
Voor het schooljaar 2022-2023 heeft de vormingsdienst van ABVV-Metaal drie gecentraliseerde opleidin-
gen uitgewerkt voor de ervaren delegees. Het is de bedoeling om ook hen te blijven voeden met nieuwe 
kennis en inzichten.  
We doen dat via themagerichte modulevormingen in Bremberg. Elke modulevorming is een vierdaagse 
die opgedeeld is in tweemaal 2 dagen (voorjaar 2023). Indien je wenst te overnachten in Bremberg, is dit 
zelfs mogelijk vanaf de avond voordien. 
 
ABVV-METAAL VORMINGSDIENST HEEFT 3 MODULEVORMINGEN OP MAAT GEMAAKT.  
Onze syndicale experts werken rond actuele thema’s, zoals sociale & economische gelijkheid, de kli-
maattransitie - waar onze sector volop in zit - én de polariserende maatschappij waarin we als vakbond 
actief kunnen strijden tegen allerlei toxische invloeden. 
 
Bekijk hieronder de drie thema’s zeker eens in detail. Het is mogelijk om je per module in te schrijven! 

Klaar voor de modulevormingen 2022-2023? 

Wil jij dus deelnemen aan één of meerdere modulevormingen?  
Neem dan contact op met jouw hoofddelegee of secretaris.  
Zij zullen het nodige doen om jou in te schrijven.

Wat is belang van de Sociale Zekerheid? Hoe kunnen we de SZ rechtvaardig financieren? Hoe zorgen we voor 
meer solidariteit en gelijkheid tussen mannen en vrouwen? (data: 16-17/01 en 20-21/04/2023) 
 

Module 1: Is loon loon, vandaag en morgen? Meer sociale & economische gelijkheid!

Hoe evolueren naar een klimaatneutrale industrie? Hoe kunnen we actief werknemers betrekken om samen 
transitiepaden uit te tekenen? Hoe realiseren we een rechtvaardige en breed gedragen transitie. Wat zijn onze 
5 pijlers? (data: 23-24/01 en 17-18/04/2023) 

Module 2: De klimaattransitie en de impact op jouw job en de sector metaal.

Hoe zit het met polarisatie op de werkvloer? Welke rol kunnen wij als vakbond spelen in de strijd tegen ex-
treemrechts? Hoe moeten wij als vakbond druk zetten op de politieke wereld? (data: 30-31/01 en 05-06/06/202

Module 2: De klimaattransitie en de impact op jouw job en de sector metaal.

WELKE MODULES STAAN ER KLAAR VANAF JANUARI 2023?

SCAN QR-CODE VOOR ALLE DETAILS!


