
Jouw aanspreekpunten binnen 
ACLVB als kader

Kaders 
#verschilmakers

Welkom in het ruime kadernetwerk van de ACLVB!

Vanuit het DNA van onze organisatie maken wij als unieke vakbond 
verschil van dag 1. Als ACLVB geloven wij sterk in de talenten van 
iedereen en werken wij over grenzen heen: arbeiders, bedienden 
en kaderleden.

Kaderleden omkaderen en bovendien een stem bieden op alle 
niveau’s van het sociaal overleg is het credo van de ACLVB Kader-
werking. Vanuit die invalshoek zien we na elke sociale verkiezing 
meer en meer ACLVB-afgevaardigden bij de kaderleden. Stuk voor 
stuk heuse #verschilmakers.

Kennismaken met deze kaderleden #verschilmakers kan op de 
netwerkavonden die op regelmatige tijdstippen worden georgani-
seerd, via ACLVB | CGSLB eCONNECT of op de specifieke vormings-
momenten.

Als ACLVB kaderlid kan je bovendien vanaf dag 1 terugvallen op:
• een uitgebreid kantorennetwerk aan ACLVB dienstverlening;
• deskundig juridische advies in alle materies eigen aan de 

 arbeidswetgeving;
• onze diensten gespecialiseerd in loonfiscaliteit, loonnazicht tot 

werkloosheid;
• een uitgebreid en divers vormingsaanbod, niet alleen via onze 

vormingsdienst, maar ook specifiek gericht op kaders tijdens de 
netwerkavonden;

• een handig, steeds bijgewerkt, naslagwerk over sociaal recht. 
Deze ‘Weetwijzer’ kan je als lid kosteloos raadplegen op www.
weetwijzer.be. Daarnaast kan je je ook informeren via een ruim 
gamma aan brochures, folders en nieuwsbrieven;

• het gesloten netwerk van de kaderwerking op LinkedIN: ACLVB 
| CGSLB eCONNECT, met je LinkedIn-account is je toegang een-
voudig aan te vragen via Koen Dewinter;

• een prachtig aanbod van eigentijdse vakantiewoningen aan 
voordelige huurprijzen.

Heb je interesse om jouw stem ook syndicaal aan te wenden, 
aarzel niet en contacteer ons.
De ACLVB staat voor een degelijk en realistisch sociaal overleg.  
Op nationaal niveau tijdens de onderhandelingen voor het twee-
jaarlijks interprofessioneel akkoord, wat meteen het kader vormt 
voor de sectorale onderhandelingen en vervolgens de onderhan-
delingen op bedrijfsniveau. Onze leden, militanten en afgevaar-
digden hebben altijd een stem in de belangrijke beslissingen die 
genomen worden in alle fasen van het overleg. 

Op het vlak van de ondernemingen is je aanspreekpunt je ACLVB-afgevaardigde en 
 Bestendig  Secretaris. Maar als kaderlid bij ACLVB kan je ook terecht bij Erik Decoo, 
 Verantwoordelijke  Kaderwerking en Koen Dewinter, Adviseur.

| Erik Decoo
| Verantwoordelijke kaderwerking
| 0475 39 89 51
| 025 58 51 50
| erik.decoo@aclvb.be

| Koen Dewinter
| Adviseur
| 0475 41 09 31
| koen.dewinter@aclvb.be

kaderwerking
#verschilmakers

http://www.aclvb.be


Kader en lid ACLVB?
Omkader je verder met  
eCONNECT, het netwerk  
van, voor en door kaders

Ontmoet je collega’s 
binnen het ACLVB-netwerk!
• Sterk onderbouwde info over actuele thema’s
• Syndicale trends over sectoren heen
• Delen van best practices

Omkader jezelf!
Maak je lid via de QR-code 
of via https://www.linkedin.com/groups/7034742

Meer info? 

Contacteer koen.dewinter@aclvb.be
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