
Dit campagnehandboek is een ‘levendig’ gebruiksvoorwerp - het 

geeft een overzicht van alles wat er te gebeuren staat binnen de 

campagne, je vindt er campagnetips ... - en vooral: het evolueert 

 terwijl de campagne vordert.
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Kameraad,

De afgelopen maanden zijn zwaar geweest. 
Het coronavirus heeft ons allemaal over vallen. 
Bedrijven moesten sluiten, de veilig heid op de 
werkvloer kwam in het gedrang, we moesten 
met z’n allen in ons kot blijven. Een periode van 
onzekerheid op heel wat vlakken. 

Maar jullie stonden er. 
Wij stonden er samen. 
Ontelbare vragen hebben we beantwoord, bij problemen of aanvragen voor 

werkloosheid hebben we geholpen. De veiligheid van de collega’s was onze 

topprioriteit. Op de werkvloer en daarbuiten. 

Maar deze moeilijke periode is nog niet voorbij. De gevolgen van de 

coronacrisis zullen zich nog lang laten voelen. Nu meer dan ooit spelen 

we als vakbond een essentiële rol. Om die veiligheid te bewaken, om de 

koopkracht te garanderen en te strijden voor het behoud van de jobs waar 

nodig. Wij staan er. 

 

Sociale verkiezingen zijn een ijkmoment in het sociale leven van een 

onderneming. De werknemers verkiezen hun vertegenwoordigers en leggen 

voor vier jaar de krachtsverhoudingen vast in de overlegorganen. Het is nu 

meer dan ooit het moment om op te staan en te tonen wat we de voorbije 

jaren bereikt hebben, hoe we er als vakbond staan voor onze leden en 

welke ambities we nog hebben voor de toekomst. Om te tonen waarom de 

collega’s rood moeten stemmen. 

Jullie zijn het meest waardevolle uithangbord dat je als vakbond kan 

hebben. Jullie ervaring en expertise zijn de kracht van ABVV-Metaal. Met dit 

campagnehandboek en al het materiaal dat we maken, willen we jullie nog wat 

extra handvatten aanreiken om die campagne zo straf als mogelijk te voeren. 

Heel veel succes gewenst!
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We staan opnieuw op
1

Er is al heel wat materiaal verdeeld dat nog steeds gebruikt kan worden 

in deze laatste fase. Daarnaast hebben we nog wat nieuwe dingen 

voor jullie in petto. We geven hier een overzicht van alles wat jullie nog 

kunnen inzetten de komende maanden. Het campagnehandboek van 

de eerste fase kan nog steeds geraadpleegd worden op de website. 

Dit handboek evolueert voortdurend. We vullen aan met nuttige 

tips en nieuwe materialen. Updates bezorgen we jullie steeds 

via de nieuws brieven. Houd deze dus zeker in de gaten.

In 2019 startten we onze 
campagne en werkten 
we toe naar fantastische 
startdagen in het voorjaar 
van dit jaar. Dankzij jullie 
enthousiasme en toewijding 
stonden we er goed voor. 
Dit enthousiasme moeten 
we opnieuw aanwakkeren 
voor de laatste fase van de 
campagne. 
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Wat ligt er al?
2

Toolbox Affiches

In de TOOLBOX vind je alle officiële logo’s, 

slogans, sjablonen en andere vormgeving 

terug. Aan jou om ze te downloaden en te 

gebruiken. Deze TOOLBOX is enkel online 

consulteerbaar.

In de loop van komende maanden zullen jullie nieuwe 

affiches ontvangen die perfect aansluiten bij de affiches die 

al eerder verdeeld werden. Deze kunnen dus nog steeds 

prima gebruikt worden. Het mooiste effect krijg je als je er 

meerdere naast elkaar ophangt.
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Affichetool

Campagne op sociale media

Via de affichetool kan je zelf je affiches 

personaliseren. Er staan verschillende 

ontwerpen klaar waaruit je kan kiezen. 

Neem snel een kijkje op: stameeop.be

Hou de accounts van ABVV-Metaal zeker in 

de gaten. De komende maanden zullen we 

regelmatig dingen delen over de campagne. 

Deel en like gerust!
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Bedrijfsgroep op Facebook

staat
mee op

Punch

staat
mee op

Volvo Gent

Er zijn al heel wat bedrijven die een 

bedrijfspagina of -groep gemaakt hebben. 

We hebben voor hen een gepersonaliseerde 

header gemaakt en delen de komende 

maanden regelmatig content die zij kunnen 

overnemen op hun pagina. Achteraan dit 

campagnehandboek vind je nog tips om 

campagne te voeren via Facebook.

Heb je nog geen 
Facebook-groep 

maar wil je dit graag?  
Neem even contact op  

met je secretaris,  
dan helpen we je op weg.
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Vorming 360° - Corona en de sociale verkiezingen

In de Vorming 360° geven we je ook nog heel wat tips om 

campagne te voeren, ook in deze bijzondere tijden. Je kan deze 

vormingsmodules nog opnieuw bekijken op de website.  

Ontvang je de mails nog niet maar ben je wel geïnteresseerd? 

Stuur even een mail naar sv2020@abvvmetaal.be,  

dan voegen we je toe aan de adreslijst.

VORMING OP AFSTAND

JUNI 2020

DEZE E-MAIL IN JE BROWSER LEZEN? KLIK HIER.Vorming 360°

1
Facebook

Er zijn metallo’s die als team nog geen gebruik maken van Facebook. We zien delegees die via hun 

persoonlijke Facebook-profiel in het openbaar info delen over de maatregelen omtrent covid-19 in hun 

bedrijf, enz. 

De meningen over het gebruik van Facebook als medium kunnen en mogen verdeeld zijn. Dat weer-

houdt ons er evenwel niet van om het nut en de voordelen van communiceren via Facebook, en meer 

bepaald van Facebook-groepen, uiteen te zetten.Door gebruik te maken van een Facebook-groep ga je sneller de mensen bereiken. Bedenk je maar 

eens hoeveel mensen vandaag met een smartphone in de hand rondlopen. Om nog maar te zwijgen 

over de reactiesnelheid die zich manifesteert telkens als er een bepaalde toon afgaat. 
☺ Berichten via 

Facebook worden zelfs veel sneller gelezen dan een sms-bericht of een mail!

Een Facebook-groep maakt het jezelf en je team makkelijker om te communiceren - niet alleen over 

de actuele coronamaatregelen die intern zijn afgesproken, maar ook daarna met het oog op de sociale 

verkiezingen, allerhande info in verband met de OR, het  CPBW en de SA.

Wist je dat …• 78 procent van de Vlamingen dagelijks Facebook gebruikt, waarmee Facebook het 

populairste forum blijft op sociale media?
• Alle leeftijdscategorieën hier gebruik van maken ?

• Een Facebook-groep flexibele privacy-instellingen heeft? Zowel de zichtbaarheid en 

deelbaarheid van berichten, als de vindbaarheid van de groep kunnen aangepast 

worden naar wens!• De meerderheid van de mensen Facebook-posts leest tussen 8 uur  en 11 uur   

‘s morgens?
• Je als beheerder van een groep je berichten kan plannen? Zo kan je al plannen dat 

er een bericht verschijnt op de laatste werkdag voor de vakantie. ‘Geniet van jullie 

welverdiende vakantie’, bijvoorbeeld. Later kun je dit ook gebruiken ivm de SV2020.

• Wanneer je berichten post in jouw groep de berichten het meest gelezen worden als 

het er niet meer dan 3 per week zijn?
• Je geen al te lange teksten mag gebruiken? Vanaf het moment dat er onder je tekst 

‘Meer weergeven’ staat, klikken de mensen niet door. Dus een korte tekst en even-

tueel een link naar een document, pamflet, brief toevoegen = de boodschap! Daar 

wordt wel op geklikt!

Tips  
Aan de slag met Facebook-groepen  

in enkele korte stappen
1. Aan de hand van enkele stappen zet je de ABVV-Metaal Facebook-groep van jouw 

bedrijf in een-twee-drie klaar. Klik hier voor het stappenplan.

2. Jouw perfecte omslagfoto  Mail naar SV2020@abvvmetaal.be, geef je bedrijfsnaam door en jullie ontvangen 

een prachtige omslagfoto voor jullie Facebook-groep!

3. Ondersteuning bij opmaak van de groep en van berichten  

Wil je graag hulp met de aanmaak van je groep? Richt je vraag tot je secretaris 

en hij of zij brengt de bal aan het rollen! Zodra we de groep voor je hebben aan-

gemaakt, vragen we je om zelf lid te worden van de groep. Dat doe je door op de 

knop onder de omslagfoto te klikken + ‘lid worden van groep’. Vervolgens zullen wij 

jou beheerder maken en kun je starten met het uitnodigen van leden. Je zult hier-

van een melding ontvangen via Facebook. Om je goed op weg te helpen, zetten 

wij alvast het een en het ander voor je klaar. Zo voegen we een gepersonaliseerde 

header toe en zorgen we ervoor dat de standaardinformatie reeds is ingevuld.

Als beheerder van een (nieuwe of bestaande) Facebook-groep voor je ABVV-

Metaal- delegatie willen we je graag aanmoedigen om regelmatig iets te posten.  

Je kunt ervoor kiezen om posts van de centrale in je groep te delen, maar denk ook 

zeker na over eigen posts. Die komen tenslotte veel persoonlijker over en zijn extra 

relevant voor de leden. In de handleiding vind je allerlei tips & tricks om je groep te beheren en interes-

sante berichten te posten. Je kunt er ook in terugvinden hoe je berichten van de 

 centrale kunt delen.4. Last but not least, hoe zorg je ervoor dat je collega’s weten dat deze groep bestaat? 

Hoe zorg je ervoor dat ze lid worden van de groep? Deel de link van je groep via al 

je communicatiekanalen. Dat kan zijn via het prikbord aan de muur, een mail of zelfs 

een nieuwsbrief. 

RESPECT

voor
SAMEN

BTB-ABVV.BE

ABVVMETAAL.BE

MEER INFO? OF HEB JE EEN SUGGESTIE?  

MAIL VORMINGSDIENST@ABVVMETAAL.BE OF INFO@BTB-ABVV.BE

  

  

2
What’sApp’end? – Vormingsmodule Vorming & Actie: Communiceren met collega’s via Whatsapp

– In deze tijden is het moeilijk om face-to-face gesprekken aan te knopen met je collega’s. 

– Dat kan echter ook digitaal via Whatsapp. Dat is uiteraard niet hetzelfde als een goede babbel, 

maar kan nu misschien wel een goede oplossing zijn om informatie met je collega’s te delen.  

Of om vragen van collega’s te ontvangen.Wat leer je in deze module?We leren je hoe je Whatsapp installeert, welke taal je best gebruikt op Whatsapp en hoe je  

je communicatie organiseert. Je kunt ook met andere militanten in discussie gaan over hoe je  

dat het best aanpakt.
Handig om te weten!Wist je dat je een tekst in het vet gedrukt of cursief kan zetten in een bericht? Wat is  

een  wisselgesprek of ‘whatsapp-status delen’?  Welke instellingen zijn mogelijk voor 

 groeps gesprekken? Ontdek het hier.

Goed communiceren is een must. En al helemaal in deze tijden. Daarom geven we jullie 

graag communicatieadvies mee, waarbij jullie bovendien kunnen rekenen op professionele 

ondersteuning.

Een goede communicatie  
is een STERKE TROEF!
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Wat kunnen jullie nog verwachten? 
3

SEPTEMBER 2020

Campagne op  
sociale media

eind 
september

Video 
sta mee op

eind
september

Vanaf 23 september vind je op onze 

Facebookpagina weer heel wat nieuw 

materiaal. Hou deze dus zeker in de 

gaten!

Voor de bedrijven die willen, bezorgen 

we  nieuwe gepersonaliseerde headers 

zodat jullie je eigen pagina of groep 

ook opnieuw in het teken van de sociale 

verkiezingen kunnen zetten. 

Het nieuwe campagneverhaal vertalen 

we in een wervende video. We vragen 

jullie allemaal om deze zoveel mogelijk 

te delen via de sociale media. 

Midden oktober zullen jullie van ons 

een pakket ontvangen met heel wat 

materiaal om de campagne in jullie 

bedrijven zeer zichtbaar te maken.

Voor een 
veilige 
werkvloer

Hydro
staat mee op
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OKTOBER 2020

Affiches
begin  
oktober

Om in deze laatste fase nog meer in te spelen op de 

gebeurtenissen van de voorbije maanden voorzien we een 

aanvullende reeks affiches. Hiermee willen we bovendien 

benadrukken hoe belangrijk jullie inzet de voorbije periode 

geweest is en hoe belangrijk onze rol als vakbond ook in de 

toekomst nog zal blijven. 
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Agenda en Planner
midden  
oktober

Ook in 2021 willen we er 365 dagen lang staan voor onze leden 

en collega’s. Omdat goed te plannen krijgt iedereen een agenda 

en een planner. 
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PLANNER

PROVINCIALE AFDELINGEN

ABVV-Metaal Antwerpen 

Ommeganckstraat 47/49 - 2018 Antwerpen

Tel. 03 203 43 40

antwerpen@abvvmetaal.be

ABVV Industriebond Metaal Limburg 

Volksontwikkeling - Jekerstraat 59 - 3700 Tongeren

Tel. 012 39 87 00 - Fax 012 23 07 85

limburg@abvvmetaal.be

ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen 

Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent

Tel. 09 265 52 95 - Fax 09 265 52 98

oostvlaanderen@abvvmetaal.be

Federatie der Metaalindustrie Vlaams-Brabant 

Mechelsestraat 6 - 1800 Vilvoorde

Tel. 02 251 60 20 - Fax 02 251 73 74

ABVV-Metaal West-Vlaanderen 

Conservatoriumplein 9/6 - 8500 Kortrijk

Tel. 056 23 50 85

westvlaanderen@abvvmetaal.be
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Tel. 02 627 74 11 - Fax 02 627 74 90

info@abvvmetaal.be

Rohnny Champagne, Voorzitter

Ortwin Magnus, Ondervoorzitter

Marc Lenders, Algemeen secretaris
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Bedrijfskrantjes
midden 
oktober

Wijze 
woorden 
van de 
werkvloer

“Als vakbonden hebben 
we ervoor gezorgd dat de 
heropstart nog even wordt 
uitgesteld. Eerst moeten 
we zorgen dat er veilig 
kan gewerkt worden. De 
grootste moeilijkheid 
zit in de afdeling waar 
de cabines afgewerkt 
worden. De collega’s 
zullen er alleen kunnen 
werken in een cabine, 
terwijl ze daar normaal 
gezien met drie-vier 
mensen aan de slag zijn. 
Als die testfase positief 
geëvalueerd wordt, dan 
zal na de paasvakantie 
opgestart geworden.”

“Digitalisering moet 
ons werk gemakkelijker 
én veiliger maken. 
Het moet zorgen voor 
werkbaar werk, niet 
voor meer werkdruk of 
meer flexibiliteit. Als 
vakbond kunnen we 
daarvoor zorgen.” 

“Opleiding is essentieel. 
We zetten sterk in op 
levenslang leren. Enkel 
op die manier kunnen 
werknemers de nodige 
competenties verwerven 
die nodig zijn om mee te 
kunnen op de werkvloer.” 

“Veel mensen beseffen 
niet wat het is om elke 
dag met je handen te 
werken. Als je zestig jaar 
bent en je moet dan nog 
vijf jaar doorgaan … Dat is 
geen sinecure. Er wordt 
te weinig werk gemaakt 
van werkbaar werk. Ook 
koopkracht leeft zeer 
sterk. Voor veel mensen 
is het niet evident om wat 
over te houden op het 
einde van de maand. Als 
vakbond werken wij daar 
elke dag aan.” 

Kristof Diels
hoofdafgevaardigde 
DAF Trucks

Anke Goormans
afgevaardigde  

Van Hool

Nick De Jonghe
afgevaardigde  

Atlas Copco

Peter Vleeschouwer 
hoofdafgevaardigde  
ROB Bilfinger

De top 10 van 
ABVV-Metaal

Hier gaan we voor!

1 Elk een stuk  
van de taart
ABVV-Metaal wil de koopkracht van de mensen 
versterken. De coronacrisis heeft onze economie in een 
recessie gestort, die we nog een hele tijd zullen voelen. In 
die context is het zeer belangrijk om onze koopkracht (en 
de economie) te beschermen. Dat kan op verschillende 
manieren. In de eerste plaats ijveren wij steeds voor een 
verhoging van de brutolonen. Maar daarnaast zijn er nog 
vele andere opties. Bijvoorbeeld hogere maaltijdcheques, 
bonussen of premies. We ijveren ook voor vrije loon-
onderhandelingen, en dus voor een versoepeling van de 
huidige, oneerlijke loonnormwetgeving.  Wij zorgen ervoor 
dat iedereen zijn stuk van de taart krijgt! Wie tijdelijk 
werkloos of ziek wordt, moet kunnen rekenen op deftige 
vervangingsuitkeringen. 

2 Veiligheid voorop
Vandaag beseffen we meer dan ooit dat veiligheid 
en gezondheid essentieel zijn, ook op de werkvloer. 
De veiligheid van werknemers moet ten allen tijde 
gegarandeerd worden. Wij zorgen ervoor dat de 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften strikt worden 
nageleefd en denken mee na over de praktische 
uitwerking in ons bedrijf. We stellen voortdurend 
verbeteringen voor. Ergonomie, kwalitatieve 
beschermingsmiddelen en een veilige werkomgeving 
zijn prioritair. Ook maatregelen tegen burn-out en een 
overdreven werkdruk zijn belangrijk. Met het oog hierop 
heeft ABVV-Metaal een eigen burn-out-tool ontwikkeld.     

3 Werkbaar werk
Velen onder ons hebben een zware job: denk maar 
aan ploegen- en nachtarbeid. Of aan fysiek belastend 
en repetitief werk. Nog anderen werken dan weer elke 
dag buiten in weer en wind. De coronacrisis heeft de 
situatie nog moeilijker gemaakt en zorgde voor extra 
druk, flexibiliteit en heel veel ongerustheid. Investeren in 
werkbaar werk is dus cruciaal. Als ABVV-Metaal leveren 
wij elke dag inspanningen om het werk aangenamer, 
boeiender en minder zwaar te maken. Dit kan bijvoor-
beeld door extra verlofdagen te onderhandelen, te 
investeren in ergonomie of door te zorgen voor voldoende 
afwisseling in het werk. 

4 Zeker van je job
Wij vechten voor het behoud van jobs, elke dag opnieuw. 
Daarom volgen we de economische situatie van het 
bedrijf – en in het bijzonder de economische gevolgen 
van corona – op de voet. In geval van herstructureringen 
en collectief ontslag proberen we om de schade zoveel 
mogelijk te beperken en sterke sociale plannen te 
onderhandelen. De komende maanden gaat de economie 
– ook onze industrie – moeilijke tijden tegemoet. ABVV-
Metaal staat klaar om te vechten voor elke job! Ook 
werknemers met precaire contracten (uitzendarbeid, 
tijdelijken) vallen bij ons niet uit de boot. Zij zijn steeds 
de eerste slachtoffers wanneer het economisch minder 
gaat (dat is ook zo tijdens de coronacrisis). Iedereen 
moet de kans krijgen op een vast contract. Zekerheid en 
stabiliteit moeten de regel zijn, niet de uitzondering.  

5 Sociaal vangnet
Solidariteit wil zeggen dat we elkaar helpen en dat we 
er zijn voor elkaar. En dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. De voorbije maanden werd zeer 
scherp geïllustreerd wat solidariteit concreet wil zeggen. 
Honderdduizenden werknemers werden tijdelijk werkloos. 
Stuk voor stuk hadden ze recht op uitkeringen tijdelijke 

werkloosheid (die dankzij de vakbonden verhoogd 
werden tijdens de coronacrisis). Wie ziek werd, kreeg een 
ziekte-uitkering (ook verhoogd door de vakbonden sinds 
de coronacrisis). Solidariteit veronderstelt een sterke 
sociale zekerheid, zodat wie pech heeft (bijvoorbeeld 
werkloos of ziek wordt) kan rekenen op een vangnet. Het 
veronderstelt ook een sterke gezondheidszorg, goede 
pensioenen en een rechtvaardige fiscaliteit.  

6 Geen speelbal 
Er zijn grenzen aan de flexibiliteit die gevraagd 
wordt van werknemers. Wij zijn geen speelbal van 
de werkgever, die eenzijdig kan bepalen wanneer 
er (veel) minder dan wel (veel) meer moet gewerkt 
worden. De coronacrisis mag geen aanleiding zijn om 
de werknemers eenzijdig meer flexibiliteit op te leggen. 
Flexibiliteitseisen moeten altijd het voorwerp uitmaken 
van sociaal overleg op bedrijfsniveau. Er dient rekening 
te worden gehouden met onze werk-privé-balans, de 
werkdruk, financiële situatie, enzovoort. 

7 Rustige oude dag
Oudere werknemers moeten het rustiger aan kunnen 
doen op het einde van hun loopbaan. Politieke 
regeringsbeslissingen maken het ons niet eenvoudig, 
maar we blijven inzetten op tijdskrediet eindeloopbaan, 
zachte landingsbanen, minder zware functies, … 
voor wie een beetje gas wil terugnemen. Ook SWT 
(brugpensioen) en vervroegd pensioen blijven nodig. 
In al onze sectoren heeft ABVV-Metaal de wettelijke 
mogelijkheden daartoe maximaal benut. 

8 Werk en privé in 
evenwicht
Het combineren van werk en gezin is niet vanzelf-
sprekend. In deze coronatijden wordt dat uitvoerig 
geïllustreerd. Zeker niet wanneer er in ploegen of met 
wisselende uurroosters gewerkt wordt. Kinderen moeten 
naar school gebracht worden of moeten thuisblijven, 
omdat de scholen sluiten. Als ze ziek zijn, moeten ze naar 
de dokter. Een evenwichtige werk-privé-balans is voor 
ons altijd een aandachtspunt. Net zoals een evenwichtige 
verlofregeling die niet eenzijdig is afgestemd op 
de behoeften van de werkgever. In de meeste van 
onze sectoren heeft ABVV-Metaal trouwens voor een 
tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten van 
kinderopvang gezorgd. Op deze manier willen we jonge 
gezinnen ook financieel een duwtje in de rug geven.   

9 Groeikansen!
Werknemers moeten kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen en om te groeien. Technologische evoluties 
zorgen voor een veranderende jobinhoud. Voldoende 
investeren in opleiding is dus cruciaal. We zien erop toe 
dat iedereen kansen krijgt op vorming en bijscholing. Wie 
een andere functie wil uitoefenen in het bedrijf, moet 
daarvoor de nodige ondersteuning krijgen.   

10 Iedereen gelijk 
ABVV-Metaal is er voor iedereen. Voor discriminatie 
op basis van geslacht, geloof, ras, … is geen plaats 
in onze vakbond. Wij zorgen mee voor een objectief 
personeelsbeleid waarin iedereen kansen krijgt op 
basis van verdiensten. Een gelijke toegang tot opleiding, 
promoties, … moet gegarandeerd worden. Op initiatief 
van ABVV-Metaal werd in al onze sectoren een non-
discriminatie-cao ondertekend. 

Koffiemokken
midden  
oktober

Bij de startdagen werden de eerste koffiemokken al uitgedeeld. 

Vlak voor de sociale verkiezingen hebben we nog mokken om 

uit te delen aan alle collega’s. Het kan een leuk idee zijn om 

enkele thermoskannen koffie en thee te voorzien zodat je de 

mokken meteen kan vullen. Het ideale moment om een gesprek 

aan te knopen.

Opgelet: zorg er wel voor dat het uitdelen van materialen 

steeds coronaproof verloopt: draag een mondmasker en 

handschoenen en raak je gezicht niet aan.

In elk bedrijf leven heel wat verhalen. Met deze 

krantjes brengen we de verwezenlijkingen van de 

afgelopen jaren en de ambities voor de toekomst 

van onze metallo’s in woord en beeld. We vragen 

jullie om deze krantjes mee te verspreiden in de 

bedrijven zodat alle collega’s goed weten  

waarvoor ABVV-Metaal staat en waarom het 

belangrijk is om te stemmen op lijst 3. 
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Spandoeken en afzetlint

Magmetal

midden 
oktober

21 oktober

Om de verkiezingen zelf vlot te 

laten verlopen, voorzien we handig 

materiaal zoals een spandoek en 

afzetlint. 
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Ook deze editie van magmetal zal boordevol boeiende interviews 

met opiniemakers staan. Verbreed je horizon met deze dossiers en 

interviews over actuele maatschappelijke thema’s. Alle edities van 

Magmetal kan je lezen op magmetal.be. Onderaan deze pagina 

kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan brengen we je op 

de hoogte wanneer er een volgende editie verschijnt. 



Campagnehandboek
sociale verkiezingen 2020

14

Fotomanifest met  
voorstelling kandidaten

Nieuwsbrief  
Sociale Verkiezingen oktober

Van de aangemaakte kandidatenlijst (met foto) 

wordt automatisch een drukklaar pdf-bestand 

gemaakt. 

We houden je maandelijks op de hoogte van het 

laatste nieuws over de sociale verkiezingen.

oktober

oktober
Podcast Geschiedenis
Sociale Verkiezingen

In de nieuwe podcast die in april 2020 

gelanceerd wordt, besteedt Metalcast 

aandacht aan de geschiedenis van de 

sociale verkiezingen.
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NOVEMBER 2020

Nieuwsbrief 
Sociale Verkiezingen november

Materiaal  
ABVV

• ‘Waarden van het ABVV’

• Waarom kandidaat zijn voor het ABVV? (clip)

Ook in november houden we jullie op de 

hoogte van de belangrijkste informatie 

over de sociale verkiezingen. Een laatste 

aanmoediging voor de eindsprint.

oktober
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Affiches bedankt
eind 
november

Om iedereen te bedanken om op lijst 3 te stemmen 

voorzien we ook nog affiches die je kan ophangen in 

jouw bedrijf. bedankt
voor uw stem

om mee
op te 
staan

dank
u wel
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1
Wat zijn de redenen voor je kandidatuur?
De grondredenen om je kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen zijn 

ontzettend belangrijk. Niet alleen voor jezelf, maar zeker voor de buitenwereld, 

werknemers, die je al dan niet zullen steunen. Dat kan logisch klinken, maar 

vele kandidaten vergeten deze stap, krijgen deze vraag later voorgeschoteld en 

vallen dan door de mand. Wil je de werknemers op jouw bedrijf helpen? Je eigen 

vingerafdruk achterlaten voor je naasten? Jouw ervaring gebruiken om anderen te 

helpen? Draai even de klok terug en denk hoe je hier juist bent terecht gekomen.

2
Maak een planning
Beginnen doe je best bij het begin. Maak een planning met de ganse militantenkern. 

ABVV-Metaal is een team van sterke krachten.

• Welke doelstellingen streven we na? Zoveel mogelijk stemmen halen, dat 

willen we allemaal, maar dat is geen concrete doelstelling. Probeer duidelijk 

te formuleren hoe jij een verschil wil maken voor je collega’s. Zo zal je hen 

gemakkelijker kunnen overtuigen om voor jou te stemmen.

• Welke middelen wil je inzetten? Zet alle campagnemiddelen op een rijtje. Het 

beginpunt is dit campagnehandboek met al het materiaal dat geleverd wordt. 

Daarnaast is er de Toolbox om zelf materiaal te ontwikkelen.

• Wat zijn je doelgroepen? Alle werknemers zijn je doelgroep natuurlijk. Maar die 

grote groep hebben verschillende statuten, verschillende bekommernissen. 

Spreek hen hierop aan. Differentieer in je campagne. Maak een inventaris van wie 

je hoe wil benaderen.

• Wie doet wat? Spreek af wie wat doet en wanneer. Planning en succes gaan 

meestal hand in hand. Gedetailleerd plannen maakt dat iedereen weet wat hij/zij 

op elk moment moet doen.

Plan bovenal realistisch: zowel in je doelstellingen, als in je middelen, als in wat je 

gaat doen. Maak een tijdsplanning. Wees realistisch en hou er rekening mee dat er 

al eens iets mis kan lopen. Te krappe deadlines zorgen voor stress en frustraties.

Om jullie te helpen om bovenstaande afspraken op een overzichtelijke manier 

te beheren, heeft ABVV-Metaal een campagneplanner opgesteld. In de maand 

december op de tijdlijn vind je meer info over hoe deze te gebruiken.

Tips voor de campagne
4

Campagnetips zijn er bij 
de vleet. Boekenkasten vol. 
Waarschijnlijk heb je niet de 
tijd om dat allemaal te lezen, 
dus proberen we je te helpen 
met de belangrijkste tips.
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3 
De boodschap is alles
De kern van je campagne is de boodschap. Onze boodschap is STA MEE OP. Maar belangrijk is nu om dit te concretiseren. Vertaal 

dit naar de onderneming. Hoe hebben jullie dat gedaan de afgelopen jaren? Hoe gaan we dat morgen doen?

Probeer je boodschap altijd positief te formuleren. Focus niet op het probleem, maar op de oplossing. Leg de nadruk vooral op 

waarVOOR we opstaan, en niet waar TEGEN.

Wees vooral zelf overtuigd van je eigen boodschap. Als je zelf niet gelooft wat je zegt, zal een ander dat ook niet doen.

4
Gelijkgestemd zijn
Kandidaat ben je nooit alleen. Niet alleen heb je je militantenkern, ook heb je medewerkers en je collega’s. Het is dus belangrijk 

om met de mensen rond je voldoende te overleggen en een consistente boodschap uit te sturen. In geval van tegenstrijdigheid 

kan dit onmiddellijk in je nadeel gebruikt worden.

Gebruik daarom altijd dezelfde ‘sleutelboodschappen’ door ABVV-Metaal aangeboden. Ze helpen je een samenhangende 

boodschap uit te sturen en zorgen ervoor dat jij geloofwaardig overkomt.

Baseer je daarnaast ook op de realisaties van de afgelopen vier jaar. Wees trots op wat je verwezenlijkt hebt en laat de kiezers 

weten wat jij de komende vier jaar (verder) hoopt te veranderen.

5
Focus op wat je doet
Voer een positieve campagne en denk eraan: wat je doet blijft langer hangen dan wat je zegt. Heb het niet over wat je allemaal 

had kunnen doen en waarom je het niet gedaan hebt. Iedereen weet dat je niet alles kunt doen. Toon wat je doet, toon dat je 

werk verzet.

http://sleutelboodschappen
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6
Trek de aandacht naar jou toe
Onbekende verkiezingskandidaten moeten hun inspanningen op het gebied van communicatie verdubbelen in vergelijking met 

die van hun veel bekendere concurrenten. Vanwege gelijkenissen in vakbondsprogramma’s verdienen kandidaten die zichzelf 

kunnen blijven extra punten. Het is niet eenvoudig om de aandacht te trekken, zonder jezelf te verloochenen. 

7
Vermijd vijands- of slachtofferbeelden
Voer een positieve campagne deel twee: de meeste werknemers zitten niet te wachten op vijandsbeelden (noch van de 

werkgevers, noch van de andere vakbonden). Anderzijds ziet niemand zich graag afgeschilderd als een machteloos slachtoffer 

of verliezer. We willen dat werknemers opkomen voor zichzelf en samen met ons het verschil maken.

Vooral: het gaat om ons, het gaat niet om de ander(e partij). We moeten voortdurend blijven tonen wat wij doen.

8
Je communiceert voortdurend
Communicatie is niet alleen een flyer of affiche. Je communiceert voortdurend. Als je je op de werkvloer begeeft, communiceer 

je. Wees je daarvan bewust. En jouw imago is het imago dat de werknemers hebben van ABVV-Metaal.

9
Persoonlijke aanspreking werkt het best
Hoe je het ook draait of keert, persoonlijk contact werkt nog altijd het beste. Heb geen schrik om iemand persoonlijk aan te 

spreken, om iemand op die manier enthousiast te maken. 

Een gesprek doet meer dan tien pamfletten. Persoonlijk enthousiasme doet meer dan een ideologisch traktaat.
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 10
Focus op het publiek
We moeten onszelf niet overtuigen en ook niet onze militantenkern. We moeten de werknemers (het publiek) overtuigen. 

Hoe goed we ook werken, hoe strijdvaardig we ook zijn, hoe sterk onze expertise ook is. Op het einde van de rit overtuig je de 

werknemers met je realisaties. Met wat je gedaan hebt.

Vergeet niet: we voeren geen campagne voor onszelf. We voeren campagne, omdat we verkiezingen willen winnen. We voeren 

campagne om mensen te overtuigen. Dat lijkt allemaal hetzelfde, maar is het niet. Hou rekening met de voorkeuren van je 

publiek wanneer je communiceert. Hou rekening met wat zij belangrijk vinden, waar zij mee bezig zijn. Stem je campagne af op 

je collega‟‘s. We moeten niemand naar de mond praten, maar we moeten ook niet langs hen heen praten.

11 
Verdeel de taken binnen je militantenkern 
Jullie komen allemaal op met een gemeenschappelijk doel: de verkiezingen winnen. Bundel daarom de krachten met je 

medekandidaten. Ieder lid van het team heeft een eigen talent. Probeer elkaars talenten ook te benoemen. De ene heeft een 

vlotte pen, de ander kan mondeling dan weer beter overtuigen. 

Verdeel de taken zodanig dat iedereen zich er goed bij voelt. Iemand neemt het beheer van de Facebook-groep op zich, de 

ander zorgt ervoor dat al het drukwerk opgehangen en verdeeld wordt. Zit er een geboren bakker in jullie militantenkern? 

Waarom dan geen koekjes uitdelen? Benut jullie talenten en zorg voor een eerlijke taakverdeling.

12
Hoge en professionele standaard
Iedereen komt dagelijks in contact met allerlei communicatievormen. Ze zijn gewend aan hoogstaande communicatie en 

hebben navenante verwachtingen. Hou daar rekening mee. Zorg voor een professioneel ogende uitgave. Hoe? Werk met het 

materiaal van de Centrale en gebruik de Toolbox om je hierbij te helpen.

Geen enkel merk gebruikt tien verschillende logo’‟s/slogans/beelden/imago‟‘s tegelijk. Doe dat ook niet. Zorg voor een 

eenduidige, heldere communicatie. Gebruik de Toolbox om je hierbij te helpen.
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13
Let op je taal
Pas je taal aan, aan de context waarin je schrijft of spreekt. Schrijf heldere correcte teksten. Hoe? Check de tips in de Toolbox. 

Prop je flyers niet vol tekst. Voldoende witruimte creëert rust. Overdaad schaadt en zet niet aan tot lezen.

14
Online is er ook een wereld
Onze online kanalen zullen optimaal gebruikt worden: Facebook, Twitter, Instagram, maar ook zeker de website, het magazine, 

de nieuwsbrieven …

We gaan de uitdaging aan om meer dan 100 ABVV-Metaal-bedrijven een eigen groep op Facebook te laten maken. Door 

materiaal ter beschikking te stellen, te helpen bij de opstart …

Wie campagne wil voeren via sociale media, moet zo snel mogelijk actief worden. De Toolbox en het miltantendeel van de 

website bevatten heel wat tips.

Zo raden we aan om zo veel mogelijk afbeeldingen te gebruiken in je posts. Deze moeten de aandacht trekken, je boodschap 

ondersteunen en mensen aanzetten om verder te lezen. 

Trek er dus op uit met je camera en betrek zoveel mogelijk werknemers op je pagina’s.

Hou je teksten kort, maar krachtig. Wek nieuwsgierigheid op zodat mensen meer willen lezen. Gebruik woorden die aanzetten 

tot actie.

15
Blijf verbeteren
Doelstellingen, planningen, afspraken … is allemaal mooi. Het zorgt voor houvast. Maar alles loopt niet altijd zoals gepland. 

Bovendien zijn er op basis van ervaringen altijd verbeteringen mogelijk. Sta daarvoor open. Plannen is belangrijk, maar met 

mate. Belangrijker is om alles altijd te blijven evalueren en bij te sturen. Samen.
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Wat heb je allemaal al gepresteerd?
5

Met welke syndicale situaties zijn jullie 
geconfronteerd geweest in de coronaperiode? 
• Lockdown

• Werkloosheid

• Onzekerheid

• Heropstart

• Vraag naar flex

• ... 

Welke syndicale acties hebben we ondernomen als 
organisatie, team, delegee tijdens deze syndicale situaties?
• Online meetings ivm veiligheid

• Vragen van leden beantwoord

•  16 uren per dag bereikbaar zijn

• Informatie opzoeken

• Contact opnemen met ABVV-diensten

• Samen naar oplossingen zoeken met de werkgever

• Onderhandelen over sociale bijpassing 

Waar was jullie team of jij STERK in?  
Waar maakte je het verschil voor de collega’s?

Welke syndicale acties tijdens de coronaperiode kunnen 
jullie mee toevoegen aan jullie stoefbriefcampagne ?

Open hier een 

gebruiksklaar 

formulier: 

Sta eens stil bij wat je als delegee 
en als fractie klaargespeeld 
hebt tijdens de coronacrisis. Elke 
verkiezing opnieuw lijsten we maar 
al te graag op wat we hebben 
verwezenlijkt sinds de vorige 
verkiezingen. Toch weten we ook 
dat het stemmen kost, wanneer 
er kort voor de verkiezingen iets 
misloopt. De mensen vergeten 
de realisaties van de voorgaande 
jaren gemakkelijk. Iets dat vers in 
het geheugen blijft hangen zal de 
doorslag geven.

Zo is het ook met jullie stoefbrieven 
die klaar zijn of nog gemaakt zullen 
worden. Neem even de tijd om na te 
denken en noteer wat er allemaal 
gebeurd is de afgelopen vier jaren. 
Neem daar zeker in mee wat jullie 
gedaan hebben voor de mensen in 
de lopende coronaperiode.

OPDRACHT – WAT HEBBEN WE GEDAAN – FOCUS 

Vorming 360°

 STAP 1 - SITUATIES 
Met welke syndicale situaties zijn jullie geconfronteerd 
geweest tijdens de coronaperiode?

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

 STAP 2 - ACTIES 
Welke syndicale acties hebben jullie als team 
ondernomen tijdens de coronaperiode?

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

 STAP 3 - GOOD JOB 
Van welke zaken die jullie gedaan hebben tijdens de 
coronaperiode waren de collega’s echt tevreden?

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

•  �������������������������������������������������������������������������

 STAP 4 - STOEF IS TROEF 
Welke items kunnen jullie zeker in jullie stoefbrief vermelden?

•  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

•  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

•  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

•  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

•  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

•  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RESPECT
voor
SAMEN

https://www.abvvmetaal.be/images/Vorming/4862_Y20_ABVV-Metaal_vorming_denkoefening_297x210_02.pdf
https://www.abvvmetaal.be/images/Vorming/4862_Y20_ABVV-Metaal_vorming_denkoefening_297x210_02.pdf
https://www.abvvmetaal.be/images/Vorming/4862_Y20_ABVV-Metaal_vorming_denkoefening_297x210_02.pdf
https://www.abvvmetaal.be/images/Vorming/4862_Y20_ABVV-Metaal_vorming_denkoefening_297x210_02.pdf
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Wat heb je allemaal al gepresteerd?
Tips
Laat dit niet te lang liggen, maar begin eraan en neem dit op regelmatige 

basis weer op om eventuele aanvullingen te kunnen doen. Noteer zaken die je 

tussendoor te binnen schieten ook meteen.  

Gat in je geheugen? Check je mailbox, hoor eens bij collega’s, bij je partner, je 

Whatsapp- en Messenger-berichten, om al je prestaties en harde werk voor de 

geest te halen.   

Voor nog meer inspiratie, check je ook de Berichten van het front op de website 

van ABVV-Metaal. Een aantal delegees en militanten van ABVV-Metaal vertelden 

ons over het reilen en zeilen op de werkvloer (en daarbuiten) in coronatijd. Doe er 

ideeën op om elk aspect van je syndicale werk in de verf te zetten. Wie weet vind 

je er een handige formulering terug die je kunt gebruiken voor je stoefbrief.  

Deze artikels las je trouwens in de CONNECT, de ledennieuwsbrief van ABVV-

Metaal die tijdens corona wekelijks verschijnt. Boordevol praktische info over 

allerhande coronaregelingen en dus het promoten waard op de werkvloer. Leden 

die CONNECT niet ontvangen, kunnen zich er hier voor aanmelden. 

Veel succes en stoefen mag!

https://www.abvvmetaal.be/stameeoptegencorona
https://www.abvvmetaal.be/inschrijven-nieuwsbrief
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1
Spreek de kandidaat aan
De gemakkelijkste manier om de aandacht van de potentiële kandidaat te 

trekken? Stel vragen. Schets zo een situatie waarin de ideale kandidaat zich 

herkent.

Niet: ABVV-Metaal zoekt kandidaten voor de sociale verkiezingen.

Wel: Droom jij ervan om op de barricaden te staan? Om op te komen voor de 

kleine man?

2
Leg het lokaas
Wie is er op zoek naar wie in dit verhaal? Wij hebben natuurlijk veeleer de perfecte 

kandidaat nodig, dan omgekeerd. Het komt er dus op aan om hem of haar te 

lokken, te verleiden als het ware.

Niet: Je krijgt bij ons bescherming en vorming.

Wel: Wat biedt ABVV-Metaal in ruil voor je inzet? Je komt terecht in een hecht en 

enthousiast team dat je steunt door dik en dun. De boeiende vorming van  ABVV-

Metaal stoomt je helemaal klaar voor je taak. Vrezen voor je job is niet nodig. Van 

zodra je kandidatuur wordt gemeld aan de baas, ben je beschermd tegen ontslag!

Enkele schrijftips om 
lastminute kandidaten te 
overtuigen

6

Zonder kandidaten, geen sociale 
verkiezingen. Bij voorkeur zijn 
die kandidaten geëngageerde 
mensen die helemaal passen in 
de groep en die bereid zijn om 
zich ten volle in te zetten voor hun 
collega’s. Die zoektocht is geen 
eenvoudige opdracht. Je moet je 
schroom overwinnen en mensen 
aanspreken in het bedrijf of aan de 
fabriekspoorten, je moet uitleggen 
wat de verwachtingen zijn en je 
moet ingaan op twijfels en vragen. 
Wat ook kan, is een oproep doen in 
je bedrijfskrantje, aan de hand van 
pamfletten of op de website van je 
bedrijfskern. Vergeet zeker ook de 
sociale media niet: een Facebook-
pagina voor je bedrijfskern kan een 
interessante aanvulling vormen op 
jullie communicatie. Hoe je daaraan 
kunt beginnen, vind je hier.

ABVV-Metaal profileert zich 
graag als energieke, frisse en 
vooruitstrevende organisatie. 
We azen dan ook op mannen en 
vrouwen met dito eigenschappen. 
Hoe doen we dat het best? Door 
even frisse en energieke teksten te 
schrijven om hen over de streep te 
trekken. Weet je niet goed hoe je 
dat in de praktijk moet aanpakken? 
Lees dan vooral verder.
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3
Kies voor beeldrijke taal
Eén beeldrijk woord zegt veel meer dan een lange zin. Gebruik ze waar dan kan. 

Metaforen à volonté dus.

Niet: ABVV-Metaal is een strijdbare vakbond.

Wel: Kom terecht bij een pitbull van een organisatie. Wij zetten overal onze tanden 

in en leggen het hoofd nooit op het blok!

4
Zeg duidelijk wat de volgende stappen zijn
Moedig de lezer aan om zich kandidaat te stellen. Toon ook dat je hem of haar 

ernstig neemt.

Niet: Als je geïnteresseerd bent, dan laat je dat weten aan je afgevaardigde.

Wel: Heb je altijd al willen opkomen voor anderen? Doe er dan wat mee en stel je 

kandidaat. Mail naar info@abvvmetaal.be of klamp je afgevaardigde aan op de 

vloer. Wij zetten zo snel mogelijk de volgende stappen.

ID
E

E
!

Met deze tips pak je uit met pittige teksten die getuigen van veel schwung. Succes 

verzekerd!
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Waarom een groep aanmaken  
in plaats van een pagina?
Een  groep kunnen jullie gebruiken als (extra) communicatiemiddel om jullie 

collega’s te informeren over de laatste updates en nieuwsberichten binnen het 

bedrijf. Met de sociale verkiezingen in het vooruitzicht kan het erg handig zijn om 

ook via deze weg werknemers te bereiken. 

Met een Facebook-groep kun je communiceren in kleinere groepen (afhankelijk 

van het aantal leden dat jij toelaat), gemeenschappelijke standpunten delen onder 

gelijkgezinden, chatten, foto’s opladen naar gedeelde albums, samenwerken aan 

bestanden,  bevriende leden uitnodigen voor groepsevenementen, …

Een Facebook-groep heeft een aantal andere voordelen ten opzichte van een 

Facebook-pagina.

Verbondenheid

In Facebook-groepen is er meer interactie tussen de leden onderling, terwijl de 

communicatie op een pagina veeleer top-bottom bedoeld is: de oprichter post 

berichten voor de volgers.  Het idee van een groep is daarentegen dat er onderlinge 

interactie is: de beheerder voedt de groep door content aan te reiken, vragen te 

stellen of documenten te delen. De groepsleden creëren samen mee de groep!

Meer bereik

Zelfs als je Facebook-pagina veel meer volgers heeft, dan er leden in je groep 

zitten, bereik je in de praktijk meer leden dan je ooit volgers zou bereiken. Dat komt 

door het algoritme van Facebook dat berichten uit groepen altijd op de tijdslijn van 

andere leden zal plaatsen. Dat is bij Facebook-pagina’s niet het geval. Slechts een 

deel van de volgers die al eerder een bericht van jouw pagina hebben geliket of 

erop hebben gereageerd, ziet jouw berichten op hun tijdslijn passeren. Sterker nog: 

Maak een Facebook-groep 
aan om campagne te voeren 
voor jouw bedrijf voor de 
sociale verkiezingen. 

Weet je niet hoe hieraan te 
beginnen? Hieronder helpen 
we je aan de hand van een 
stappenplan. 

Maar eerst …  
even een stap terug.

Hoe maak je een Facebook-groep in naam van de delegatie op 
jouw bedrijf?

7
Tips: Facebook
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als een van je berichten slecht presteerde, slinkt de kans dat jouw volgende bericht op de tijdslijn van jouw volgers 

verschijnt.

Privacy: meer controle

Alles wat je post met een Facebookpagina is openbaar. Alles wat je schrijft kan door iedereen gelezen kan worden. Je 

berichten kunnen hun eigen gang gaan en gedeeld worden via allerlei kanalen.

Er zijn evenwel twee soorten groepen:

• Openbare groepen

• Privé groepen

Daarnaast zijn er ook nog twee keuzeopties wat de vindbaarheid voor jouw groep betreft:

• Vindbaar voor iedereen

• Verborgen: Alleen vindbaar voor leden

Een openbare groep heeft het meeste gemeen met een pagina. Ook hierbij kan iedereen zien wat er gepost wordt  

en verschijnen reacties van leden op de eigen tijdslijn. Iedereen kan ook posts uiteen openbare groep delen.  

Een privé groep daarentegen geeft enkel inzage aan groepsleden. Berichten belanden niet op je tijdslijn en kunnen 

niet gedeeld worden. 

Er kruipt tijd in

Kies bewust voor het aanmaken van een Facebook-groep. Enkel een groep aanmaken en er later niets mee doen, 

zal niets opleveren. Het is belangrijk dat je je groep spekt met relevante content. Welke info hebben de groepsladen 

nodig? Wat boeit hen? 

Wat overtuigt hen om voor jou te kiezen? Ja, dit vraagt heel wat denkwerk en uitvoering, maar je inzet zal  

ongetwijfeld lonen.

L
E

T
 O

P
!
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aan 
de 
slag
met jouw
Faceboek-
groep

1
Maak de Facebook-groep aan  
voor jouw bedrijf
Klik op het menu ‘Maken’ in de blauwe menubalk en kies voor ‘groep’.

 

Groepsnaam

Een uniforme naam over alle groepen 

heen is aangeraden. Bijvoorbeeld: 

ABVV-Metaal Volvo Gent.

 

Leden toevoegen

Tijdens het aanmaken kan je reeds 

personen uitnodigen, maar we raden aan 

om dit pas na het aanmaken te doen.

Door op  te klikken kan je de 

uitnodiging voorzien van een extra 

persoonlijk bericht. 
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Privacy-instellingen

Ofwel zijn de groep, de leden en de 

inhoud voor iedereen zichtbaar. Ofwel 

kunnen enkel leden de inhoud en de 

andere leden zien. 

 

Vindbaarheid

Openbare groepen zijn altijd ‘zichtbaar’ 

en dus vindbaar via de zoekfunctie. 

Privé-groepen kunnen ofwel ‘zichtbaar’ 

zijn ofwel ‘verborgen’. . 
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2
Groepsinstellingen personaliseren

Omslagfoto toevoegen

Dit wordt door The Oval Office voor elk bedrijf aangeleverd in juist formaat voor zowel desktop als mobiel.
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Groepstype

Per type zijn er specifieke extra functies. 

We raden aan het type op ‘algemeen’ te 

laten staan.

Omschrijving

In de omschrijving kan je de leden het 

doel en de bestaansreden van de groep 

uitleggen. 
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Tags

Gebruikers kunnen groepen ontdekken op 

basis van tags. Deze tags helpen je groep 

gevonden te worden. Niet van toepassing 

voor geheime groepen.

Locatie

Facebook gebruikt de locatie om groepen 

voor te stellen aan mensen uit de regio. Niet 

van toepassing voor geheime groepen.
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Bron: https://www.gerritvromant.be/een-facebookpagina-aanmaken-hoe-begin-je-eraan-en-waar-let-je-op/

Themakleur kiezen

De gekozen kleur is enkel van toepassing 

op mobiele apparaten en is geldig voor alle 

leden. Op basis van de omslagfoto stelt 

Facebook zelf het ABVV-rood voor.

Pagina’s koppelen

Hier kan je de link maken tussen je  

misschien al bestaande pagina en de groep. 

Dit kan ook vanop de pagina zelf.
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Privacy-instelling en  

zichtbaarheid wijzigen

Werd reeds ingesteld bij het  

aanmaken van de groep, maar kan  

ten allen tijde aangepast worden.

URL personaliseren

De URL kan aangepast worden naar een 

gemakkelijkere URL. 

Bijvoorbeeld:  

fb.com/groups/abvvmetaalvolvogent
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Bron: https://www.gerritvromant.be/een-facebookpagina-aanmaken-hoe-begin-je-eraan-en-waar-let-je-op/

Berichtenonderwerpen

Door dit vakje aan te vinken, kunnen 

gebruikers bij het plaatsen van berichten 

een ‘onderwerp’ meegeven. Zo kunnen 

de andere leden gemakkelijk later alle 

berichten over een bepaald onderwerp 

terugvinden.
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Goedkeuringsproces

Standaard kan elk lid een lidmaatschaps-

aanvraag goedkeuren. Het is echter ook 

mogelijk om dit enkel door beheerder  

of moderatoren te laten goedkeuren.  

Kan ten allen tijde aangepast worden.  

Automatische goedkeuring  

van leden

Leden kunnen ook automatisch 

goedgekeurd worden als ze 1) lid 

zijn van bepaalde andere groepen 

of 2) deel uitmaken van een lijst 

e-mailadressen die de beheerder 

kan opladen. 
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Machtigingen voor plaatsen  

van berichten

Als beheerder kan je instellen dat leden 

niet zelf berichten kunnen plaatsen. 

Het doel van een groep is natuurlijk 

interactie, dus dit moet ten allen tijde 

op ‘iedereen in de groep’ blijven staan.  

Controle op berichten

De beheerder kan kiezen om berichten 

van leden eerst goed te keuren. We 

raden dit af omdat we uitgaan van 

goed gedrag onder collega’s.

Er kan ook ingesteld worden om 

berichten van specifieke leden eerst 

goed te keuren (zie verder). 
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Leden uitnodigen

Elk lid kan andere leden uitnodigen. 

Op de meeste tabbladen van de 

groep vind je het uitnodigingskader 

rechts terug.  

Verschil tussen  

beheerder en moderator

beheerder moderator

Instellingen 
aanpassen  

Rollen wijzigen  
Beheerder verwijderen  
Moderator verwijderen  
Leden verwijderen / 
blokkeren  

Lidmaatschap 
beoordelen  

Posts beoordelen  
Posts en reacties 
verwijderen  

Posts pinnen of 
losmaken  

Rollen toekennen en leden beheren
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Individuele goedkeuring van berichten

Ook al is bij de groepsinstellingen aangeduid 

dat er géén goedkeuring door de beheerder of 

moderator nodig is wanneer leden berichten 

posten, kunnen individuele leden wel 

onderworpen worden aan een extra controle.

Leden verwijderen of blokkeren

Bij overtredingen van de groepsregels, 

kan de beheerder of moderator een lid 

permanent verwijderen uit de groep of 

tijdelijk uitschakelen.

Gewone leden kunnen andere leden 

of berichten rapporteren, waarna dit 

door de beheerder of moderator moet 

worden beoordeeld. 

Leden verwijderen of blokkeren

Bij overtredingen van de groepsregels, 

kan de beheerder of moderator een lid 

permanent verwijderen uit de groep of 

tijdelijk uitschakelen.

Gewone leden kunnen andere leden 

of berichten rapporteren, waarna dit 

door de beheerder of moderator moet 

worden beoordeeld. 
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Om de aandacht van de kiezers vast te houden en zoveel mogelijk mensen te 

betrekken, is regelmatig tekstjes, foto’s en filmpjes posten op social media zeker 

aangewezen. Een leuk beeld kan de aandacht trekken, maar een goede tekst erbij 

is ook van groot belang. 

Een goede update maakt emotie los en raakt een intellectuele snaar. Het eerste 

doe je door entertainende of emotioneel getinte updates te schrijven, het tweede 

door een informatief luikje. Pas wanneer emotie en ratio in evenwicht zijn, kan je je 

volledige volgerspubliek gaan bespelen. Hou je update dus interessant EN ‘leuk’. 

Hieronder enkele tips:

Timing & frequentie

Facebook geeft voorrang aan content die interactie teweegbrengt. Post dus bij 

voorkeur op momenten waarop je doelgroep online is.   

Facebookpagina’s hebben statistieken, waaruit men kan opmaken wanneer de 

fans van de pagina online zijn. Groepen hebben dat niet. Hoe bepalen we dan de 

perfecte tijdstippen? 

Enerzijds gezond verstand en anderzijds de statistieken van de ABVV-Metaal 

pagina. 

Door te weinig te posten verlies je voeling met je publiek. Door teveel te posten kan 

je vervelend worden. Daarom raden we de community managers aan om ca. 3 

keer per week een post te voorzien.     

Een Facebook-groep 
aanmaken is één ding, hem 
nog aanvullen met relevante 
content een ander. Hoe ga 
jij aan de slag met jouw 
groep? Wat wil je vertellen? 
Hoe overtuig je volgers via 
Facebook om op ABVV te 
stemmen? 

Hoe plaats ik relevante content in de Facebook-groep?

08u00-11u00
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Video

Feit: video content genereert meer interactie. Feit: online video content wordt meer 

en meer geconsumeerd. Gevolg: spring op de kar en post waar mogelijk content in 

videoformaat.    

Je hebt niet per se grote budgetten nodig voor videocontent. Iedereen heeft een 

smartphone en kan dus videocontent creëren. De doelgroep bestaat uit collega’s 

dus het is niet per se nodig om mooie pancartes en overgangen te hebben.

Hou het bij voorkeur kort en hou het bij de basisboodschappen. Facebook gebruikers 

haken erg snel af, ook bij het bekijken van video. In groepen is deze weliswaar minder 

sterk, aangezien de leden zich reeds engageren door lid te worden en dus a priori 

interesse hebben.   

Copy

Vermijd clickbait. Facebook gaat de strijd aan met expliciete clickbait als “stem op 

je favoriet”, “like deze post” of “tag je favoriete collega”. Stimuleer daarom interactie 

door ‘echte’ vragen te stellen: “hoe was jullie weekend”, “wie heeft dit ook al 

meegemaakt”, etc. 

Hou het bij voorkeur kort. Korte posts werken over het algemeen beter. Je hoeft niet 

meerdere paragrafen te schrijven om je boodschap over te brengen. 

Leve de hashtag
De hashtag is geweldig … omdat je er vlot een samenvatting of toevoeging mee kan 

maken aan je tekst.

Gebruik bijvoorbeeld hashtags #stameeop en #sv2020 in elk bericht dat je post voor 

de herkenbaarheid (en crosslink via twitter). 
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Af en toe een poll
Vinden jullie dat arbeiders een stem verdienen die strijdt voor rechtvaardigheid?

• Ja!

• Mwô, tis wel oké

Een poll houdt de aandacht vast!

Gedeelde inhoud
Lees je een interessant artikel op een website van het ABVV of op een nieuwssite,

dan kan je dat makkelijk delen met je volgers, via de Facebook ‘Share’ of ‘Deel’-

button bij dat artikel. Je publiceert dan eigenlijk een link naar een website op je

Facebook. Je kan er ook nog kort een persoonlijk commentaar bij schrijven. 

Ook posts die je op andere Facebook-pagina’s leest (bv. posts van de centrale met 

praktische informatie of een campagnefoto), kan je gemakkelijk delen. Dit doe je 

als volgt:

– Klik op ‘Delen’ onder de post.

– Klik op ‘Delen in een groep’ en selecteer vervolgens jouw groep.

– Kies of je de tekst van de ABVV-Metaal post wil overnemen of niet (door het 

hokje aan of af te vinken) en schrijf eventueel nog een extra tekst bij de post. 

Originele inhoud
Ben je zelf wat creatiever met woord of beeld? Dan kan je ook eigen teksten, 

pamfletten, foto’s of video’s publiceren.

Je kan je hiervoor ook baseren op de posts van ABVV-Metaal. Gebruik 

onderstaande beelden als inspiratie en ga zelf eens voor de camera staan.  

Vertel jouw volgers waarom jij en je collega’s mee opstaan en plaats de tekst  

over de afbeelding/video en … hup! Jouw update past helemaal binnen de stijl  

van de campagne.

ID
E

E
!



Campagnehandboek
sociale verkiezingen 2020

43

Hoe pak je dit praktisch aan?

1 
Ga voor een neutrale muur staan. Neem de foto van voldoende afstand zodat je 

links of rechts nog plek hebt voor het plaatsen van je quote.

2 
Plaats de foto op je computer.

3 

Laad je foto op in PowerPoint

4 

Voeg een tekstvak toe en vertel waarom je op staat. Start je zin steeds met  

‘ik sta mee op omdat…’, gevolgd door jouw drijfveer voor de sociale verkiezingen 

2020. Het lettertype kan je overnemen uit de bestanden op de toolbox.  

Lukt dit niet? Ga dan voor een standaard lettertype. ‘Aharoni’ in het vet lijkt 

bijvoorbeeld sterk op het onze.

https://abvvmetaal.be/nieuwsbrief/3496-toolbox-met-campagnemateriaal
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5 
Vergeet je naam, achternaam en bedrijf niet te vermelden.

6 

Voeg het ABVV-Metaal-logo van de sociale verkiezingen toe. Deze vind je in de 

toolbox op de website.

7 

Sla tot slot je slide op als png of jpeg. Krijg je daarna nog een melding of je heel de 

PowerPoint of enkel één slide wil opslaan? Kies dan voor de optie ‘één slide’.

8 

Zie zo. Je afbeelding staat klaar om te posten!

https://abvvmetaal.be/nieuwsbrief/3496-toolbox-met-campagnemateriaal
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Community beheren
Belangrijk is ook dat een online community manager uit het team de comments of 

vragen beantwoordt. Bespreek in jullie bedrijf hoe jullie dit zullen opvolgen. Wat als 

er reacties komen op jullie berichten? Wie zal deze beantwoorden?

 
Hoe reageren op negatieve commentaar?
Besef dat niet iedereen op sociale media even lief is voor elkaar. Wees voorbereid 

op stekelige opmerkingen. Relativeer ze, en overweeg hoe je er best op kan 

reageren. Spam of echt hatelijke of lasterlijke commentaar kan je verwijderen. Maar 

soms is commentaar ook leerzaam. Ga er dan positief mee om, reageer terug en 

ga in dialoog. Maar blijf altijd kalm en beleefd, en laat je nooit op stang jagen. Want 

gesproken woorden vervliegen, maar geschreven woorden blijven voor eeuwig. 

Heb je vragen bij het opzetten van een Facebook-groep of bij het posten van 

berichten? Stel ze gerust via sv2020@abvvmetaal.be.

Succes!




