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Het jaar 2012 stond voor de vzw BIS in het teken van drie belangrijke gebeurtenissen. Ten 
eerste was er de implementering van het nieuw meerjarenprogramma (MJP) 2012-2014. Ten 
tweede de onderhandelingen met het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking rond de 
geplande hervorming van DGD (Directoraat Generaal Development) en ten derde de 
aanvaarding van de nieuwe Wet op Ontwikkelingssamenwerking van december 2012.  
 
Administratief gezien overhandigden wij op 30 juni 2012 het financiële en narratieve rapport 
voor beide het jaar 2011 en de globale afsluiting van het MJP 2009-2011 aan DGD. Hierop 
ontvingen wij een officiële controle in juni en november 2012. In 2012 hadden wij een één 
overlegcomité in samenwerking met DGD, om de implementering van het nieuwe MJP te 
begeleiden.  
 
In 2012 startte de onderhandeling tussen de Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking en 
de niet gouvernementele actoren (NGA) over de hervorming van de sector. Deze 
onderhandelingen verlopen zeer moeizaam en nemen veel tijd van alle actoren in beslag.  
Dit leidde tegen eind 2012 tot een ontwerpvoorstel van Koninklijke Besluit (ter aanvulling tot 
de nieuwe wet). Dit KB is een instrument om de vakbonden en andere actoren volledig te 
hervormen onder het mom van een betere samenwerking, met meer coherentie en synergie. 
Als vakbonden hebben wij een aantal bemerkingen:  

 Onze erkenning als ontwikkelingsactor 
 Het brengt veel extra werk mee gezien wij een aantal kaders en analyse samen met 

andere actoren moeten maken alvorens onze eigen programma’s mogen worden 
ingediend  

 Uiteindelijk verliezen de partners in het zuiden potentiële middelen door de hogere 
vergoedingen voor de coördinatie van al deze oefeningen. 

 De tekst geeft geen enkele garantie op een administratieve vereenvoudiging.  
De 3 Belgische vakbonden hebben bovengenoemde punten bij DGD en het Ministerie 
aangekaart en wachten momenteel op de aangepaste versie van het ontwerp KB. 

Op 20 december 2012 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp van 
minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette gestemd dat de wet van 25 mei 
1999 over de Belgische internationale samenwerking moderniseert. De Minister vindt dat de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking daarmee niet alleen doeltreffender zal worden, maar 
ook beter het hoofd zal kunnen bieden aan de nieuwe uitdagingen waarmee de 
ontwikkelingssamenwerking vandaag geconfronteerd wordt. Voor de vakbeweging is het 
vooral belangrijk dat het element van Waardig Werk nu voor het eerst als één van de drie 
prioritaire thema’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking wordt opgenomen in de 
wet.  

Deze wet vormt ook de basis voor de bovengenoemde hervormingen die in 2013 afgerond 
moeten worden, zoals de herziening van het mandaat van Belgische Investeringsmaatschappij 
voor Ontwikkelingslanden, het vierde beheerscontract met de Belgische Technische 
Cooperatie en de herziening van de steunmechanismen aan ngo’s, universiteiten, steden, 
gemeenten, vakbonden en andere actoren van de niet gouvernementele samenwerking. 
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Administratief gezien verloopt de implementatie van het MJP 2012-2014 echter niet naar 
wens. Ondanks het feit dat de vzw BIS vanuit DGD op 12/12/2011 een schrijven van de 
administratie ontvangen had aangaande de aanvaarding van ons MJP 2012-2014, moesten wij 
wachten tot september 2012 voor wij het officieel Koninklijke Besluit (KB) (zoals 
ondertekend op 3/08/2012) ontvingen. Dit KB keurt het MJP 2012-2014 officieel goed voor 
een 3-jaren DGD budget van 2.020.600,09 euro.  
 
Gezien het uitblijven van het KB heeft de vzw BIS aan haar Raad van Bestuur gevraagd voor 
de pre-financiering vanuit de ACLVB voor 50% van het jaarbudget 2012. Gezien de zeer 
precaire omstandigheden rond de overheidsbesparingen op de budgetten voor 
ontwikkelingsamenwerking moesten wij ook dit risico in acht nemen tijdens de uitvoering van 
onze 2012 programma implementering. Het tegemoetkomen van de ACLVB ten spijt heeft 
ons programma nog steeds een vertraging opgelopen. Negen maanden van het jaar 2012 
waren voorbij voordat wij de zekerheid hadden rond de toekenning van de financiering van 
ons MJP. Zo hadden wij niet meer voldoende tijd om op een verantwoorde wijze de volledige 
budgetten naar onze partnerorganisaties door te storten.  
 
In het jaar 2012 hebben de vzw BIS ook een nieuwe medewerker, dhr. Stijn Roovers 
aangeworven in de plaats van dhr. Herbecq die in mei onze organisatie heeft verlaten. Dhr. 
Roovers staat sinds september in voor de landendossiers van Senegal en Burkina Faso. Deze 
personeelswissel heeft er ook toe bijgedragen dat de implementatie van het dossier van 
Senegal iets meer vertraging heeft opgelopen dan de andere landendossiers. 
 
Voor de komende 3 jaar willen wij meer van elkaar leren (niet enkel van noord naar zuid maar 
vooral tussen zuid naar zuid). Wij willen een beter en nauwer netwerk tussen elkaar 
opbouwen en zo als vakbonden solidariteit via waardig werk op internationaal, regionaal en 
locaal vlak bevorderen. De uitwisseling van goede praktijken staat centraal in de uitdieping 
van onze partnerschappen. Daarom zullen wij in dit programma ook focussen op de 
verhoogde samenwerking tussen de bestaande BIS Afrikaanse partners in Burundi, Burkina 
Faso, Senegal en Zuid-Afrika om zo kennis en ervaring uit te wisselen. Via deze 

partnerprogramma’s blijven wij ons inzetten op het organiseren van werknemers uit de 

informele economie.  
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In het kader van het nieuwe ACLVB/BIS 3 jaren programma 2012-2014 brachten de 5 

partnerorganisaties een bezoek aan België van 24-28 maart 2012 om zowel de planning van 

het jaar 2012 uit te werken, en om de grote lijnen van de volgende fase in ons partnerschap uit 
te bouwen. Wij hebben ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt om onze partners aan het 
congres van 120 jaar ACLVB te laten deelnemen op 24 maart 2012. Naast onze officiële 
DGD partnerorganisaties hebben wij ook het genoegen gehad om onze partners uit Mauritanië 
en RDC uit te nodigen op dit belangrijke evenement voor onze vakbond. Wij blijven ons 
inzetten voor deze partnerorganisaties en zoals vermeld in onze strategische kader blijven 
deze organisaties belangrijke voorkeurspartners voor de ACLVB.   
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Wij focussen in het 3 jaren programma op de verhoogde samenwerking tussen de bestaande 
BIS Afrikaanse partners om zo een zuid-zuid samenwerking te kunnen uitbouwen en daarom 
hebben wij de volgende aspecten tijdens dit partnerbezoek benadrukt:  

 Onder leiding van mevr. Paula Simonetti van het Internationale Vakverbond (IVV) 

hebben wij opnieuw een werksessie gehouden over de ‘Trade Union Development 

Efficiency Profile’ (TUDEP) tool. 

 Wij hebben de nodige aandacht gegeven aan capaciteitsversterking gedurende een 
werksessie rond een model dat 5 kernelementen voor capaciteitsbouw binnen een 
organisatie aankaart. 

 Wij hebben ook opnieuw aandacht gegeven aan een resultaatgericht systeem van 
monitoring- en rapportering. Gezien de aanbevelingen die uit onze externe programma 
evaluatie kwam in 2011, hebben wij in samenspraak met onze partners een coherent 
en gemeenschappelijk standaardformulier voor rapportering ontwikkeld.  

 
Dit bezoek was ook belangrijk voor de introductie van COSATU als nieuwe partner tot de 
vzw BIS/ACLVB structuren.  
 

11..44  NNOOOORRDD--ZZUUIIDD  UUIITTWWIISSSSEELLIINNGG  

 
Voor het jaar 2012 hebben wij twee noord-zuid zendingen met experten van ACLVB 
georganiseerd, één in het kader van de SACCAWU nationaal onderhandelingsconferentie van 
17-19 juli en één in het kader van het 11de COSATU Congres van 17-20 September 2012.  
 
Om deze kennis en ervaring van de ACLVB over het Belgische model van collectief 
onderhandelen aan SACCAWU door te geven heeft dhr. Gert van Hees, ACLVB Diensthoofd 
van de Dienst Sectoren, deelgenomen aan de SACCAWU Collectieve Onderhandeling 
Conferentie in juli 2012. Dhr. Van Hees heeft specifiek aandacht gegeven aan het juridische 
en wettelijke kader dat collectieve onderhandeling in België regelt. 
 
Onder het thema “Versterk COSATU voor totale emancipatie” hebben 3000 afgevaardigden 
en tal van hooggeplaatste lokale en internationale delegaties, waaronder een ACLVB-
delegatie onder leiding van Nationaal Voorzitter dhr. Jan Vercamst en Nationaal Secretaris 
Bernard Noël, voor 4 dagen samengekomen om de agenda van COSATU tot 2015 te 
concretiseren. Gezien het nieuwe Internationale Beleidsraamwerk (dat wordt uitgewerkt voor 
COSATU met medewerking van het BIS programma) tijdens dit congres werd voorgelegd, 
kon de ACLVB delegatie mee helpen aan de voorbereiding van dit congres element.   
 
Naast het congres heeft de ACLVB-delegatie ook een bezoek aan het Belgische Consulaat in 
Johannesburg gebracht om het nieuwe ontwikkelingssamenwerking programma 2012-2014 
van de ACLVB/BIS aan de consul, dhr. Johan Graux, over te maken en meer uitleg te geven 
over onze vakbondswerking in Zuid-Afrika, Afrika en op het internationale niveau. 
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Januari  “Solidariteit met het huispersoneel” 
 
Februari  “Van Noord-Zuid naar Zuid-Zuid: een nieuw uitdaging voor een nieuw Zuid-

Afrikaanse partner voor BIS/ACLVB” 
Maart   “Regionale sociale dialoog zwengelt waardig werk aan” 
 
April   “Uitdieping van een partnerschap in een nieuw internationale syndicale context” 
 
Mei    “De Senegalese vakbonden verwachten veel van de nieuwe President” 

 
Juni/Juli  “De sociale coalitie: een kracht die telt” 
 
September   “Gecentraliseerde collectief overleg: Gelijke arbeidsvoorwaarden en 

werksomstandigheden” 
Oktober  “11de Congres van de federatie van Zuid-Afrikaanse Vakbonden” 
November   "Twaalfde Nationaal Congres zet informele economie op de kaart" 
 
December   "Van taxichauffeur tot fitnesscentrum: de informele economie in hartje Dakar" 

 

11..66  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  PPEERRSS  NNOOTTAA  

 
Vier keer per jaar versturen wij een internationale persnota die een kort overzicht geeft van de 
belangrijkste gebeurtenissen, activiteiten, publicaties en evenementen die waren gemeld door 
de internationale syndicale structuren van de IVV, IAO, TUAC, UNI-Global, en op nationaal 
niveau waren gerapporteerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rond het 
Belgische buitenlands beleid.  
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 ZUID-AFRIKA: SACCAWU 
 

 
 
Evolutie/doel 
 

Het doel van het programma is om 150.000 
werknemers, waarvan 45% vrouwelijk, in de Zuid-
Afrikaanse groot- en kleinhandel sector te laten 
profiteren van gestandaardiseerde werkcondities en 
sociale voordelen zoals onderhandeld door 
SACCAWU. 
 
Uit interne evaluatie blijken de volgende belangrijke 
elementen voor SACCAWU: 

 SACCAWU’s interne onderhandelingsstructuur 
is aangepast zodat het gecentraliseerde 
onderhandelingen kan faciliteren.  

 Een gecentraliseerd onderhandelingsforum consolideert 50% van de huidige 
werknemers uit de 29 grote bedrijven in een Sectoraal Akkoord.  

 SACCAWU versterkt haar nationale representativiteit in de groot- en 
kleinhandelsector door middel van een ledengroei met 2.5% per jaar, waarvan 45% 
vrouwelijk. 

 Gemeenschappelijke uitwisseling en kennisoverdracht zijn ontwikkeld om 
gecentraliseerd collectief onderhandelen beter te begrijpen.  

 
 

Bereikte resultaten 2012 
 

 National Bargaining Conference (NBC) van 17-19 juli met 131 deelnemers. De 
conferentie had de volgende richtlijnen voor SACCAWU uitgestippeld:  

o Ontwikkelen van een organisatorische, diensten- en ledenretentie strategie 
o Herdefiniëren en aanscherpen van SACCAWU’s collectieve 

onderhandelingsstrategie; 
o Consolideren van de lopende campagnes met inbegrip van de campagne tegen de 

Walmart filosofie en focus op de campagne voor gecentraliseerde onderhandelingen; 
o Sectorale interventies die gericht zijn op het verdedigen en bevorderen van de 

belangen van de leden met aandacht voor klimaat, 
o Op punt stelling van SACCAWU’s aanpak van werkgelegenheid en de ontwikkeling 

van vaardigheden; 
o Formuleren van strategieën die een doeltreffende bescherming van de belangen van 

werknemers in lopende herstructurering in die sectoren waar SACCAWU werknemers 
organiseert. 

 Organising, Campaigns & Collective Bargaining Unit (OCCBU) workshop van 31 
oktober tot 2 november met 55 deelnemers. Deze workshop heeft het praktische 
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werkplan aangaande de SACCAWU collectief onderhandelingsstrategie voor de 
komende 3 jaar vastgelegd.  

 Central Executive Committee (CEC) workshop van 19-22 november over ledengroei, 
met 58 deelnemers. Om de beste praktijkvoorbeelden van de West Kaap regio, zoals 
geleerd uit het MJP 2009-2011, heeft deze workshop als doel om dit door te geven aan 
de andere regio’s waar SACCAWU werkzaam is.  

 National Education Committee (NEDCOM) meeting van 7&8 december, met 29 
deelnemers. Deze meeting heeft een conceptnota uitgewerkt voor de ontwikkeling van 
een tool om de tijd die de onderhandelingsteams spenderen aan CAO’s te meten.  

 Een gecentraliseerde onderhandelingsagenda is ontwikkeld voor de groot- en 
kleinhandelsector vanuit een vakbondsstandpunt.   

 Computers, uitrusting en bureaumateriaal voor de 8 regio’s. Alle regionale bureau’s 
(ander dan de West Kaap, gezien zij reeds alle uitrusting in de MJP 2009-2011 hadden 
ontvangen) hebben nu een computer voor de regionale verantwoordelijke voor 
educatie ontvangen.  

 Aanwerving leden coördinatrice (Mpho Makhubela) in juli 2012. Mevr. Makhubela 
zal focussen op het beheer van de leden database, de coördinatie tussen de regio’s en 
de hoofdzetel aangaande het ledenbestand en de hervorming van de huidige 
dienstovereenkomst met de externe bedrijf ‘Software Capital’.  

 Ledenaantal op nationaal niveau is gegroeid met 2,2% 

 2 artikels in Vrijuit gepubliceerd 
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 ZUID-AFRIKA: COSATU 
 
 
 

Evolutie/doel 
 

Het doel van het programma is dat de interne 
capaciteit van COSATU is versterkt, om de Zuid-Zuid 
samenwerking binnen vakbondsbeweging meer 
coherent te maken 
 
Uit interne evaluatie blijken de volgende belangrijke 
elementen voor COSATU: 

 COSATU beschikt over een internationaal 
beleidsraamwerk document om een coherente 
zuid-zuid samenwerking te promoten. 

 Internationale relatie vakbondsafgevaardigden 
en shopstewards maken gebruik van de 
richtlijnen omtrent internationale relaties. 

 Gemeenschappelijke uitwisseling en kennisoverdracht zijn ontwikkeld om zuid-zuid 
samenwerking beter te begrijpen.   

 
Gezien de bovengenoemde noden van de partner, en ter aansluiting bij de internationale trend 
tot meer bevordering van zuid-zuid samenwerking, heeft ACLVB/BIS besloten om een aantal 
stappen te zetten om een piloot programma met COSATU uit te werken.  
 
Bereikte resultaten 2012 
 

 International relations Committee (IRC) meeting 14 maart, met 23 deelnemers, met 
doel om het jaarplan 2012 vast te leggen.  

 Uitzonderlijk IRC meeting 19 april, met 30 deelnemers, om de o.a. de stuurgroep van 
de BIS MJP 2012-2014 te selecteren, hun functie en de NALEDI ToR te bepalen. 

 Uitzonderlijk IRC meeting 9 mei, met 36 deelnemers, om een voortgangsrapport aan 
de leiderschap te geven aangaande de Internationale beleidsconferentie 
voorbereidingen.  

 IRC meeting 2 juli, met 20 deelnemers, feedback van de Internationale 
beleidsconferentie te geven en de “beleidsverklaring” en richtlijnen voor de COSATU 
Internationale beleidsdocument aan de CEC voor te leggen 

 IRC meeting 17 november, met 30 deelnemers, feedback van de COSATU congres 
resolutie rond International beleid uit te voeren    

 IRC meeting 14 december, met 15 deelnemers, afsluiting van het jaar 2012 en 
planning voor het jaar 2013.  

 Internationale beleidsconferentie 16-18 May 2012, met 200 deelnemers waarvan 42 
door BIS programma worden gefinancierd. De conferentie had de volgende thema’s 
voor COSATU uitgestippeld:  

o Richtlijnen voor Internationale beleidsgids  

o COSATU internationale affiliatie review  
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o Versteking van de werkerklassen om neo-liberaliseme tegen te werken. 

o De transformatie van multilaterale instellingen, democratisering van wereld 
machtverhoudingen  

o Confrontatie van een onderontwikkelde industrie en vooruitzichten van 
werkschepping via een groene economie in Afrika  

o SADC regionale integratie en de betekening voor de werkerklasse  

o Uitbouw van een globale solidariteit tegen Multinationale bedrijven 

 Ontwerp beleidsdocument opgemaakt 

 Beleidsdocument aan COSATU congres voorgedragen 

 Referentie termen opgesteld door NALEDI voor: 

- Mapping van de 21 COSATU affiliaties 

- Handboek voor de Internationale Relatie Officers  

- Gids voor shopstewards  

 Aanwerving administratieve hulp en uitrusting met computer  

 2 artikels in Vrijuit gepubliceerd 
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 BURUNDI 
 
 
 
Evolutie 
 
L’année 2012 fut une année de démarrage de la 
nouvelle programmation triennale. Cette nouvelle 
programmation est une extension de la démarche 
initiée par notre partenaire d’encadrement syndical 
des travailleurs de l’économie informelle. Les 
travailleurs de l’économie informelle, représentant 
pourtant la majorité des travailleurs actifs, restent trop 
éloignés des mécanismes de dialogue social et 
exposés aux tracasseries et abus administratifs. La 
construction progressive de trois nouveaux secteurs 
organisés, à la suite et avec l’aide de celui du 
transport, pourra proposer des réponses au déficit de 
travail décent toujours criant dans le pays. 
 
Les activités se concentrées sur la formation des nouveaux responsables syndicaux des trois 
nouveaux secteurs ainsi que la mise en place par des formations de la commission nationale 
de négociation pour l’informel. Cette commission est appelée devenir l’interface entre les 
travailleurs de l’informel et le Gouvernement sur toute question susceptible de pouvoir 
améliorer les conditions de travail. Cette année s’est caractérisée par de nombreuses 
formations et informations de terrain. Les nouveaux responsables syndicaux, déjà 
responsables d’organisations de travailleurs ont pris leurs responsabilités proprement 
syndicales : affiliation, représentation, négociation et encadrement des travailleurs. De 
nombreux groupements doivent évoluer vers une structure syndicale. De nouveaux services 
syndicaux ont également été identifiés pour répondre aux besoins des travailleurs. Ils seront 
développés au cours de l’année 2013. 
 
Cette première année de programmation a également connu une phase intense de mise en 
place d’instrument de dialogue nord-sud. Dès la réunion de lancement et afin de mesurer les 
changements, des procédures structurées (rapportage, partenariats et processus de 
changement) ont été mis en place afin de regarder plus systématiquement l’évolution et 
l’impact de terrain. 
 
Bereikte resultaten 2012  

 1020 responsables participent aux 4 formations de base : droits syndicaux, 
encadrement des travailleurs, protection sociale et négociation sectorielle ; 

 510 responsables participent à des formations de terrain sur la mise en place des 
structures syndicales pour leur groupements professionnels ; 

 510 délégués participent aux réunions de mise en place des comités de gestion des 
services syndicaux (SAS) ; 

 2380 délégués ont été invités à constituer, pour les 17 provinces, trois comités 
sectoriels représentants les travailleurs des secteurs domestiques, manufacturiers et 
agro-alimentaires ; 
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 La commission nationale de négociation de l’informel est mise en place : Monsieur 
Jean NTUNGUMBURANYE représente le secteur informel dans le comité national de 
dialogue social et de ce fait préside la commission nationale de négociation de 
l’informel au sein de la COSYBU. Son plan d’action annuel est élaboré. Une 
formation au cadre de dialogue sociale est assurée ; 

 Le cahier de revendication national de l’informel est défendu ; 

 17 antennes de la commission nationale de négociation de l’informel sont constituées 
et intègrent les permanences ; 

 17 coordinateurs sont mandatés par les comités de gestion des permanences et la 
FNTT-SI pour représenter les droits individuels et collectifs des travailleurs. ; 

 50 délégués participent à la formation sur la gestion des permanences : le livret 
syndical de gestion des permanences est donné et un plan provincial de gestion des 
cotisations et des SAS est présenté. Un inventaire des besoins de chaque permanence 
est élaboré, ainsi qu’un plan de cotisation; 

 La FNTT-SI est présente dans les médias et face aux employeurs et autorités 
administratives du travail à l’occasion de la journée du 15 décembre où elle présente 
les revendications des travailleurs de l’économie informelle ; 

 Contribution à la publication de deux articles dans le « Librement » ; 
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 BURKINA-FASO 
 

 
Evolutie/Doel 
Voortbouwend op de verwezenlijkingen van het 
programma 2009-2011 is er in 2012 een nieuw 
programma van start gegaan. Het fundament werd 
reeds gerealiseerd door het operationaliseren van de 
regionale permanenties aan de hand van investeringen 
in zowel fysiek als menselijk kapitaal. 
Met het huidige programma zal de Conféderation 
Syndicale Burkinabé (CSB) kunnen beschikken over 
permanenties die de belangen van de lokale 
werknemers op proactieve wijze kunnen 
vertegenwoordigen bij de lokale autoriteiten, die steeds 
belangrijkere actoren worden in het kader van de 
decentralisatie en sociale dialoog. 
 
Met haar decentralisatiebeleid onder de vorm van een strategisch plan (2006-2015) schrijft de 
Burkinabese overheid zich in in een discour van versterking van de burgerparticipatie. Dit 
concept impliceert een toepassing van het subsidiariteitsprincipe en brengt de 
beslissingsmacht dichter bij de burgers. Dit beleid ondersteunt het proces van sociale dialoog 
waarbij de civiele maatschappij haar belangen kan formaliseren en biedt een geschikte context 
voor een vakbond als vertegenwoordiger van de belangen van werknemers uit de informele 
economie. 
 
De adequate infrastructuur van de permanenties en de specifieke kennis inzake informele 
economie en syndicalisme van haar vertegenwoordigers verzekeren de dynamiek van de 
gedecentraliseerde sociale dialoog in de regios.  
 
Deze dialoog werd in 2012 verder versterkt door te werken rond 3 grote thema’s. Er is een 
eerste stap gezet in de versterking van de capaciteiten van de regionale verantwoordelijken 
aan de hand van vorming rond decentralisatie, onderhandelingstechnieken en communicatie 
opdat de verdediging van de rechten van de werknemers en hun vertegenwoordiging in 
regionale structuren verbeterd.  
 
Om de autonomie van de regionale syndicale activiteiten te garanderen werd er eveneens 
werk gemaakt van de versterking van deze regionale structuren in hun capaciteit informatie te 
vergaren en hun achterban te consulteren. Dit om de werknermerseisen en de bijhorende 
strategieën op constante wijze te voeden en actualiseren. Op het vlak van uitwisseling van 
goede praktijken en wederzijds leren met als doel een efficiënt beleid rond gedecentraliseerde 
syndicale begeleiding zijn ook de eerste stappen gezet, onder andere door de vorming van 
werk – en consultatiegroepen binnen elke permanentie. 
 
Deze activiteiten hebben bijgedragen tot een consolidering van zowel de technische (vorming 
van de coördinatoren en regionale syndicale verantwoordelijken) als institutionele 
(interne/externe werking en planning) competenties van de lokale vertegenwoordiging. 
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2012 Was eveneens een belangrijk jaar omwille van de organisatie van het twaalfde Congres 
van de CSB. Gedurende dit evenement werd er een nieuwe projectleider en leden van de 
stuurploeg aangesteld. Wij zijn blij vast te stellen dat de samenwerking tot nog toe goed 
verloopt, en dat de congresbeslissingen in lijn liggen met de inhoud van het 
meerjarenprogramma 2012-2014. 
 
Een van de aandachtspunten van het Congres was de klemtoon op vorming en het belang van 
de informele economie in de totstandkoming van het strategisch actieplan op korte en lange 
termijn. Het is ook duidelijk dat men werk wil maken van de ontwikkeling van positieve 
acties in het voordeel van de vrouwen uit de informele sector. 
 
Bereikte resultaten 2012 
 
 Aanstelling van een projectleider ter garantie van de resultaatscoherentie en externe 

communicatie. 
 Werkvergadering voor de lancering van het nieuwe programma op 10 maart in Ouagoudougou 

in aanwezigheid van de 15 leden van het Nationaal Bureau, 3 leden van de stuurploeg en de 13 
coördinatoren. 

 Opstellen van 13 schema’s ter verhoging van de bijdragen en de ontwikkeling van ‘des 
services d’appui syndicaux’ (SAS) 

 Ter beschikking stellen van 13 regionale coördinatoren (taakomschrijving en toewijzing 
verantwoordelijkheden) 

 Vorming van 13 coördinatoren en 13 voorzitters van de regionale afdelingen van het 
Vrouwencomité inzake de implementatie van de regionale werkgroepen ‘informele economie 
en gender’ 

 13 werkgroepen rond informele economie en gender aangesteld en operationeel  
 13 regionale consultaties met de militanten met als doel de realisatie van een actuele 

eisenbundel (20 deelnemers/regio) 
 1 vorming voor 13 coördinatoren en 13 voorzitters van de regionale afdelingen van het 

Vrouwencomité rond decentralisatie  
 13 informatiesessies over decentralisatie voor de militanten en regionale vertegenwoordigers 

(100 deelnemers/regio)  
 1 vergadering van het platform Vrouwen met als resultaat de realisatie van 13 regionale 

actieplannen (20 deelnemers/regio) 
 Bijdrage van 2 artikels in de ‘Vrijuit’ 
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 SÉNÉGAL 
 
 
Evolutie 
Ook in Senegal is BIS in 2012 van start gegaan met een 
nieuw programma dat volledig in lijn ligt met het 
programma 2009-2011. De vorige programmatie heeft het 
CNTS toegelaten arbeidsbeurzen in heel de regio materieel 
te moderniseren en nieuw leven in te blazen, evenals te 
beschikken over competente en getrainde syndicale 
vertegenwoordigers die de syndicale begeleiding van 
werknemers uit de informele economie moeten mogelijk 
maken. 
Vermits de CNTS een voortrekkersrol speelt inzake de 
kennis van en ervaring binnen de informele economie leek het een logische volgende stap 
deze te delen met andere confederaties die in mindere mate over deze achtergrond beschikken 
opdat zij ook zij zouden uitgerust zijn voor de uitdagingen binnen de informele sector.  
Om dit te realiseren werd er in 2012 reeds werk gemaakt van de oprichting van een 
Intersyndicale waarin zowel op nationaal als op regionaal niveau vertegenwoordigers van de 
drie grootste confederaties zetelen. Dit platform biedt enerzijds de mogelijkheid aan de 
deelnemende confederaties hun interne structuur te harmoniseren in functie van de noden van 
de informele economie en hen uit te rusten voor een verbeterde sociale dialoog met de 
Senegalese overheden, opdat zij erkend worden als vertegenwoordigers van de werknemers 
uit de informele economie, die op hun beurt erkend worden als werknemers met 
arbeidsrechten. 
Anderzijds geeft dit platform het CNTS de mogelijkheid haar syndicalisatie – en 
toenaderingsstrategie voor de informele sector op efficiënte manier te delen met de 
deelnemende confederaties. Deze strategie bestaat vooreerst uit het vormen syndicale 
vertegenwoordigers van de specifieke kenmerken van syndicale actie binnen de informele 
economie, vervolgens het informeren van werknemers uit deze sector over de voordelen van 
aansluiting en tenslotte hen te organiseren in vakbondsafdelingen opdat hun noden mee in 
rekening worden genomen bij beleidsbeslissingen. 
2012 werd eveneens gekenmerkt door nationale verkiezingen die uitmondden in de verkiezing 
van voormalig eerste Minister Macky Sall als president van Senegal. Deze is erin geslaagd het 
vertrouwen te herstellen door afstand te nemen van de praktijken van zijn voorganger, 
Abdoulaye Wade, en concrete voorstellen te formuleren die de moeilijke sociale 
omstandigheden door de hoge voedselprijzen, de knagende werkloosheid en verminderde 
landbouwproductiviteit het hoofd moeten bieden. Hij richt zich daarbij vooral op de jongeren, 
de vrouwen en de landelijke regio’s. 
In november 2012 heeft het CNTS haar tiende confederale Congres gehouden dat om de zes 
jaar wordt georganiseerd. We hebben persoonlijk de herverkozen Secretaris Generaal, Mody 
Guiro, kunnen feliciteren. De belangrijkste thema’s van dit Congres waren de uitbreiding van 
de sokkel van sociale bescherming en de syndicale eenheid. Op deze manier wil het CNTS 
zich voorbereiden op een versterking van haar rangen door het organiseren van de informele 
economie en haar positie als sterkste nationale vakbond voluit te laten gelden.  
 
Bereikte resultaten 2012 
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 Coördinatie van de activiteiten van de 4 vakbonden binnen de Intersyndicale. Dit gebeurde aan 
de hand van de aanstelling van: - Een comité voor de coördinatie met de Secretaris-Generaals van de vakbonden, zij 

komen twee/jaar samen - Een stuurploeg met de projectleider, 4 specialisten informele economie van CNTS, en 
3 afgevaardigden van de andere vakbonden - Een regionaal overlegcomité met regionale vertegenwoordigers van de 4 confederaties - Arbeidsbeurzen als regionale permanenties voor de Intersyndicale - Sectorieel afgevaardigden 

 Voorbereiding van mediacampagnes die in 2013 zullen worden uitgevoerd 
 56 kaderleden van alle confederaties zijn aan de hand van trainingen in staat binnen hun 

confederatie acties te organiseren en superviseren ten voordele van de werknemers van de 
informele economie 

 Diezelfde kaderleden hebben vorming gekregen over het belang van de vrouw binnen de 
informele economie en de rol die zij kan spelen binnen de confederaties 

 De arbeidsbeurzen zijn uitgerust opdat zij minstens 3 dagen/week toegankelijk zijn voor de 
werknemers uit de informele economie voor informatieverstrekking en 
vergadermogelijkheden 

 De arbeidsbeurzen beschikken over reglementen  
 1 coördinatievergadering werd georganiseerd ter opvolging van de activiteiten van de 

Intersyndicale en het programma BIS 
 1 coördinatievergadering met het platform vrouwen werd georganiseerd binnen het kader van 

de Intersyndicale 

 
 

 


