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Wie zijn wij? 

• Diversiteitswerking van het ABVV
• Landelijk secretariaat + 8 diversiteitsconsulenten
• Alle sectoren
• In Vlaanderen 



Wat doen we? 

• Ondersteunen van delegees op de werkvloer (in overleg met hun 
secretaris)
 Werknemersvertegenwoordigers + diversiteitsconsulent, altijd in overleg met 

beroepssecretaris
 intake
 analyse
 plan van aanpak/advies 

 Voorstel aan werkgever via sociaal overleg 

• En ook: sensibiliseren + lerende netwerken



5 thematische clusters

• Inclusie op de werkvloer (antidiscriminatie, omgaan met verschillen, toegankelijke werkvloeren, 
gender, superdiversiteit, ..)

• Instroom- en onthaalbeleid (vacaturebeleid, onthaal, mentoring,…)

• Behoud van werknemers (onderzoek naar factoren uitstroom, re-integratiebeleid, 
generatiebeleid, cao 104,,…)

• Arbeidsorganisatie (werkbaar werk, technologische evoluties en digitalisering, consequenties 
coronacrisis, telewerk, jobcarving- en crafting, …)

• Opleidings- en competentiebeleid (competentiegericht, talenten inzetten, levenslang leren, 21ste

century skills, innovatie en jobrotatie, ..)



Deze enquête

• Doelgroep: delegees en milianten van regionale en lokale 
besturen

• Aanbod om respondenten verder te ondersteunen
• Co-productie Diversiteitswerking ACOD-LRB
• 166 respondenten
• Enkele vaststellingen door Frédéric



1ste vaststelling: 83% geeft aan om 
voorstander te zijn om telewerk structureel 
te laten invoeren (dus ook na corona)



Voor de organisaties die al een kader hadden 
voor telewerk:
- interessant om na te gaan of er door corona ook collega’s 
thuiswerken die vroeger niet mochten thuiswerken, of waar 
men vroeger van dacht dat die niet konden thuiswerken
- eventueel daarover nieuwe afspraken maken

Voor de organisaties die geen kader hadden 
of telewerk niet mogelijk was: 
bekijken of het nu wel kan ingevoerd worden



2de vaststelling: Bij meer dan 60% van de 
respondenten bestaat een afsprakenkader of 
een intern reglement 



Voor de organisaties die al een kader hadden 
voor telewerk:
- volstaat het bestaande afsprakenkader?
- of kan het verbeterd worden door nieuwe afspraken? 

Voor de organisaties die geen kader hadden 
of telewerk niet mogelijk was: 
op de agenda te zetten om ook een afsprakenkader of intern 
reglement in te voeren



3de vaststelling: 70% geeft aan dat 
telewerkers over de gegevens van hun 
syndicale afgevaardigden beschikken



Als syndicaal afgevaardigde bereikbaar 
bijven voor de telewerkers is belangrijk.
Zeker in tijden van afstandswerk en verminderd contact onder 
collega’s is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is en blijft 
van de syndicale werking. 

Er bestaan verschillende manieren om de 
syndicale werking ook voor telewerkers te 
garanderen: 
- afspraken over communicatieprocedures,… 
- telefoon, sociale media, e-zines,…



4de vaststelling: De flexibiliteit en bereik-
baarheid van telewerkers komt terug bij 
verschillende vragen



De werkgever maakt het meest afspraken 
over de bereikbaarheid van telewerker 
Dit wordt nog versterkt door het feit dat de afspraak over 
wanneer mensen NIET bereikbaar moeten zijn heel veel 
minder wordt gemaakt. Het gevoel meer flexibel en bereikbaar 
te moeten zijn als thuiswerker wordt ook als een heel groot 
nadeel ervaren. 

We moeten hier syndicaal waakzaam zijn
- Dit kan meegenomen worden in de discussie over het 
afsprakenkader of intern reglement (zie hierboven).  
- Wij hebben kennis over afspraken rond vormen van 
deconnectie in een aantal bedrijven en organisaties. 



5de vaststelling: Investeringen van de WG’er
in het nodige materiaal voor telewerkers is 
ook een bekommernis



Er zijn werkgevers die niet investeren in 
technologie of materiaal dat telewerk 
mogelijk maakt 
- Dit is nochtans een wettelijke verplichting (codex welzijn op 
het werk)!
- Het is belangrijk is dat er instructiekaarten en/of tips 
meegegeven worden om een ergonomische houding aan te 
nemen tijdens het telewerk.
- Een slechte houding en/of positie kan resulteren in fysieke 
problemen, en daardoor ook in langdurige afwezigheid.
- Dit is belangrijke materie om te bespreken in het sociaal 
overleg.  
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