
schoonmaaksector

Door de diversiteit en aard van deze activiteiten is een 
goede en constante opleiding belangrijk. Niet alleen  voor 
de job zelf, maar ook het aspect veiligheid dient hierin 
 onderhouden te worden. Om hierop toe te zien is een 
 vakbond noodzakelijk. Als vertegenwoordiger van het 
CPBW (Comite voor Preventie en Bescherming op het 
Werk) ziet u er op toe dat uw collega’s in de meest veilige 
omstandigheden hun werk kunnen uitvoeren!

En uiteraard dienen al deze (specifieke) vaardigheden  
ook correct ‘gewaardeerd’ te worden. Ook daarbij draagt 
de ACLVB-vertegenwoordiger zijn steentje bij om erover te 
waken dat alle werknemers het juiste loon en vergoedingen 
krijgen. Als Syndicaal Afgevaardigde kan je rechtstreeks 
onderhandelen met je werkgever over de loon- en arbeids-
voorwaarden voor je collega’s!

Vanuit de rol van vertegenwoordiger in de OR 
(Ondernemingsraad) ontvang je sociaal economische en 
financiële informatie van het bedrijf, en kan je op deze 
manier onrechtstreeks mee het (sociaal-economisch)   
beleid bepalen van je bedrijf. En uiteraard wordt je hierbij 
ondersteund vanuit de verschillende diensten van ACLVB.

Waar op het vlak van de ondernemingen uw aanspreekpunt 
de afgevaardigde en bestendig secretaris is, is dit op het 
vlak van de sector de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke 
(NSV). Voor de sector schoonmaak (PC 121) is dit:

Bart De Crock
Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel
tel. 02 558 51 50
fax 02 558 51 51
e-mail bart.de.crock@aclvb.be

De rol van de NSV is voornamelijk die van coördinator, Dit 
betekent o.m. volgende taken: het organiseren van overleg 
met afgevaardigden op bedrijfs- en op sectoraal vlak, belan-
gengroepen, werkgroepen, … met secretarissen van ACLVB, 
nationaal en regionaal, het organiseren van sectorale syndi-
cale acties, opstellen van eisenbundels, … 

V.U.: Bart De Crock, Poincarélaan 72 – 74, 1070 Brussel.

De ACLVB is actief in de belangrijkste schoonmaakbedrijven van het land maar ook in vele kleinere bedrijven.  
Daarom kunnen we onze stempel drukken op de totstandkoming van arbeid- en loonvoorwaarden! 
Met meer dan 2 000 ondernemingen van verschillende grootte en meer dan 46 000 arbeidsplaatsen 
betreft het een belangrijke sector voor België. (cijfers RSZ Q2/2017) 
 
In de sector bestaat er een enorme diversiteit aan activiteiten en ‘werkgebieden’, dewelke uitgeoefend 
worden door gespecialiseerd en goed opgeleid schoonmaakpersoneel.

De ACLVB heet u van harte welkom
in de schoonmaaksector!



Maar ook het Europees en Internationaal aspect opvolgen: 
in deze geglobaliseerde wereld is ACLVB ook internationaal 
actief via onze mandaten in UNI Europe en UNI Global 
Union en trachten we een syndicaal front te bieden tegen de 
grensoverschrijdende, internationale ondernemingen. Meer 
en meer regelgeving is afkomstig vanuit Europa, ook op 
sociaal- en arbeidsrechterlijk vlak.

Om tot een besluitvorming te komen, een onderbouwd 
advies en/of standpunten te kunnen formuleren, is er 
uiteraard een wisselwerking nodig tussen de Nationaal 
Verantwoordelijke, de secretarissen en de afgevaardigden en 
leden uit de sector. U kan hierbij uw steentje bijdragen door 
de ACLVB te versterken als lid, militant of afgevaardigde.

Door u kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen 
geniet u van een wettelijke bescherming tegen ontslag. 
Om u te wapenen in de taak van afgevaardigde, voorziet 
ACLVB een ruim informatie- en ondersteuningspakket. 
Sectorspecifieke publicaties worden op regelmatige basis 
ter beschikking gesteld (meestal na sectorale onderhande-
lingen) en geactualiseerd. Voor alle militanten is er bv. de 
cao-gids van PC 121 en de Weetwijzer. Er is ook een ruim 
vormingspakket voorzien voor militanten en afgevaardigden.

Voor alle ACLVB-leden uit de schoonmaaksector is er onze 
eigen sectorale brochure. Bovendien wordt u als lid op 
regelmatige tijdstippen op de hoogte gebracht van de gewij-
zigde reglementering en de actualiteit via onze ‘infoflash’, 
alsook via de rubriek ‘nieuws’ op onze website en uiteraard 
het maandelijks ledenblad ‘Vrijuit’.

Bent u een beetje geprikkeld en heeft u interesse voor het 
syndicaal werk? Aarzel dan niet contact op te nemen met 
een bestendig secretaris of ACLVB-secretariaatsmedewerker 
of ACLVB-afgevaardigde in uw bedrijf. U kan alle adressen 
en contactgegevens vinden in deze onthaalfarde of op  
www.aclvb.be.

Met syndicale groet,

Bart De Crock
Nationaal Sectorverantwoordelijke

Andere interessante links
(ook te vinden op de website)

Sectoren → Diensten
www.aclvb.be

sociaal fonds
www.fsend-sfsoo.be 

opleidingscentrum
www.ocs-cfn.be

Sociaal overleg →  
CAO’s → CAO zoeken → PC 121
www.werk.belgie.be

Algemene Belgische SchoonmaakUnie
www.absugbn.be


