
Meer mensen en middelen om echt 
vakbondswerk te doen

Frank Moreels: “Hier draait het om: dat we onze 
organisaties efficiënter organiseren en zo mensen 
en middelen vrijmaken om onze leden nog beter te 
vertegenwoordigen en te helpen. Hoe slagen we 
daarin? Onder andere door te kiezen voor één ge-
meenschappelijk IT-systeem, te besparen op kantoor- 
materiaal door groepsaankopen, vormingen samen 
te organiseren en onze kantoren voor elkaar open te 
stellen. Daarmee besparen we geld dat we inzetten 
voor onze kerntaak: belangenbehartiging.”

Georges De Batselier, ex-voorzitter van ABVV-Metaal: 
“Parallel aan het samenwerkingsakkoord doen we bij 
ABVV-Metaal een interne efficiëntie-oefening. Waar zit 
nutteloze administratie? Welke taken doen we dubbel? 
Welke werkprocessen kunnen eenvoudiger? We voelen 
nu al aan dat er middelen zullen vrijkomen voor onze 
syndicale activiteiten, zowel de collectieve belangen-
behartiging als de individuele dienstverlening.”

Frank Moreels: “1 + 1 moet 3 worden, ook op juridisch 
vlak. De juristen van ABVV-Metaal en BTB werken 
voortaan samen om vragen op te lossen. Zo bouwen 
ze knowhow op en kunnen ze zich individueel meer 
specialiseren. Er liggen ook plannen op tafel voor een 
juridische nieuwsbrief. Onze juridische experts hebben 
daar momenteel de ruimte niet voor. Samen lukt dat 
wél. Belangrijke informatie en juridische uitspraken krij-
gen we zo veel sneller bij onze leden en militanten.”

Meer kantoren voor jou ter beschikking

Rohnny Champagne, voorzitter van ABVV-Metaal: 
“Al een hele tijd voor er sprake was van het akkoord 
tussen ABVV-Metaal en BTB zijn we in Limburg gestart 
met een intensieve samenwerking. Vroeger moesten de 
leden van de metaal naar het kantoor in Tongeren, de 
BTB-leden gingen naar Genk. Nu kan iedereen terecht 
in beide kantoren. We hebben één IT-systeem voor de 
ledenadministratie, één frontoffice waar alle telefoons 
binnenkomen en een gemeenschappelijke juridische 
dienst. Door samen te werken, kunnen we onze leden 
beter en sneller verder helpen. Het is zeker niet be- 
doeling dat we Limburg copy-pasten. We bekijken met 
elke provinciale afdeling welke samenwerking nodig 
en mogelijk is. Het wordt maatwerk. Het is wél onze 
ambitie om meer en meer kantoren open te stellen 
voor de leden van beide centrales. Zodat er altijd een 
ABVV-kantoor in je buurt is.”

Versterking van onze digitale 
én persoonlijke dienstverlening

Frank Moreels: “Tot voor kort hadden we een hoofd-
zakelijk fysieke dienstverlening, via de vakbonds- 
vertegenwoordigers op de werkvloer en in onze 
kantoren. Door de coronacrisis moesten we nood- 
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BTB en ABVV-Metaal bundelen krachten

BTB en ABVV-Metaal sloegen de handen al eerder in elkaar 

rond IT, de jongerenwerking en militantenvorming. Met het 

samenwerkingsakkoord dat we in juni ondertekenden,  

schakelen we een versnelling hoger. We zullen nog intensiever 

samenwerken – praktisch én inhoudelijk. Zo willen we jullie nóg 

beter en sneller bedienen, en sterker staan in onze contacten 

met de politiek en de werkgevers. Wat betekent de samen- 

werking concreet? Onze voorzitter Frank Moreels, voormalig 

voorzitter van ABVV-Metaal Georges De Batselier en zijn 

opvolger Rohnny Champagne leggen het uit.
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Ontdek de 5 voordelen van de samenwerking voor jou als lid
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gedwongen in heel korte tijd omschakelen naar 
digitaal. We krijgen daar hele fijne reacties over. Toch 
staan we nog maar aan het prille begin. In de toekomst 
willen we de twee sporen – fysieke en digitale dienst-
verlening – nog verder uitbouwen. De samenwerking 
met ABVV-Metaal maakt dat mogelijk.”

Georges De Batselier: “Met het e-loket en onze 
metalchatbot hebben wij al wat digitale stappen ge-
zet. Die mogelijkheden breiden we nog uit. Toch blijven 
ook de fysieke contacten een groot aandachtspunt. 
Want niet alles kan online. Persoonlijk contact is enorm 
belangrijk, ook dat heeft de coronacrisis duidelijk ge-
maakt. We kijken dus samen met BTB naar nieuwe 
manieren om te communiceren, via sociale media, 
nieuwsbrieven en berichten. Snel én persoonlijk.”

Sterkere stem tegenover beleid
en werkgevers 

Frank Moreels: “Er zijn heel wat maatschappelijke 
uitdagingen die een impact hebben op onze beide 
sectoren. Door expertise uit te wisselen, samen 
knowhow op te bouwen en gezamenlijke standpunten 
in te nemen, raken we veel verder. Sociale dumping is 
één van die uitdagingen. BTB heeft daar veel ervaring 
in. Toch komt sociale dumping ook voor in de metaal-
sector. Denk aan de elektrotechnici in de haven of de 
petroleumraffinaderijen. Een tweede uitdaging is de 
globalisering. Vroeger stopten de vakbondsactiviteiten 
aan de landsgrenzen. Maar de bedrijven in onze 
sectoren internationaliseren, dus moeten wij mee. 
Als kleine speler is het moeilijker om je rol te spelen 
tegenover multinationals. Daarom verenigen we ons 
Europees en wereldwijd met andere vakbonden en dat 
moeten we ook interprofessioneel doen. En dan kom 
ik naadloos tot een derde uitdaging: de toenemende 
verrechtsing. We hebben alle progressieve krachten 
nodig om tegengas te bieden. Mijn grote voorbeeld 
daarin is Louis Major. Hij vocht voor de sectorale 
belangen van de havenarbeiders. Tegelijk brak hij een 
lans voor het interprofessionalisme. Want alleen samen 
raak je verder.”

Rohnny Champagne: “Ik voeg daar nog een vierde 
uitdaging aan toe: de digitalisering in onze sectoren. 

Van de productierobots over digitale platformen 
tot zelfrijdende voertuigen. Daardoor worden de 
traditionele arbeidsverhoudingen grondig door elkaar 
geschud. Op onze gezamenlijke informatiedag kwamen 
dezelfde bezorgdheden in onze sectoren terug. In al 
die maatschappelijke uitdagingen moeten we onze 
krachten bundelen. Hoe doen we dat concreet? 
ABVV-Metaal en BTB houden sinds kort gemeen- 
schappelijke formele instantievergaderingen op de drie 
niveaus. Om structureel gemeenschappelijke stand-
punten in te nemen, interprofessionele akkoorden af te 
stemmen en elkaars sectoren te volgen.”

Iedere centrale en afdeling
behoudt zijn autonomie 

Rohnny Champagne: “ABVV-Metaal en BTB zullen de 
komende tijd heel wat samen doen en organiseren. 
Toch behouden de centrales en de provinciale 
afdelingen hun autonomie. Voor de typische sectorale 
thema’s blijft ieder doen wat hij doet. Ook het werk 
van onze secretarissen, delegees en militanten in de 
bedrijven blijft zoals het is. Het is niet de bedoeling dat 
we in gemeenschap van goederen trouwen. Maar wat 
we samen doen, doen we wel voluit samen.”

Georges De Batselier: “Congres na congres bena-
drukken we het belang van een sterke centrale én 
een sterke decentrale vakbondsstructuur. Goed 
georganiseerd, met een krachtige, eensgezinde stem 
en tegelijk dicht bij de mensen. In de praktijk bleek 
dat soms moeilijk te verzoenen. Met het samen- 
werkingsakkoord en onze interne doorlichting zetten 
we nu wel belangrijke stappen vooruit. We evolueren 
naar een soort confederatie met autonome vak- 
centrales en provinciale afdelingen en nieuwe 
structuren om een betere dienstverlening en vertegen-
woordiging mogelijk te maken. In september geef ik 
het stokje van het voorzitterschap door aan Rohnny. 
Ik ben heel blij dat ik deze mooie samenwerking nog 
mee heb kunnen vormgeven.” 

Hier draait het om: dat we onze centrales
efficiënter organiseren om meer mensen en
middelen vrij te maken voor onze kerntaken
als vakbond’’

Frank Moreels

De samenwerking is maatwerk.
We bekijken per provinciale afdeling 
wat nodig en mogelijk is’’

Rohnny Champagne

Onze prioriteit is dienstverlening dicht bij 
de mensen, zowel live als online’’ Georges De Batselier
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