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V.U.: Gert Truyens, Boudewijnlaan 8, 1000 Brussel.

ACLVB Vlaamse Regionale
In 1989 werden de nieuwe structuren van de ACLVB uitgetekend.
Dit betekende o.a. de oprichting van de Vlaamse Regionale met als doelstellingen:
• haar leden vertegenwoordigen in alle interne en externe advies-, overleg- en beslissings
organen van publieke en privaatrechterlijke aard op regionaal en communautair vlak;
• gebruik maken van alle syndicale actiemiddelen;
• alle diensten verrichten die zij nuttig oordeelt in overleg met de nationale instanties.
De Vlaamse Regionale is bevoegd inzake materies die:
• grondwettelijk worden toegewezen aan het Vlaams Gewest;
• nationaal statutair toegewezen zijn aan de Vlaamse Regionale.
Concreet betekent dit dat de volgende diensten werden ondergebracht bij de Vlaamse Regionale:
• De syndicale werking in de zones
• De syndicale werking in Vlaanderen
• De vorming
• De werknemers-werkzoekendenwerking
• De Vlaamse seniorenwerking
• De Vlaamse jongerenwerking
• De Vlaamse interprofessionele werking

Gert Truyens

Thierry Vuchelen

Gewestsecretaris
Boudewijnlaan 8 | 1000 Brussel
tel. 02 509 16 09
e-mail gert.truyens@aclvb.be

Adjunct-Gewestsecretaris
Boudewijnlaan 8 | 1000 Brussel
tel. 02 509 16 04
e-mail thierry.vuchelen@aclvb.be
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Zonale syndicale werking
Het coördineren en oplossen van collectieve en individuele problemen op bedrijfsvlak is
het domein van de zonale syndicale werking en is in handen van de Bestendig Secretarissen.
De Bestendig Secretarissen staan voortdurend in contact met afgevaardigden en militanten
en helpen bij de verdere uitbouw en ondersteuning van de syndicale activiteiten in het bedrijf.
Zij staan in voor alle dringende interventies, bijzondere problemen en onderhandelingen met
de directie. Om de vier jaar zijn zij het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en ondersteuning
bij de sociale verkiezingen.
De Bestendig Secretarissen worden bijgestaan door de Verantwoordelijke Syndicale Onder
steuning (VSO), die zorgen voor de eerstelijnsopvang voor militanten en afgevaardigden.

Thierry Vuchelen
Adjunct-Gewestsecretaris
Boudewijnlaan 8 | 1000 Brussel
tel. 02 509 16 04
e-mail thierry.vuchelen@aclvb.be
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Zone Antwerpen-Metropool
Kribbestraat 3 | 2000 Antwerpen

Bestendig Secretarissen

Erik Quisthoudt (haven)

Tim Lycke

Eric Horemans

Londenstraat 25 | 2000 Antwerpen
tel. 03 220 61 55
e-mail erik.quisthoudt@aclvb.be

tel. 03 205 60 02
e-mail tim.lycke@aclvb.be

tel. 03 205 60 05
e-mail eric.horemans@aclvb.be

Jochen Lefèvre

Joke Caesteker

tel. 03 205 60 08
e-mail jochen.lefevre@aclvb.be

tel. 03 205 60 03
e-mail joke.caesteker@aclvb.be

Verantwoordelijken Syndicale Ondersteuning

Nathalie Selosse
tel. 03 205 60 07
e-mail nathalie.selosse@aclvb.be
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Zone Halle-Vilvoorde
Stationlei 76/1 | 1800 Vilvoorde

Bestendig Secretarissen

Filip Lemberechts

Tim Roelandt

Sophie Crombain

tel. 02 254 08 74
e-mail filip.lemberechts@aclvb.be

tel. 02 254 08 77
e-mail tim.roelandt@aclvb.be

tel. 02 252 08 02
e-mail sophie.crombain@aclvb.be

Kevin Lefever

Fouad Bougrine

tel. 02 252 09 82
e-mail kevin.lefever@aclvb.be

tel. 02 254 08 75
e-mail fouad.bougrine@aclvb.be

Verantwoordelijken Syndicale Ondersteuning

Elke Fernandez

Fransy Van De Gucht

tel. 02 254 08 76
e-mail elke.fernandez@aclvb.be

tel. 02 254 08 78
e-mail fransy.van.de.gucht@aclvb.be
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Zone Limburg
Jeneverplein 2 bus 2 | 3500 Hasselt

Bestendig Secretarissen

Miek Versavel

Luc Nijs

Gert Steegmans

tel. 011 85 96 52
e-mail miek.versavel@aclvb.be

tel. 011 85 96 52
e-mail luc.nijs@aclvb.be

tel. 011 85 96 52
e-mail gert.steegmans@aclvb.be

Sandra Donders
tel. 011 85 96 52
e-mail sandra.donders@aclvb.be

Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning

Adriano Vaes
tel. 011 85 96 52
e-mail adriano.vaes@aclvb.be
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Zone Mechelen-Rupel-Kempen
Fr. De Merodestraat 76-78 | 2800 Mechelen

Bestendig Secretarissen

Eric Vuchelen

Katleen Verhaegen

Christophe Van Audenhove

tel. 015 28 89 89
e-mail eric.vuchelen@aclvb.be

tel. 015 28 89 89
e-mail katleen.verhaegen@aclvb.be

tel. 015 28 89 89
e-mail christophe.van.audenhove@aclvb.be

Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning

Brenda De Backer
tel. 015 28 89 89
e-mail brenda.de.backer@aclvb.be
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Zone Regio Gent
Bibliotheekstraat 9/0001 | 9000 Gent

Bestendig Secretarissen

Els De Coster

Manuel Van Oostende

Sylvia Van Goethem

tel. 09 240 11 14
e-mail els.de.coster@aclvb.be

tel. 09 240 11 17
e-mail manuel.van.oostende@aclvb.be

tel. 09 240 11 12
e-mail sylvia.van.goethem@aclvb.be

Elke Goeminne

Thomas Vanbiervliet

tel. 09 240 11 13
e-mail elke.goeminne@aclvb.be

tel. 09 240 11 19
e-mail thomas.vanbiervliet@aclvb.be

Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning

Liesbeth Audenaert
tel. 09 240 11 10 (keuzemenu: optie 3)
e-mail liesbeth.audenaert@aclvb.be
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Zone Vlaams-Brabant
Beauduinstraat 33 | 3300 Tienen

Bestendig Secretarissen

Sofie Vansweevelt

Sven Desmedt

Sandra Donders

tel. 016 81 35 81
e-mail sofie.vansweevelt@aclvb.be

tel. 016 81 35 81
e-mail sven.desmedt@aclvb.be

tel. 011 85 96 52
e-mail sandra donders@aclvb.be

Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning

Kim Luyten
tel. 016 80 45 36
e-mail kim.luyten@aclvb.be
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Zone Waas & Dender
Mercatorstraat 2 | 9100 Sint-Niklaas

Bestendig Secretarissen

André De Keyser

Carole De Wilde

Kurt Marysse

tel. 03 760 17 55
e-mail andre.de.keyser@aclvb.be

tel. 03 760 17 52
e-mail carole.de.wilde@aclvb.be

tel. 03 760 17 53
e-mail kurt.marysse@aclvb.be

Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning

Carine Van Damme
tel. 03 760 17 59
e-mail carine.van.damme@aclvb.be
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Zone West-Vlaanderen
Meensesteenweg 332 | 8800 Roeselare

Bestendig Secretarissen

Els Depoorter

Geert De Rous

Alain Overbergh

tel. 051 23 25 44
e-mail els.depoorter@aclvb.be

tel. 051 23 25 45
e-mail geert.de.rous@aclvb.be

tel. 051 23 25 47
e-mail alain.overbergh@aclvb.be

Bram Van Braeckevelt
tel. 051 23 25 46
e-mail bram.van.braeckevelt@aclvb.be

Verantwoordelijke Syndicale Ondersteuning

Thibault Libbrecht

Lieselotte Mareel

tel. 051 27 20 60
e-mail thibault.libbrecht@aclvb.be

tel. 015 23 25 43
e-mail lieselotte.mareel@aclvb.be
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Zone Zuid-Oost-Vlaanderen
Kerkhoflaan 14-16 | 9300 Aalst
Kasteelstraat 3 | 9700 Oudenaarde

Bestendig Secretarissen

Joachim Van Impe

Alain Spaens

tel. 053 60 53 82
e-mail joachim.van.impe@aclvb.be

tel. 053 60 53 71
e-mail alain.spaens@aclvb.be

Annelies De Croo

Leen Van Lierde

tel. 055 33 47 04
e-mail annelies.de.croo@aclvb.be

tel. 053 60 53 70
e-mail leen.van.lierde@aclvb.be

Verantwoordelijken Syndicale Ondersteuning

Dorien Galle

Keziban Kurt

tel. 053 60 53 79
e-mail dorien.galle@aclvb.be

tel. 055 33 47 01
e-mail keziban.kurt@aclvb.be
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Jongerenwerking
FreeZbe is de jongerenwerking van de ACLVB en heeft als doelgroep jongeren tussen 15 en
25 jaar. Voor studenten is een aansluiting bij FreeZbe volledig gratis. FreeZbe wil voornamelijk
jongeren wegwijs maken op de arbeidsmarkt en hen een stem geven: ze informeert jongeren
over hun rechten en plichten en verspreidt relevante tips en tricks om jongeren te ondersteunen
in hun zoektocht naar een duurzame tewerkstelling of opleiding.
In onze zones staat er altijd een jongerenmedewerker klaar die jongeren kan bijstaan met al hun
vragen. Ook via de website van FreeZbe en haar facebookpagina kunnen jongeren terecht met al
hun vragen.
Verder neemt de jongerenwerking deel aan verschillende festivals en studie-informatiedagen.
Op deze manier doet ze aan actieve ledenprospectie. In de toekomst zal FreeZbe zich ook engageren naar jonge werknemers toe om samen met hen, op maat van hen, een syndicale strategie
uit te werken.
www.freezbe.be
www.facebook.com/Ilikefreezbe

Thierry Vuchelen
Adjunct-Gewestsecretaris
Boudewijnlaan 8 | 1000 Brussel
tel. 02 509 16 04
e-mail thierry.vuchelen@aclvb.be
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Zonale jongerenverantwoordelijken
Zone Antwerpen-Metropool

Zone Halle-Vilvoorde

Zone Limburg

Maarten Spiessens

Cyril Peeters

Lisa Appeltans

tel. 03 220 61 50
e-mail maarten.spiessens@aclvb.be

tel. 02 356 87 78
e-mail cyril.peeters@aclvb.be

tel. 089 62 00 39
e-mail lisa.appeltans@aclvb.be

Zone Mechelen-Rupel-Kempen Zone Regio Gent

Zone Vlaams-Brabant

Annemieke Van Meerbeek

Sabeth Mahieu

Mieke Ruysschaert

tel. 03 888 11 35
e-mail annemieke.van.meerbeek@aclvb.be

tel. 09 243 83 83
e-mail sabeth.mahieu@aclvb.be

tel. 016 56 77 56
e-mail mieke.ruysschaert@aclvb.be

Zone Waas & Dender

Zone West-Vlaanderen

Zone Zuid-Oost-Vlaanderen

Carole De Wilde

Thibault Libbrecht

Jochen Neirynck

tel. 03 760 17 52
e-mail carole.de.wilde@aclvb.be

tel. 051 27 20 60
e-mail thibault.libbrecht@aclvb.be

tel. 055 33 47 01
e-mail jochen.neirynck@aclvb.be
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Seniorenwerking
De Vlaamse Regionale van de ACLVB startte met een Seniorenwerking (het ACLVB E-Team)
vanuit de overtuiging dat leden die uit het actieve beroepsleven stapten, niet noodzakelijk
ook vaarwel dienden te zeggen aan de Liberale Vakbond. Vooral zij die jarenlang tijdens hun
beroepsleven syndicaal actief waren voor de ACLVB, mogen niet zomaar met een plechtige
handdruk aan de kant worden geschoven.
Via de ACLVB-Seniorenvereniging kunnen (brug)gepensioneerden in contact blijven met
sociaal- liberaal gezinde leeftijdsgenoten. Zij ontmoeten elkaar in het kader van vormings- en
ontspanningsactiviteiten via de verschillende kernen in de verschillende provincies en regio’s.
Anderzijds behoudt de ACLVB zo heel wat know-how over syndicale werking en kan er op de
senioren steeds gerekend worden voor allerlei activiteiten en acties.
Omgekeerd stellen de suggesties en verzuchtingen van de senioren de ACLVB in staat om bij
de uitstippeling van het sociaal beleid in ons land, gerichter hun belangen te behartigen. Zo zijn
de ACLVB-Senioren op Vlaams niveau vertegenwoordigd in de Vlaamse Ouderenraad. Deze raad
is een uniek overlegplatform en officieel Vlaams adviesorgaan dat advies uitbrengt omtrent alle
aangelegenheden die ouderen aangaan.

Gert Truyens
Gewestsecretaris
Boudewijnlaan 8 | 1000 Brussel
tel. 02 509 16 09
e-mail gert.truyens@aclvb.be
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Vorming
Comé vzw is de vormingsdienst van de Liberale Vakbond. Comé staat voor ‘Competent in
Engagement’. Wij willen alle leden van de vakbond vaardig of competent maken in hun
(syndicaal) engagement. Ons vormingsaanbod is uitgebreid. Goed kiezen is dus de boodschap!
Wie effectief of als plaatsvervanger verkozen is, volgt het best een vorming voor de Onder
nemingsraad en voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Leden
van de Syndicale Delegatie kunnen inschrijven voor een aparte vorming.
Alle werknemers kunnen naar de cursus ‘Rechten en plichten’. Wie graag uitgebreid geïnformeerd is, verwijzen we door naar de gespecialiseerde vormingen arbeidsrecht of fiscaliteit.
Ook de informaticacursussen staan opnieuw op het programma. De weekendvorming blijft een
klassieker. Niet syndicaal maar algemeen vormend en toegankelijk voor iedereen. Wie ouder is
dan 55 en niet (meer) aan het werk, is welkom op de cursus ‘Een brug slaan’, een specifieke
cursus voor de actieve senior.
Heb je met jouw sector of bedrijf een specifieke vormingsnood? Neem dan contact op met
Comé. We bekijken samen of er een vorming op maat georganiseerd kan worden.

Katrien Allaert
Diensthoofd
tel. 09 24 23 963
e-mail katrien.allaert@aclvb.be
• aanspreekpunt voor de vormingen
• coacht het vormingsteam
• eindverantwoordelijke voor de verschillende facetten van de werking
• lesgeefster in verschillende cursussen
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Educatieve medewerkers

John Hallaert

Mikaïl Avci

Linda Bohyn

tel. 09 24 23 929
e-mail john.hallaert@aclvb.be
• organiseert de algemene vorming,
de seniorenvorming en de vorming
op maat
• lesgever in verschillende cursussen

tel. 09 24 23 931
e-mail mikaïl.avci@aclvb.be
• organiseert de gespecialiseerde
vormingen arbeidsrecht, fiscaliteit
en informatica
• lesgever in verschillende cursussen

tel. 09 24 23 977
e-mail linda.bohyn@aclvb.be
• organiseert de vormingen
voor verkozenen OR en de vorming SD
• lesgeefster in verschillende cursussen

Brecht Van Roey

Wendy Vanden Bossche

tel. 09 24 23 967
e-mail becht.van.roey@aclvb.be
• organiseert de vorming
‘Rechten en plichten’
• lesgever in verschillende
cursussen

tel. 09 24 23 968
e-mail wendy.vanden.bossche@aclvb.be
• organiseert de vorming
voor verkozenen CPBW
• lesgeefster in verschillende
cursussen

Administratieve medewerkers

Cinthy Callens

Esmeralda Cocquyt

Ann Van Hauwe

tel. 09 24 23 964
e-mail cinthy.callens@aclvb.be
• ondersteunt de werking van de dienst
op administratief vlak

tel. 09 24 23 983
e-mail esmeralda.cocquyt@aclvb.be
• ondersteunt de werking op
administratief vlak

tel. 09 24 23 136
e-mail ann.van.hauwe@aclvb.be
• organiseert de boekhouding
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Secretariaat Vlaamse Regionale,
vzw Keerpunt

Kader Kir
Administratief medewerker
Boudewijnlaan 8 | 1000 Brussel
tel. 02 509 16 10
e-mail kader.kir@aclvb.be

Vlaamse werkzoekendenwerknemerswerking
Omdat de ACLVB voor werkzoekenden meer is dan een uitbetalingsinstelling van uitkeringen,
heeft de Vlaamse Regionale van de ACLVB ook een werking uitgebouwd voor zowel werkzoekenden als werknemers. Voor beide doelgroepen werken op Vlaams niveau verschillende consulenten in het kader van:
• Loopbaandienstverlening
• Loopbaanbegeleiding

Veerle Heirwegh

Sara Neirynck

Diensthoofd
Koning Albertlaan 95 | 9000 Gent
tel. 09 24 23 966
gsm 0470 13 06 20
e-mail veerle.heirwegh@aclvb.be

Medewerker
Koning Albertlaan 95 | 9000 Gent
tel. 09 24 23 984
e-mail sara.neirynck@aclvb.be

20 • vlaamse regionale wie is wie

Loopbaandienstverlening
De ACLVB-loopbaanconsulent begeleidt werkzoekenden:
• informeert hen over de werking van de ACLVB;
• zet het VDAB-loopbaandossier op punt;
• begeleidt de overstap van school naar werk;
• geeft uitleg bij de rechten en plichten als uitkeringsgerechtigd werkloze;
• bekijkt de mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
• bespreekt de kansen op werk na een herstructurering of sluiting;
• gaat na voor welke tewerkstellingsmaatregelen de werkzoekende in aanmerking komt;
• geeft concrete sollicitatietips;
•…

De ACLVB-loopbaanconsulent is tevens het aanspreekpunt
voor werknemers met loopbaanvragen over:
• conflicten en pesterijen op de werkvloer;
• stress en burn-out;
• gelijke kansen en discriminatie;
• re-integratie na een periode van langdurige ziekte;
• de balans tussen arbeid en privéleven;
• opleidingsmogelijkheden op en naast de werkvloer;
•…
De ACLVB-afgevaardigden die nood hebben aan een betere kennis over verschillende aspecten
van personeelsbeleid, kunnen bij de loopbaanconsulent terecht: innovatieve arbeidsorganisatie,
onthaalbeleid, wervings- en selectiebeleid; opleidingsbeleid, wendbaar werk, psychosociale
risico’s, kansengroepen op de werkvloer, anti-discriminatie en gelijke kansen, re-integratie na
ziekte, …

Loopbaanconsulenten

De loopbaanconsulenten en hun contactgegevens vind je op de volgende pagina.
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Antwerpen

Gent-Eeklo

Halle-Vilvoorde

Hilde Plancke

Brigitte Cleenwerck

Iris Vandenbussche

Londenstraat 25 | 2000 Antwerpen
tel. 03 201 93 25 | gsm 0477 04 08 62
e-mail hilde.plancke@aclvb.be

Antwerpsesteenweg 127
9040 Sint-Amandsberg
tel. 09 218 07 34 | gsm 0470 22 55 83
e-mail brigitte.cleenwerck@aclvb.be

Stationlei 80 | 1800 Vilvoorde
tel. 02 254 08 72 | gsm 0471 46 52 13
e-mail iris.vandenbussche@aclvb.be

Limburg

Mechelen-Rupel-Kempen

Waas en Dender

Joke Schreurs

Maruchi Bessems

Lieve Van der Aa

Jeneverplein 2/2 | 3500 Hasselt
tel. 089 50 07 41 | gsm 0475 25 83 20
e-mail joke.schreurs@aclvb.be

Fr. De Merodestraat 76-78
2800 Mechelen
tel. 015 28 89 84 | gsm 0479 02 42 10
e-mail maruchi.bessems@aclvb.be

Mercatorstraat 2 | 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 201 93 26 | gsm 0476 56 70 58
e-mail lieve.van.der.aa@aclvb.be

Zuid-Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Hilde Rimbaut

Ayten Yildirim

Rolf Verstraete

Kerkhoflaan 14-16 | 9300 Aalst
tel. 053 60 53 85 | gsm 0476 56 73 53
e-mail hilde.rimbaut@aclvb.be

Michel Theysstraat 87 | 3290 Diest
tel. 013 33 77 17 | gsm 0476 56 58 91
e-mail ayten.yildirim@aclvb.be

Groeningelaan 40 | 8500 Kortrijk
tel. 056 22 10 62 | gsm 0476 56 67 36
e-mail rolf.verstraete@aclvb.be

22 • vlaamse regionale wie is wie

Loopbaanbegeleiding
Onze loopbaanbegeleiders helpen werknemers bij het vinden van oplossingen voor hun
loopbaanvragen. Loopbaanbegeleiding is er voor iedereen die even wil stilstaan bij zijn of haar
huidige job en meer zicht wil krijgen op zichzelf en/of de eigen situatie. Het kan gaan om een
concreet probleem of het kan dat men eens wil stilstaan bij gemaakte keuzes en beslissingen.
De centrale thema’s die meestal aan bod komen zijn: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil
ik?’. Daarnaast wordt er samen gekeken naar ‘Wat loopt er goed, wat niet?’, ‘Wat kan of mag
anders?’ en misschien ‘Waarom lopen sommige zaken moeilijker?’
Via oefeningen en opdrachten krijg men zicht op de eigen kwaliteiten, competenties en wat men
belangrijk of minder belangrijk vindt in de eigen loopbaan.

Loopbaanbegeleiders

Luc De Bie

Sarah Cverle

Debbie Van Loo

Gent, Zuid-Oost-Vlaanderen en
West-Vlaanderen
Koning Albertlaan 95 | 9000 Gent
tel. 09 24 23 994
gsm 0478 81 70 37
e-mail luc.de.bie@aclvb.be

Provincie Limburg en Vlaams-Brabant
Europalaan 53 | 3600 Genk
tel. 089 32 29 00
gsm 0478 81 70 38
e-mail sarah.cverle@aclvb.be

Provincie Antwerpen en Waas en Dender
Stationsplein 31 | 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 760 17 51
gsm 0479 92 62 57
e-mail debbie.van.loo@aclvb.be
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Zonale werkzoekendenwerknemerswerking
Naast de zonale syndicale werking heeft de Vlaamse Regionale ook de bevoegdheid over
de zonale werknemers-werkzoekendenwerking.
Hieronder moet worden verstaan o.a.:
• de Bijblijfwerking
• de Diversiteitswerking
• de Loopbaanbegeleiding
• nieuwe bevoegdheden (begeleiding, sanctionering werkzoekenden)
•…
Binnen elke zone is de zonesecretaris verantwoordelijk voor deze werknemers-werkzoekendenwerking. De zonesecretaris heeft immers de leiding over de dagdagelijkse werking van zijn/haar
zone, dus ook wat betreft de plaatselijke loopbaanconsulent.
Zone Antwerpen-Metropool

Zone Halle-Vilvoorde

Olivier Coenen

Jean-Pierre Vanconinglsoo

tel. 02 205 60 04
e-mail olivier.coenen@aclvb.be

tel. 02 452 51 78
e-mail jean-pierre.vanconingsloo@aclvb.be
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Zone Limburg

Zone Mechelen-Rupel-Kempen Zone Regio Gent

Paul Geraets

Wim Storms

Ewald Serraes

tel. 089 32 29 00
e-mail paul.geraets@aclvb.be

tel. 015 28 89 89
e-mail wim.storm@aclvb.be

tel. 09 240 11 16
e-mail ewald.serraes@aclvb.be

Zone Vlaams-Brabant

Zone Waas & Dender

Zone West-Vlaanderen

Cindy Schol

Wen Baeyens

Geert Debevere

tel. 016 80 45 35
e-mail cindy.schol@aclvb.be

tel. 03 760 17 57
e-mail wen.baeyens@aclvb.be

tel. 051 23 25 48
e-mail geert.debevere@aclvb.be

Zone Zuid-Oost-Vlaanderen

Felke De Baere
tel. 053 70 20 70
e-mail felke.de.baere@aclvb.be
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Interprofessionele werking
De ACLVB is, zoals de andere werknemers- en werkgeversorganisaties, één van de sociale
partners die voortdurend overleg pleegt met en advies verleent aan de Regering. Op Vlaams
niveau gebeurt dit binnen het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC) en
de Strategische Adviesraden (SAR’s).
Het VESOC is het overleg tussen de verschillende sociale partners en de Vlaamse Regering met
als doelstelling akkoorden te sluiten over sociaal-economische thema’s.
Daarnaast geven de sociale partners ook advies aan de Vlaamse Regering via de verschillende
SAR’s. De belangrijkste is de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de strategische
adviesraad voor werk en economie.
Daarnaast bestaan ook nog:
• De SAR Welzijn, Gezondheid en Gezin
• De Mobiliteitsraad (MORA)
• De Milieu- en Natuurraad (Minaraad)
•…
De Vlaamse Regionale van de ACLVB heeft in al deze raden een effectief mandaat, alsook in de
voorbereidende werkgroepen en commissies waar de Vlaamse bevoegdheden aan bod komen.
De Vlaamse bevoegdheden zijn:
• Werk/arbeidsmarktbeleid
• Economie
• Energie en waterbeleid
• Onderwijs
• Leefmilieu en natuurbehoud
• Cultuur
• Huisvesting
• Preventieve gezondheidszorg en welzijn
• Ruimtelijke ordening
• Wetenschappelijk onderzoek en innovatie
Ook op subregionaal niveau (provinciaal en/of gemeentelijk) bestaan er overleg- en advies
organen die worden opgevolgd vanuit de Vlaamse Regionale van de ACLVB.
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Coördinatie Vlaamse interprofessionele werking

Gert Truyens
Boudewijnlaan 8 | 1000 Brussel
tel. 02 509 16 09
e-mail gert.truyens@aclvb.be

Interprofessionele werking

Justine Scholiers

Caroline Van de Sande

Anneleen Demey

Adviseur studiedienst
Thema’s: economie, fiscaliteit,
begroting, innovatie, arbeidsmarkt en
onderwijs
Boudewijnlaan 8 | 1000 Brussel
tel. 02 210 01 08
e-mail justine.scholiers@aclvb.be

Adviseur studiedienst
Thema’s: welzijn, gezondheid
en gezin, sociale economie
Boudewijnlaan 8 | 1000 Brussel
tel. 02 509 16 11
e-mail caroline.van.de.sande@aclvb.be

Adviseur studiedienst
Thema’s: milieu, energie,
mobiliteit, duurzame arbeid
Boudewijnlaan 8 | 1000 Brussel
tel. 02 509 16 14
e-mail anneleen.demey@aclvb.be

Katrien Allaert
Diensthoofd Comé vzw
Adviseur voor onderwijs
Kon. Albertlaan 95 | 9000 Gent
tel. 09 24 23 963
e-mail katrien.allaert@aclvb.be
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Vlaams Regionaal Comité
Het Regionaal Comité vertegenwoordigt het hoogste gezag in de schoot van de Vlaamse
Regionale en heeft als opdracht:
• het bepalen van de standpunten in verband met de specifieke situatie in het Gewest
en het vastleggen van de krachtlijnen van de standpunten die door de vertegenwoordigers
van de Regionale zullen worden verdedigd.
• het aanduiden van de Gewestsecretaris, en het evalueren van zijn werkzaamheden;
• het aanduiden van de afgevaardigden in het Nationaal Bureau;
• het goedkeuren van de activiteitenverslagen, opgesteld door de Gewestsecretaris;
• het verkiezen van een Gewestvoorzitter;
• het opstellen van zijn Organiek Reglement. Dit reglement moet in overeenstemming
zijn met de statuten en reglementen van de ACLVB;
• het instellen van overlegorganen, zowel op het lokaal vlak als op het vlak van het Gewest.
Het Vlaams Regionaal Comité komt jaarlijks samen en wordt samengesteld door elke zone die
erover waakt dat haar afvaardiging bestaat voor minstens 2/5 uit leden die, hetzij als militant,
hetzij als permanent, direct betrokken zijn bij de syndicale activiteit.

Voorzitter Vlaams Regionaal Comité

Erik Quisthoudt
Verantwoordelijke havens,
de Lijn, grensarbeid
Londenstraat 25 | 2000 Antwerpen
tel. 03 220 61 55
e-mail erik.quisthoudt@aclvb.be
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Vlaams Regionaal Bureau
Het Regionaal Bureau heeft als opdracht:
• het toezicht over de uitvoering door de Gewestsecretaris van de beslissingen
van het Regionaal Comité;
• het toezicht over de uitvoering door de Adjunct-Gewestsecretaris van de beslissingen
van het Regionaal Comité;
• het toezicht over de toepassing van het Organiek Reglement van de Vlaamse Regionale;
• het kennis nemen, op voorstel van de Gewestsecretaris, van de jaarlijkse balans en
het budget voor het volgend jaar;
• evalueren en goedkeuren van het financieel rapport (aanwending van dotatie);
• het aanduiden van een regionaal afgevaardigde in de financiële commissie,
waarvan sprake in art. 40, e van de Nationale Statuten;
• het bepalen van de agenda en van de modaliteiten van samenroepen
van het Regionaal Comité;
• het aanduiden van de Adjunct-Gewestsecretaris op voorstel van de Gewestsecretaris;
• het voorbereiden van standpunten van de Vlaamse Regionale, zowel naar buitenuit
als naar de interne organen van de ACLVB.
Het Vlaams Regionaal Bureau komt maandelijks samen en is samengesteld uit een afvaardiging
uit elke zone waarbij erover gewaakt wordt dat alle activiteitsdomeinen (syndicale werking,
individuele dienstverlening, interprofessionele werking) vertegenwoordigd zijn.
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Leden Vlaams Regionaal Bureau
VLAAMSE REGIONALE
Gert Truyens

Thierry Vuchelen

REGIO GENT
Ewald Serraes
(plv. Els De Coster)
Sylvia Van Goethem

(plv. Manuel Van Oostende)

Erik Quisthoudt

WEST-VLAANDEREN
Geert Debevere
(plv. Els Depoorter)

Geert De Rous

ZUID-OOST-VLAANDEREN
Felke De Baere
(plv. Leen Van Lierde)
Annelies De Croo
(plv. Alain Spaens)

WAAS EN DENDER
Kurt Marysse
(plv. Carole De Wilde)

Wen Baeyens
Joachim Van Impe
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ANTWERPEN-METROPOOL
Olivier Coenen
MECHELEN-RUPEL-KEMPEN
Tim Lycke
(plv. Eric Horemans)

Wim Storms
(plv. Kathleen Verhaegen)

Eric Vuchelen

LIMBURG
Paul Geraets
(plv. Luc Nijs)
Gert Steegmans
(plv. Miek Versavel)

HALLE-VILVOORDE
Jean-Pierre
Vanconingsloo
(plv. Sophie Crombain)
Filip Lemberechts
(plv. Tim Roelandt)

VLAAMS-BRABANT
Sofie Vansweevelt
(plv. Sven Desmedt)

Cindy Schol
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www.aclvb-vlaanderen.be

