken we een 
culturele uitstap. 

De data en thema’s waaruit je kan kiezen:

(bij een groot aantal inschrijvingen wordt een extra groep met 
andere data voorzien)

Maak werk van werkloosheid + HR nader bekeken
→ 26 – 27.09.2016 + 19 – 21.10.2016
Maak werk van werkloosheid + Cao en co
→ 16 – 18.11.2016 + 09 – 10.01.2017
→ 13 – 17.02.2017
Maak werk van werkloosheid + Einde loopbaan? Geen probleem!
→ 28.11 – 02.12.2016 
HR nader bekeken + Cao en co
→ 16 – 17.01.2017 + 08 – 10.03.2017
HR nader bekeken + Einde loopbaan? Geen probleem!
→ 18 – 20.01.2017 + 06 – 07.03.2017
→ 20 – 24.03.2017
Cao en co + Einde loopbaan? Geen probleem!
→ 30.01 – 03.02.2017

2.2 Provinciaal

De centra en de data:

(bij een groot aantal inschrijvingen wordt een extra groep met 
andere data voorzien)

Antwerpen → 19 – 20.12.2016 + 06 – 07.03.2017
Gent Groep 1 → 05 – 06.12.2016 + 20 – 21.02.2017
Gent Groep 2 → 15 – 16.12.2016 + 09 – 10.02.2017
Hasselt → 22 – 23.11.2016 + 07 – 08.02.2017
Lier → 07 – 08.12.2016 + 25 – 26.01.2017
Roeselare → 23 – 24.02.2017 + 16 – 17.03.2017
Tienen → 23 – 24.01.2017 + 13 – 14.03.2017
Vilvoorde → 24 – 25.10.2016 + 12 – 13.12.2016

AFGEVAARDIGDEN
Ondernemingsraad (OR)
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
Syndicale Delegatie (SD)

Heb je enkel een mandaat SD, moet je kiezen uit:
• Zetelen in de OR en/of de SD
• Zetelen in het CPBW en /of de SD
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3. Je bent opnieuw verkozen in het CPBW of je hebt opnieuw een mandaat SD: 

Zetelen in het CPBW en/of de SD

3.1 Residentieel

In dit vormingsaanbod kan je twee thema’s kiezen uit onder-
staande lijst:

Arbeidsre-integratie
Het langdurig ziekteverzuim bereikte in 2015 een record. Wat 
is langdurige ziekte en wie beslist of je al dan niet weer aan de 
slag kan? Wat gebeurt er voor en na de werkhervatting? We 
bekijken het re-integratieproces vanuit de praktijk en bespre-
ken het akkoord dat de sociale partners daarover in de Groep 
van Tien bereikten. We onderzoeken hoe een degelijk onthaal-
beleid in deze problematiek een cruciale rol kan spelen. Ten 
slotte gaan we dieper in op een aantal psychische problema-
tieken. Autisme, ADHD, depressie, bipolaire stoornissen,  … 
hoe herken je ze en hoe ga je ermee om op de werkvloer?

De CPBW-afgevaardigde en de preventieadviseur in de praktijk
Het indienststellingsverslag, het globaal preventieplan, het jaar-
verslag, de risicoanalyses, de jaarlijkse rondgangen, ongevallen-
melding, noodplanning en evacuatie … Er komt heel wat kijken 
bij het werk van een CPBW-afgevaardigde. In deze vorming leer 
je de kneepjes van het vak. Je kennis wordt geactualiseerd en 
bijgeschaafd waar nodig. Ook de taken en bevoegdheden van 
de preventieadviseur komen uitgebreid aan bod. Technische 
kennis is noodzakelijk maar communicatie is even belangrijk. 
Hoe zorg je ervoor dat de werkgever naar je luistert en hoe wijs je 
hem op een assertieve manier op zijn wettelijke verplichtingen? 

Kwaliteit op de werkvloer
Kwaliteitsprocessen zijn in bedrijven niet meer weg te denken.
Continue verbetering en aanscherping naar efficiëntie en 
toegevoegde waarde zijn dagelijkse begrippen geworden. 
Milieu en preventie zijn steeds minder losse onderdelen en 
zijn sinds de globalisering van de klanten meer en meer in de 
bedrijfsvoering geïntegreerd. Dit alles gaat niet zonder slag 
of stoot. De complexiteit en de tastbaarheid zijn niet dikwijls 
direct compatibel en bezorgen veel kopzorgen, opofferingen 
en investeringen. Het CPBW wordt steeds meer met deze ver-
anderende benadering geconfronteerd. Welke invloed kan jij 
hierop als afgevaardigde uitoefenen?

Wegwijs in de welzijnswet
Word je ‘onwel’ bij het horen van de welzijnswetgeving? Geen 
paniek! Deze vorming blikt terug naar het ontstaan en de evo-
lutie van deze belangrijke wet. Er wordt dieper ingegaan op 
thema’s als organisatorische structuren, arbeidsplaatsen,  

omgevingsfactoren, … en die worden grondig aan de praktijk  
getoetst. Wat zijn de gevolgen als je in contact komt met kan-
kerverwekkende stoffen? De overheid is vandaag preventief 
bezig met de distributie van jodiumpillen. Hoe wordt een 
kernramp veroorzaakt en wat zijn de gevolgen? 

De data en thema’s waaruit je kan kiezen:

(bij een groot aantal inschrijvingen wordt een extra groep met 
andere data voorzien)
De CPBW-afgevaardigde en de preventieadviseur in de praktijk  
+ Wegwijs in de welzijnswet  
→ 10 – 14.10.2016
Arbeidsre-integratie + Kwaliteit op de werkvloer
→ 24 – 28.10.2016
De CPBW-afgevaardigde en de preventieadviseur in de praktijk  
+ Kwaliteit op de werkvloer
→ 07 – 09.11.2016 + 12 – 13.12.2016
Kwaliteit op de werkvloer + Wegwijs in de welzijnswet
→ 16 – 18.11.2016 + 19 – 20.12.2016
→ 13 – 17.03.2017
Arbeidsre-integratie + De CPBW-afgevaardigde en de preventie-
adviseur in de praktijk
→ 23 – 24.01.2017 + 22 – 24.02.2017
→ 06 – 10.02.2017
Wegwijs in de welzijnswet + Arbeidsre-integratie
→ 25 – 27.01.2017 + 20 – 21.02.2017

3.2 Provinciaal

De centra en de data waaruit je kan kiezen:

(bij een groot aantal inschrijvingen wordt een extra groep met 
andere data voorzien)
Antwerpen → 09 – 10.01.2017 + 20 – 21.02.2017
Gent Groep 1 → 28 – 29.11.2016 + 13 – 14.02.2017
Gent Groep 2 → 19 – 20.01.2017 + 16 – 17.03.2017
Hasselt → 17 – 18.01.2017 + 07 – 08.03.2017
Lier → 15 – 16.02.2017 + 22 – 23.03.2017
Roeselare → 24 – 25.11.2016 + 02 – 03.02.2017
Tienen → 17 – 18.10.2016 + 05 – 06.12.2016
Vilvoorde → 30 – 31.01.2017 + 20 – 21.03.2017

AFGEVAARDIGDEN
Ondernemingsraad (OR)

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
Syndicale Delegatie (SD)

Heb je enkel een mandaat SD, moet je kiezen uit:
• Zetelen in de OR en/of de SD
• Zetelen in het CPBW en /of de SD
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4. Rechten en plichten in je job

Voor wie? 
Voor alle werknemers met syndicaal engagement. 
 
Onder welke formule? 
Onder Betaald Educatief Verlof (40 u.) of in je vrije tijd. 

Wat en wanneer?
Het basisgedeelte bestaat uit drie (niet-opeenvolgende) 
vormingsdagen tussen oktober 2016 en maart 2017. De data 
van jouw centrum worden je zes weken voor de aanvang van 
de cursus meegedeeld. 
Deze drie vormingsdagen worden aangevuld met een twee-
daagse residentiële vorming in Oostende die zal plaatsvinden 
in april, mei of juni 2017. 

Waar? 
Je hoeft geen centrum te kiezen. Je wordt automatisch inge-
deeld in een van de lokale groepen van je Bestendig Secretaris. 

Actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheid 
De wereld van de sociale zekerheid is volop in beweging. Is 
ons huidig stelsel nog sociaal en zeker? Zullen onze pensi-
oenen en werkloosheidsuitkeringen betaalbaar blijven? Naast 
de actuele maatschappelijke tendensen bespreken we een 
aantal recente sociaal-juridische hervormingen en de gevol-
gen van de zesde staatshervorming op de sociale zekerheid: 
hoe zal de nieuwe Vlaamse kinderbijslag eruitzien en wat met 
de overgedragen bevoegdheden in de gezondheidszorg?

Consequenties verminderen arbeidsprestaties
Om privé en werk op elkaar af te stemmen of gewoon om het 
even rustiger aan te doen zijn vandaag veel mogelijkheden 
om de arbeidsuur te verminderen. Dit kan gevolgen hebben 
waar men geen rekening mee houdt. In deze opleiding vat-
ten we kort de mogelijkheden tot arbeidsduurvermindering 
samen en bespreken wat de mogelijke (financiële) gevolgen 
kunnen zijn. Denk hierbij aan de invloed op vervangingsinko-
mens en pensioenen, ontslag, vakantie, premies, …

Voordelen en valkuilen van innovatieve arbeidsorganisaties
Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar nieuwe werkwijzen 
om te groeien en de werkprocessen te verbeteren. ‘Innova-
tieve arbeidsorganisatie’ heet dit fenomeen. Wat vind jij van 
al die veranderingen? Is dit een positieve of een negatieve 
evolutie? Misschien is je bedrijf er al mee bezig … maar wist 
je het nog niet. 

Energie: een duur geval …
In deze vorming leer je wat er allemaal achter jouw energie-
factuur zit en op welke manier je de kosten kan drukken. Hoe 
vergelijk je de energieleveranciers, hoe kan je van leverancier 
veranderen en wat zijn de meest effectieve maatregelen om 
minder energie te verbruiken. 
In het tweede deel kom je meer te weten over het wat en waar-
om van een energietransitie. We bespreken de uitdagingen 
van de energietoekomst en wat Vlaanderen/België kan leren 
van andere landen.

Innovatie en de Nieuwe Economie
We gaan dieper in op fenomenen als de deeleconomie, Indus-
trie 4.0, Big data, de circulaire economie, robotisering en digi-
talisering … Allemaal termen die onze economie momenteel 
aan het transformeren zijn. We halen de positie en de rol van 
België en Europa aan in de wereldeconomie. Het Handelsak-
koord tussen Europa en de VS (TTIP) heeft een grote impact 
die zeker een plaats zal krijgen in de wereldeconomie.

Samenwerken en netwerken
Een Bestendig Secretaris van jouw zone belicht de actuele to-
pics binnen de verschillende bedrijven. Je krijgt de kans om 
de moeilijkheden die je binnen je bedrijf ondervindt, aan te 
kaarten en de werking te verbeteren.

WERKNEMERS

Celestin Moreau • Deufol Logistics
“ De vorming van Comé heeft me veel bijgebracht over 
mijn rechten en plichten, en die kennis geef ik door 
aan mijn collega’s. Ook de cursus vergadertechnieken 
maakte me wijzer, ik weet nu waar ik moet op letten. 
Verder leerde ik er te luisteren naar de anderen. Dat 
helpt om tot goede onderhandelingsresultaten te 
komen. Het rollenspel vond ik evenzeer een pluspunt, 
het haalt je uit je comfortzone. Daardoor ben je beter 
voorbereid op werkelijke situaties.”
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5. Fiscaliteit 

5.1 Belastingen voor beginners

Voor wie? 
Voor alle werknemers met syndicaal engagement die geen 
enkele kennis hebben van fiscaliteit.

Onder welke formule?
Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd.

Wat? 

De belastingaangifte bezorgt iedere werknemer jaarlijks de 
nodige stress. Daarbij heeft de zesde staatshervorming een 
aantal belastingen sterk veranderd. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden, oefeningen en work-
shops op computer verneem je hoe je verschillende belasting-
verminderingen moet aangegeven. Tips & tricks ontbreken 
zeker niet. Het verschil tussen forfaitaire beroepskosten en de 
(eventuele) bewezen kosten leggen we stap voor stap uit.
Tot slot krijg je inzicht in hoe je loon en andere inkomsten wor-
den belast (schijventarief) en ook in de vrijstellingen boven en 
onderaan je inkomen. 

Waar en wanneer? 

(bij een groot aantal inschrijvingen wordt een extra groep met 
andere data voorzien)

Aalst → 09 – 10.02.2017 + 23 – 24.03.2017
Antwerpen → 14 – 15.11.2016 + 16 – 17.01.2017
Gent → 02 – 03.02.2016 + 09 – 10.03.2017
Hasselt → 15 – 16.02.2017 + 29 – 30.03.2017
Lier → 18 – 19.01.2017 + 15 – 16.03.2017
Roeselare → 06 – 07.10.2016 + 01 – 02.12.2016
Tienen → 10 – 11.10.2016 + 12 – 13.12.2016
Vilvoorde → 09 – 10.01.2017 + 06 – 07.02.2017

5.2 Belastingen voor gevorderden 

Voor wie? 
Voor alle werknemers met syndicaal engagement die al enige 
kennis hebben van fiscaliteit.

Onder welke formule?
Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd.

Wat? 

Voor de eerste maal wordt er een cursus Belastingen voor 
gevorderden aangeboden. Wie de reguliere cursus (voor be-
ginners) de voorbije jaren heeft gevolgd of voldoende fiscale 
kennis bezit en dus weet hoe het schijventarief wordt toege-
past, kan zich voor deze vierdaagse vorming inschrijven. 

België hoort bij de landen met de hoogste belastingdruk voor 
werknemers. Tijdens deze vormingen analyseren we dit hoe 
dit komt.
We gaan dieper in op de aangifte en berekening waardoor je 
nog betere inzichten in ons complex fiscaal stelsel krijgt. We 
reflecteren het loon en de maandelijkse vrijstelling voor ge-
zinnen naar de eindbelasting én omgekeerd, waardoor je de 
bedrijfsvoorheffing beter begrijpt.
Ook in deze cursus werken we uitgebreid met belastingsoft-
ware, waarbij we diverse simulaties tot een goed einde 
brengen. 
Uiteraard krijgen de vernieuwde woonfiscaliteit en andere be-
lastingverminderingen de nodige aandacht. De taxshift van 
2016 en 2017 bespreken we in detail.

Waar en wanneer? 

(bij een groot aantal inschrijvingen wordt een extra groep met 
andere data voorzien)

Aalst → 23 – 24.01.2017 + 06 – 07.03.2017
Gent → 24 – 25.10.2016 + 22 – 23.12.2016
Hasselt → 09 – 10.11.2016 + 11 – 12.01.2017

WERKNEMERS
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6. De arbeidsovereenkomst in al haar 
 facetten

Voor wie?
Voor werknemers met interesse in juridische materies.

Onder welke formule? 
Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd.

Wat?

Een intensieve juridische cursus van vier dagen over het indi-
vidueel arbeidsrecht en de arbeidsreglementering.

De basis van de individuele relatie tussen jou en je werkge-
ver is de arbeidsovereenkomst. We bekijken de verschillende 
soorten arbeidsovereenkomsten en gaan na op welke manier 
die overeenkomst kan geschorst of beëindigd worden. Verder 
lichten we enkele zaken uit de arbeidsreglementering toe: hoe 
zit het nu terug met de regelgeving inzake tijdskrediet en the-
matische verloven?

Waar en wanneer?

(bij een groot aantal inschrijvingen wordt een extra groep met 
andere data voorzien)

Aalst → 03 – 04.10.2016 + 28 – 29.11.2016
Antwerpen → 24 – 25.10.2016 + 12 – 13.12.2016
Gent Groep 1 → 20 – 21.10.2016 + 09 – 10.01.2017 
Gent Groep 2 → 08 – 09.12.2016 + 30 – 31.03.2017
Hasselt Groep 1 → 14 – 15.11.2016 + 31.01 – 01.02.2017
Hasselt Groep 2 → 24 – 25.01.2017 + 13 – 14.03.2017
Lier → 12 – 13.10.2016 + 14 – 15.12.2016
Roeselare → 17 – 18.10.2016 + 19 – 20.12.2016
Tienen → 07 – 08.11.2016 + 16 – 17.01.2017

7. Schriftelijke communicatie

Voor wie? 
Voor werknemers die hun kennis over de geschreven taal willen 
opfrissen.

Onder welke formule? 
Onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of in je vrije tijd. 

Wat? 

Vorig jaar organiseerden we deze cursus voor het eerst in vijf 
centra in Vlaanderen. Op vraag van de deelnemers organise-
ren we een vervolg, weliswaar beperkt: in Gent en Antwerpen. 
Wij willen benadrukken dat het absoluut NIET noodzakelijk is 
dat je vorig jaar deelnam om in te schrijven voor deze vorming. 

De eerste dagen focussen we op spelling en grammatica, 
deels herhaling en deels nieuwe zaken. De theorie wordt aan 
de praktijk gekoppeld aan de hand van een reeks welgekozen 
oefeningen. 
Op dag 3 en 4 proberen we je schriftelijke communicatie te 
optimaliseren. We duiken in officiële en officieuze documen-
ten die je in je werksituatie kan tegenkomen. We denken aan 
brieven, verslagen, jaarrapporten, … Iedereen die dit wil, kan 
zijn of haar voorbeelden op voorhand aan ons bezorgen en je 
case wordt tijdens de les ‘live’ besproken. Opnieuw focus op 
theorie en praktijk. 

Waar en wanneer?

Antwerpen →  12.01.2017, 19.01.2017, 26.01.2017, 
02.02.2017

Gent →  16.02.2017, 23.02.2017, 09.03.2017, 
23.03.2017

WERKNEMERS

Jan Mangelinckx • C-Mac Electromag
“ Zoals veel collega’s heb ik me dit jaar voor het eerst kandidaat gesteld voor de 
sociale verkiezingen. Om niet onvoorbereid ten strijde te trekken heb ik deelgeno-
men aan de vorming voor kandidaten. Ik had geen idee van wat ik kon en mocht 
verwachten. Ik kan je vertellen dat ik aangenaam verrast was! De cursussen 
werden met kennis van zaken gegeven, zeer aangenaam en boeiend. Sommige 
lessen waren heel praktijkgericht. Ik kijk nu al uit naar een volgende vorming om 
mijn kennis te verruimen. En ook om oude én nieuwe collega’s te ontmoeten.”
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8. Informatica

Voor wie?
Voor iedereen.

Onder welke formule?
Onder Betaald Educatief Verlof (40 u.) of in je vrije tijd.

Waar en wanneer?

• per cursus vijf dagen in Antwerpen, Gent en Hasselt
• per cursus tien avonden in Aalst en Tienen 

De cursussen gaan door van zodra er in dezelfde regio twaalf 
geïnteresseerden zijn. Jouw inschrijving kan hiervoor door-
slaggevend zijn. Van zodra de data gekend zijn, verschijnen 
ze op onze website! Als je nu inschrijft en de data passen niet 
voor je, kan je je uiteraard nog steeds uitschrijven. 

8.1 Tablet voor beginners
Twijfel je om een tablet te kopen? Kan je niet goed kiezen voor 
een iPad of een ander toestel? Of heb je reeds een tablet en kan 
je er niet goed mee werken? Dan is deze vorming iets voor jou! 
We ontdekken stap voor stap de mogelijkheden van een tablet. 
In- en uitschakelen, een account aanmaken, op internet sur-
fen, applicaties downloaden en ordenen, e-mail beheren, een 
cloud aanmaken, … Na deze vorming heb je de basis van de 
tablet onder de knie en kan je jezelf al een heel eind behelpen. 

8.2 Internet voor beginners (niet in Tienen)
Het internet is tegenwoordig niet meer uit het dagelijkse leven 
weg te denken. Je wil van alles opzoeken maar je weet niet 
hoe? Wil je op de hoogte blijven van de actualiteit door online 
kranten te bekijken? Je hoort iemand bezig over favorieten 
aanmaken, maar je kan je niet voorstellen wat hij bedoelt? 
Dan is deze cursus iets voor jou. In deze vorming leer je stap 
voor stap hoe het internet te gebruiken en kan je ontdekken 
hoe nuttig het internet wel kan zijn.

8.3 Welkom in de ‘cloud’ (enkel in Tienen) 
Heb je een overvloed aan documenten, filmpjes, foto’s, … en 
je wil dat deze bestanden overal op een veilige plaats bereik-
baar zijn? Dan is deze vorming iets voor jou. De cloud bevindt 
zich aan de andere kant van je internetverbinding, een ‘inter-
net wolk’ waar je apps en diensten kan openen en waar je 
gegevens veilig kunnen worden opgeslagen.

9. Kennis Troef

Voor wie?
Voor iedereen.

Onder welke formule?
Kan gevolgd worden onder Betaald Educatief Verlof (32 u.) of 
in je vrije tijd.

Waar en wanneer? 

De vorming loopt van oktober 2016 tot april 2017. De data 
zijn nog niet gekend, maar worden je minimum zes weken 
voor aanvang van de cursus toegestuurd. 

Hieronder vind je een overzicht van het tijdstip waarop elke 
vorming doorgaat. 
• 8 vrijdagavonden: Aalst, Halle, Herentals, Lier, Lokeren, 

Ninove en Zottegem; 
• 8 zaterdagvoormiddagen: Antwerpen, Diest en Mechelen; 
• 4 volledige zaterdagen: Aarschot, Boekhoute, Genk, Gent, 

Maldegem, Oudenaarde, Sint-Truiden en Tienen.

Van zodra er 15 inschrijvingen zijn, zal de groep opgestart 
worden. 

Wat? 

Een uitgebreid team van interne en externe lesgevers geeft in 
verschillende centra een brede waaier aan thema’s. Alvast een 
voorsmaakje van thema’s die je pad kunnen kruisen: 

De gerechtsdeurwaarder
Van het woord alleen al krijgen sommige mensen koude ril-
lingen! Wat doet deze persoon precies? 
Een gerechtsdeurwaarder stelt zich in deze cursus aan je voor 
en zal aan de hand van gerichte praktijkvoorbeelden (zowel 
van het veldwerk als de kantoorjob) zijn of haar bevoegdhe-
den, titel en taken toelichten. 

Zelfvertrouwen en assertiviteit 
Door een assertieve en zelfzekere houding aan te nemen, be-
reik je meer in het leven. Hoe je vol zelfvertrouwen en asserti-
viteit door het leven moet gaan, kan je leren. We gaan op zoek 
naar de oorzaken van te weinig zelfvertrouwen en geven je 
enkele handvaten om dat beeld te veranderen. Hierdoor kan je 
bouwen aan je zelfvertrouwen en assertiviteit. Pluk hiervan de 
vruchten op je werk, in je relatie en bij elke nieuwe ontmoeting. 

IEDEREEN
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België, een kijkje achter de schermen
De belangrijkste wet in België is de Grondwet. Ons land heeft 
ook veel kleinere wetten en regeltjes. Maar ken je deze alle-
maal? Aan de hand van een heleboel weetjes en anekdotes 
probeert deze cursus je kennis van ons Belgenlandje op te 
frissen. 

Brandpreventie en kleine blusmiddelen
Onder het motto “Zeg nooit, nooit!” staan we stil bij de geva-
ren en verschillende stadia van een eventuele brand. Hoe ont-
staat een brandhaard, maar vooral hoe kan je die bestrijden? 

Kennis in de breedte, deel 2
In deze editie verbreden we terug onze kennis met de meest 
diverse onderwerpen die niet altijd (voldoende) de media 
hebben gehaald, maar daarom niet minder belangrijk zijn. We 
zijn allemaal consumenten die nauwgezet met onze centen 
moeten omgaan en daarom mag een quizje over ons budget 
niet ontbreken. Verder enkele tips & tricks die het dagelijkse 
leven iets makkelijker maken.

10. Een brug slaan

Voor wie?
Voor iedereen vanaf 55 jaar die niet meer actief is op de 
arbeidsmarkt. 

Onder welke formule? 
Kan enkel gevolgd worden in je vrije tijd. 

Wat, waar en wanneer?
4 niet-opeenvolgende vormingsdagen. 

De plaatselijke monitoren stellen per centrum een boeiend 
programma samen op maat van de actieve 55-plusser.

De lessenreeksen vinden plaats van januari tot juni 2017 in 
verschillende centra: Aalst, Antwerpen, Gent, Hasselt, Meche-
len, Oudenaarde, Roeselare, Sint-Niklaas en Tienen. 

Opgelet!

Vanaf het vormingsjaar 2016 – 2017 werken we voor 
de seniorenvorming op een andere manier!

In oktober 2016 zal een speciale brochure voor de se-
niorenvorming verstuurd worden. Digitaal naar alle 
55-plussers van wie we een e-mailadres kennen, met 
de post naar de 55-plussers waarvan we geen e-mail-
adres hebben.

Pas dan kan je voor de seniorenvorming inschrijven. 
Zoals jullie op het antwoordblad zien, kan dit nu nog 
niet. Jullie moeten dus nog een beetje geduld oefe-
nen, maar krijgen dan wel een aparte folder met meer 
concrete info.

Het voordeel van een aparte brochure is ook dat je de 
brochure kan doorgeven naar andere geïnteresseer-
den nadat je jezelf hebt ingeschreven. 

Hou je mailbox of je brievenbus in oktober extra in de 
gaten!

IEDEREEN SENIOREN

Godelieve De Muyt • Nationale Loterij
“ Jarenlang volg ik al vorming bij Comé. 
Het heeft mij als gemandateerde intus-
sen veel bijgebracht. Niet enkel strikt 
werkgerelateerde thema’s komen aan 
bod, ook vormingen die mij inzicht heb-
ben gegeven in mijn gedrag en in mijn 
communicatie. Daarnaast leer ik veel 
van de overige cursisten. Sommigen 
van hen zijn zelfs vrienden geworden. 
Kortom, ieder jaar kijk ik uit naar het 
nieuw vormingsaanbod van Comé!”
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Hoe kan ik inschrijven?

Stap 1: Surf naar www.comé.be en schrijf je elektronisch in of 
duid op het antwoordblad je keuze aan en bezorg het uiterlijk 
22 augustus 2016 terug. 

Stap 2: Kort na je inschrijving ontvang je een bevestigings-
brief met de vermelding van je inschrijving(en).

Stap 3: Je krijgt zes weken vóór elke cursus start specifieke 
info en de nodige documenten.

Het insturen van het antwoordblad houdt de verbintenis in 
om de vorming(en) ook effectief bij te wonen. In geval van 
overmacht vragen wij je de verantwoordelijke op voorhand te 
verwittigen. 

Hoeveel betaal ik?

Alle vormingen zijn gratis voor ACLVB-leden met terugbetaling 
van de verplaatsingskosten (behalve voor de seniorenvorming).

• een residentiële vorming omvat cursusmateriaal, maal-
tijden, koffiepauzes en logement (uitgezonderd opleg 
singlekamer);

• een niet-residentiële vorming omvat cursusmateriaal, 
lunch en koffiepauzes;

• een halve dag of een avond omvat cursusmateriaal en 
koffiepauzes.

Niet-ACLVB-leden betalen € 100 voor een residentiële vor-
mingsdag, € 60 voor een niet-residentiële vormingsdag en 
€ 25 voor een lesdeel indien het om een halve dag of om een 
avond gaat.

Moet ik vakantie nemen om naar een 
vorming te komen?

Dat is niet noodzakelijk! Afhankelijk van je situatie zijn er twee 
soorten vormingsverlof die je recht geven op extra (betaalde!) 
dagen om naar de cursus te komen. 
 
Syndicaal Verlof
Het Syndicaal Verlof wordt op basis van een sectorale cao aan 
afgevaardigden toegestaan en kan enkel gebruikt worden 
voor de vorming van de afgevaardigden. Je loon wordt door-
betaald door de werkgever, een sectorfonds of de Liberale 
Vakbond, afhankelijk van wat in de cao staat.
Het aantal dagen waarop je recht hebt, is per sector vastge-
legd. Wil je hierover meer info, geef ons dan een seintje.

Betaald Educatief Verlof
Het Betaald Educatief Verlof geeft je het recht om op het werk 
afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt 
met dat van de gevolgde vormingen. Je loon wordt door je 
werkgever doorbetaald (begrensd tot 2 760 euro bruto per 
maand). 
Opleidingen die je kan volgen onder Betaald Educatief Verlof, 
zijn ofwel beroepsopleidingen ofwel algemene opleidingen.

Alle vormingen van Comé zijn in het kader van de wetgeving 
Betaald Educatief Verlof erkend als algemene opleidingen!

Volgende werknemers komen in aanmerking voor 
Betaald Educatief Verlof:

• voltijds tewerkgestelde werknemers;
• deeltijds tewerkgestelde werknemers:

• werknemers die minstens 4/5 tewerkgesteld zijn;
• werknemers die op basis van een variabele werktijdrege-

ling 1/3 tewerkgesteld zijn.

Per jaar is een maximum aantal uren vastgesteld:

Voor de vormingen die niet samenvallen met de arbeidstijd:
• 100 u. voor een beroepsopleiding;
• 80 u. voor een algemene opleiding;
• 100 u. voor een beroepsopleiding, samen met een 

 algemene opleiding.

Voor de vormingen die samenvallen met de arbeidstijd:
• 120 u. voor een beroepsopleiding;
• 80 u. voor een algemene opleiding;
• 120 u. voor een beroepsopleiding, samen met een 

 algemene opleiding.

OPGELET:

De maxima (80 u., 100 u. en 120 u.) gelden enkel 
voor de voltijds tewerkgestelde werknemers. 

Voor deeltijdse werknemers worden de maxima her-
leid pro rata de wekelijkse arbeidsduur.

Dit betekent dat wie voltijds werkt, voor maximaal 
twee vormingen van Comé Betaald Educatief Verlof 
kan opnemen.  

PRAKTISCHE INFO
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WIE kan naar WELKE VORMING onder WELKE FORMULE? 
Opgelet! Je kan maximaal voor twee vormingen Betaald Educatief Verlof opnemen 

maar de opleidingen voor afgevaardigden kan je eventueel ook onder Syndicaal Verlof volgen.

Ik ben… kan me inschrijven voor… onder…

Voor het eerst verkozen 
in OR, CPBW en/of SD in 2016
(effectief of plaatsvervanger)

1. Sociale relaties op het bedrijfsvlak 

2. Rechten en Plichten in je job

3. Fiscaliteit

4. De arbeidsovereenkomst in al haar facetten

5. Schriftelijke communicatie

6. Informatica

7. Kennis Troef

1. SV of BEV:  • residentieel (40 u.) 
• provinciaal (32 u.)

2. BEV (40 u.) of in je vrije tijd

3. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

4. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

5. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

6. BEV (40 u.) of in je vrije tijd

7. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

Opnieuw verkozen 
in één van de overlegorganen  
(OR, CPBW, SD, effectief of plaatsvervanger)
*  slechts één vorming per mandaat

1. Zetelen in de OR of de SD *

2. Zetelen in het CPBW of de SD *

3. Rechten en plichten in je job

4. Fiscaliteit

5. De arbeidsovereenkomst in al haar facetten 

6. Schriftelijke communicatie

7. Informatica

8. Kennis Troef

1. SV of BEV (40 u. of 32 u.)

2. SV of BEV (40 u. of 32 u.)

3. BEV (40 u.) of in je vrije tijd

4. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

5. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

6. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

7. BEV (40 u.) of in je vrije tijd

8. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

Opnieuw verkozen 
in meerdere overlegorganen
(OR, CPBW, SD, effectief of plaatsvervanger)

1. Zetelen in de OR en/of de SD

2. Zetelen in het CPBW en/of de SD

3. Rechten en plichten in je job

4. Fiscaliteit

5. De arbeidsovereenkomst in al haar facetten 

6. Schriftelijke communicatie

7. Informatica

8. Kennis Troef

1. SV of BEV (40 u. of 32 u.)

2. SV of BEV (40 u. of 32 u.)

3. BEV (40 u.) of in je vrije tijd

4. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

5. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

6. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

7. BEV (40 u.) of in je vrije tijd

8. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

Werknemer 
EN
niet verkozen in OR of CPBW 
of geen lid van de SD

1. Rechten en plichten in je job

2. Fiscaliteit

3. De arbeidsovereenkomst in al haar facetten

4. Schriftelijke communicatie 

5. Informatica

6. Kennis Troef

1. BEV (40 u.) of in je vrije tijd 

2. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

3. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

4. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

5. BEV (40 u.) of in je vrije tijd

6. BEV (32 u.) of in je vrije tijd

Jonger dan 55 en niet aan het werk 1. Informatica

2. Kennis Troef

55-plus en niet (meer) aan het werk 1. Informatica

2. Kennis Troef

3. Een brug slaan

Interesse in een vorming op maat? Laat het weten via come@aclvb.be



ANTWOORDBLAD VORMINGEN 2016 – 2017
Afgevaardigden
1. Voor het eerst verkozen OR/CPBW/SD: Sociale relaties op het bedrijfsvlak

1.1 Residentieel OF 1.2 Provinciaal

○ Groep 1 19 – 23.09.2016 ○ Antwerpen 07 – 08.11.2016 + 05 – 06.12.2016

○ Groep 2 28 – 30.09.2016 + 17 – 18.10.2016 ○ Gent groep 1 13 – 14.10.2016 + 17 – 18.11.2016

○ Groep 3 03 – 07.10.2016 ○ Gent groep 2 07 – 08.11.2016 + 12 – 13.12.2016

○ Groep 4 14 – 15.11.2016 + 14 – 16.12.2016 ○ Hasselt groep 1 12 – 13.10.2016 + 30.11 – 01.12.2016

○ Groep 5 05 – 09.12.2016 ○ Hasselt groep 2 24 – 25.10.2016 + 19 – 20.12.2016

○ Groep 6 16 – 20.01.2017 ○ Lier 19 – 20.10.2016 + 23 – 24.11.2016

○ Roeselare 27 – 28.10.2016 + 08 – 09.12.2016

○ Tienen 26 – 27.09.2016 + 21 – 22.11.2016

○ Vilvoorde 10 – 11.10.2016 + 28 – 29.11.2016

Ik kies voor ○ Syndicaal Verlof ○ Betaald Educatief Verlof (40 u.) Ik kies voor ○ Syndicaal Verlof ○ Betaald Educatief Verlof (32 u.)

2. Opnieuw verkozen: Zetelen in de OR en/of de SD

2.1 Residentieel OF 2.2 Provinciaal

○  Maak werk van werkloosheid  
+ HR nader bekeken

26 – 27.09.2016 + 19 – 21.10.2016 ○ Antwerpen 19 – 20.12.2016 + 06 – 07.03.2017

○ Gent groep 1 05 – 06.12.2016 + 20 – 21.02.2017

○  Maak werk van werkloosheid  
+ Cao en co

16 – 18.11.2016 + 09 – 10.01.2017
13 – 17.02.2017

○ Gent groep 2 15 – 16.12.2016 + 09 – 10.02.2017

○ Hasselt 22 – 23.11.2016 + 07 – 08.02.2017

○  Maak werk van werkloosheid  
+ Einde loopbaan

28.11 – 02.12.2016 ○ Lier 07 – 08.12.2016 + 25 – 26.01.2017

○ Roeselare 23 – 24.02.2017 + 16 – 17.03.2017

○  HR nader bekeken  
+ Cao en co 16 – 17.01.2017 + 08 – 10.03.2017

○ Tienen 23 – 24.01.2017 + 13 – 14.03.2017

○ Vilvoorde 24 – 25.10.2016 + 12 – 13.12.2016

○  HR nader bekeken  
+ Einde loopbaan

18 – 20.01.2017 + 06 – 07.03.2017
20 – 24.03.2017

○  Cao en co + Einde loopbaan 30.01 – 03.02.2017

Ik kies voor ○ Syndicaal Verlof ○ Betaald Educatief Verlof (40 u.) Ik kies voor ○ Syndicaal Verlof ○ Betaald Educatief Verlof (32 u.)

3. Opnieuw verkozen: Zetelen in het CPBW en/of de SD

3.1 Residentieel OF 3.2 Provinciaal

○  Preventie in de praktijk  
+ Welzijnswet

10 – 14.10.2016 ○ Antwerpen 09 – 10.01.2017 + 20 – 21.02.2017

○ Gent groep 1 28 – 29.11.2016 + 13 – 14.02.2017

○  Arbeidsre-integratie  
+ Kwaliteit op de werkvloer

24 – 28.10.2016 ○ Gent groep 2 19 – 20.01.2017 + 16 – 17.03.2017

○ Hasselt 17 – 18.01.2017 + 07 – 08.03.2017

○  Preventie in de praktijk  
+ Kwaliteit op de werkvloer

07 – 09.11.2016 + 12 – 13.12.2016 ○ Lier 15 – 16.02.2017 + 22 – 23.03.2017

○ Roeselare 24 – 25.11.2016 + 02 – 03.02.2017

○  Kwaliteit op de werkvloer  
+ Welzijnswet

16 – 18.11.2016 + 19 – 20.12.2016
13 – 17.03.2017

○ Tienen 17 – 18.10.2016 + 05 – 06.12.2016

○ Vilvoorde 30 – 31.01.2017 + 20 – 21.03.2017

○  Arbeidsre-integratie  
+ Preventie in de praktijk

23 – 24.01.2017 + 22 – 24.02.2017
06 – 10.02.2017

○  Welzijnswet  
+ Arbeidsre-integratie

25 – 27.01.2017 + 20 – 21.02.2017

Ik kies voor ○ Syndicaal Verlof ○ Betaald Educatief Verlof (40 u.) Ik kies voor ○ Syndicaal Verlof ○ Betaald Educatief Verlof (32 u.)
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e-mailadres

lidnummer ACLVB / geboorteplaats (stad)

naam + voornaam

adres

huidige werkgever

adres

Duid de vormingen aan waarvoor je je wil inschrijven en bezorg het antwoordblad uiterlijk 22 augustus 2016 terug of surf naar www.comé.be en vul je 
formulier elektronisch in. Opgelet: Je kan maximaal voor twee vormingen Betaald Educatief Verlof opnemen maar de vormingen voor afgevaardigden kan je 
eventueel ook volgen onder Syndicaal Verlof.

Comé vzw
Koning Albertlaan 95 | 9000 Gent | tel. 09 222 57 51 | fax 09 221 04 74
e-mail come@aclvb.be | facebook www.facebook.com/come.vormingsdienst | website www.comé.be

Werknemers
4. Rechten en plichten in je job

○ oktober 2016 – maart 2017 + tweedaagse (mei – juni 2017)
Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (40 u.) ○ Ja  ○ Neen

5. Belastingen
Belastingen voor beginners

○ Aalst  ○ Antwerpen  ○ Gent  ○ Hasselt  ○ Lier  ○ Roeselare  ○ Tienen  ○ Vilvoorde
Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (32 u.) ○ Ja  ○ Neen

OF Belastingen voor gevorderden

○ Aalst  ○ Gent  ○ Hasselt
Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (32 u.) ○ Ja  ○ Neen

6. De arbeidsovereenkomst in al haar facetten

○ Aalst  ○ Antwerpen  ○ Gent 1  ○ Gent 2  ○ Hasselt 1  ○ Hasselt 2  ○ Lier  ○ Roeselare  ○ Tienen
Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (32 u.) ○ Ja  ○ Neen

7. Schriftelijke communicatie

○ Antwerpen  ○ Gent
Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (32 u.) ○ Ja  ○ Neen

Iedereen
8. Informatica

Tablet voor beginners

○ Aalst  ○ Antwerpen  ○ Gent  ○ Hasselt  ○ Tienen
Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (40 u.) ○ Ja  ○ Neen

Internet voor beginners Welkom in de cloud

○ Aalst  ○ Antwerpen  ○ Gent  ○ Hasselt  
Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (40 u.) ○ Ja  ○ Neen

○ Tienen
Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (40 u.) ○ Ja  ○ Neen

9. Kennis Troef

○ Aalst

○ Gent

○ Mechelen

○ Aarschot

○ Halle

○ Ninove

○ Antwerpen

○ Herentals

○ Oudenaarde

○ Boekhoute

○ Lier

○ St.-Truiden

○ Diest

○ Lokeren

○ Tienen

○ Genk

○ Maldegem

○ Zottegem

Ik kies voor Betaald Educatief Verlof (32 u.) ○ Ja  ○ Neen

Senioren (brochure volgt later)
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