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Toelichting

In samenspraak met onze kameraden van ABVV Metaal beslisten we om de grafische lijn van hen over te 
nemen in onze campagne. Desalniettemin is het niet zo dat wij dezelfde campagne zullen voeren als ABVV 
Metaal.

In de campagne zullen we onze eigen stijl gebruiken die wordt toegespitst op de noden van onze leden en 
sectoren. De campagne zal bestaan uit 4 fases;

1. Lanceringscampagne (half september tot eind oktober)
2. Kandidaten ( oktober tot december)
3. Pre-Campagne ( december tot maart)
4. Campagne (maart tot juni)

Tijdens alle fases van de campagne zal er door BTB Federaal propagandamateriaal ter beschiking gesteld 
worden aan de gewesten. Verderop in dit document wordt een tijdlijn van de voorziene campagne weerge-
geven.

De campagne zal zowel offline als online gevoerd worden. Daarom raden we jullie aan om een
facebookpagina voor de syndicale werking op je bedrijf op te zetten. Hiervoor kan je desgewenst een bep-
erkte ondersteuning krijgen van het federaal secretariaat.

Verder vind je in dit boek een aantal tips, tricks, do‟s en don‟ts voor het voeren van de campagne.

We hebben ervoor gekozen om van dit boek een levendig onderwerp te maken dat bij tijd onderhavig kan 
zijn aan wijzigingen. Elke nieuwe versie zal bij de geplande nieuwsbrieven vermeld worden samen met een 
link naar het bestand zelf.

Ondersteunig

Gedurende de volledige loop van de campagne (en nadien uiteraard ook) staan de secretarissen en propa-
gandisten je steeds bij met raad en daad. Zij zullen er in eerste instantie op toezien dat de procedure gevolgd 
wordt zoals het hoort. Zij zullen ook instaan voor de verdeling van de propagandamaterialen en jullie contact-
personen zijn bij problemen of vragen.
Betrek je secretaris en/of propagandist dan ook steeds bij je campagne. Laat hen weten hoe je de dingen wil 
aanpakken. Zo zijn zij ook op de hoogte en kunnen ze je bijstaan, tips geven en bijsturen indien nodig.
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De campagne 
van 2020

De campagneslogan
Sociale verkiezingen moeten natuurlijk opgehangen worden aan een thema. Het leek ons dan ook een 
goed idee om het leidmotief van onze RESPECT-campagne door te trekken in de campagne voor de 
komende sociale verkiezingen. Dit naast de slogan van het Federaal ABVV.

Onze bedoelingen moeten duidelijk en combineerbaar zijn bij allerlei thema‟s. Ook moet onze slogan inzet-
baar zijn in alle stadia van de verkiezingscampagne

SAMEN VOOR ...

Voor werkbaar werk, voor een goed pensioen, voor onze sociale rechten, voor betere werkvoorwaarden en 
hogere lonen, voor gelijke rechten, voor RESPECT!

Voor je eigen welzijn en dat van je collega‟s, nu en later. Voor alle mensen die het moeilijk hebben, onder 
andere door discriminatie of armoede.

Laten we er SAMEN voor gaan.
Het logo voor deze sociale verkiezingen
Naast de nieuwe slogan bestaat er ook een nieuw logo voor deze sociale verkiezingen. Het BTB-logo wordt 
steeds gebruikt in het logo. Dit mag niet verdraaid, vervormd of geroteerd worden. De logo‟s zijn telkens in 
drie verschillende composities gemaakt.

compositie op witte achtergrond

compositie op rode achtergrond
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Maak een planning

In jouw bedrijf zijn er naar alle waarschijnlijkheid nog andere ABVV-centrales aanwezig met een eigen cam-
pagne. Daarnaast is er ook nog het materiaal van het ABVV. Veel materiaal dus, maar ook veel verschillend 
materiaal. Om elkaar niet voor de voeten te lopen, is het belangrijk dat er met de andere ABVV fracties in je 
bedrijf overlegd wordt of dat je minstens gegevens uitwisselt bv. betrefende de timing.

Probeer steeds zeer consequent te zijn in je eigen communicatie. BTB zal in al haar publicaties de nadruk 
leggen op dezelfde slogan en dezelfde grafische vormgeving. Hou je daar ook steeds aan. Herhaling verst-
erkt je boodschap.

Om je te helpen heeft BTB een toolbox gemaakt die we ter beschikking stellen. Vraag aan je secretaris of 
propagandist de link naar de toolbox. Deze zal enkel digitaal via Dropbox ter beschikking gesteld worden.

Surf geregeld naar de BTB-website voor nieuw materiaal en extra visueel beeldmateriaal.

Maak een tijdlijn
De campagne voor de sociale verkiezingen heeft zijn eigen tijdlijn die bepaald wordt door de procedure. Het 
is dan ook belangrijk je campagne te plannen in functie van de belangrijkste punten in de procedure. Miss-
chien kunnen er zelfs nog andere bedrijfsgebonden momenten zijn? Belangrijk is te weten vanaf wanneer de 
materialen van de centrale ter beschikking zijn, vandaar de uitgebreide tijdijn die je verderop in dit boek vindt.

Tijdlijn campagne BTB
Lancering 
Campagne (23 september)

Vanaf 23 september lanceren we een eerste reeks affices 
met onze slogan en de aankondiging dat de sociale 
verkiezingen voor de deur staan. Deze zullen aan de 
gewesten digitaal beschikbaar gesteld worden in A4 en A3 
formaat.



5

 
Op de Dropbox vind je alle affiches, grafische elemenen, 
filmpjes omtrent de campagne en andere publicaties terug. 
Wil je toegang tot de Dropbox? Vraag dan aan je secretaris 
of propagandist de link.

Lancering
Dropbox ( 23 september)

 
Gelijktijdig met de fysieke campagne lanceren we ook 
onze campagne online via onze kanalen Facebook, Twit-
ter en de website. Op onze website komt een extra luik 
rond de sociale verkiezingen. Op regelmatige basis zullen 
er filmpjes en statische posts verschijnen die gedeeld 
kunnen worden op de sociale media van je syndicale 
werking of je website.

SAMEN VOOR
Sociale media (23 september)

Campagne
handboek ( 23 september)

 
In dit handboek vind je een overzicht van de tijdlijn voor de 
campagne vanuit de centrale, een overzicht van de
beschikbare materialen, maar ook een aantal tips over 
hoe een campagne op te zetten, hoe te communiceren,…

 
Tijdens de campagne sociale verkiezingen wordt er op 
belangrijke momenten in de campagne een nieuwsbrief 
naar de militanten verstuurd. Hierin vind je meer info over 
de procedure voor de komende periode, tips en tricks om 
campagne te voeren, praktische zaken in verband met de 
campagne van het ABVV en BTB, belangrijke data voor 
bijeenkomsten, interprofesioneel/centrale,...

Nieuwsbrief Sociale 
verkiezingen (begin oktober)
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Tijdens de zoektocht naar kandidaten levert de centrale 
affiches en flyers aan. Op de BTB website komt een 
formullier waarop kandidaten zich kunnen aanmelden.
Onze boodschap “BTB zoekt M/V/X met haar op de
tanden”. Ook op de sociale media en website van BTB zal 
deze zoektocht ingezet worden door middel van filmpjes 
en getuigenissen van ervaren afgevaardigden
 

Zoektocht
Kandidaten (begin oktober)

 
In het september nummer van ons 3 maandelijks (ver-
stuurd begin oktober) magazine be-motion besteden we 
kort aandacht aan de sociale verkiezingen.

In elke editie tot na de verkiezingen zullen de sociale 
verkiezingen als thema terug komen. Indien gewenst 
kan je extra nummers krijgen om te gebruiken tijdens de 
campagne bv. om in de bakjes te leggen, op de
tafel in de refter of gewoon om uit te delen. Contacteer 
hiervoor je secretaris of propagandist

Be motion (begin oktober)

Vanaf midden oktober tot februari voeren we een 
pré campagne rond een aantal inhoudelijke thema‟s: 

SAMEN voor

• Werkbaar werk / einde loopbaan
• Koopkracht
• Gelijke rechten / Precair werk / Jongeren
• Vorming en opleiding

De centrale zal hiervoor vier verschillende affiches 
beschikbaar stellen. Indien jullie bedrijfsgebonden thema’s 
hebben, kunnen deze ook gebruikt worden. (zie volgende 
bladzijde)

Pré
Campagne (oktober—februari)
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Een eigen facebookpagina van je syndicale werking kan 
zeer nuttig zijn om je campagne ook digitaal te voeren! 
 
Vooral in onze sectoren waar collega‟s elkaar niet 
altijd veel zien kunnen deze helpen je boodschap 
te verspreiden. Er worden in de dropbox visuals 
aangeleverd die je kan gebruiken op je Facebookpagina. 

In de mate van het mogelijke kan de centrale je onder- 
steunen om een pagina op te zetten.

Facebookpagina sydicale 
werking per bedrijf

 
De jaarlijkse agenda werd ontworpen in de stijl van de campagne. 
Deze zal midden november beschikbaar zijn.

Agendaboekje  
(midden november)

 
Er worden twee verschillende soorten campagnestickers  
beschikbaar gesteld, Deze kunnen desgewenst gebruikt 
worden in je campagne.

Campagne stickers 
( 15 december)

 
In deze versie hebben we aandacht voor de X –60 
(mededeling door de werkgever). Ten laatste op die da-
tum moet de werkgever een reeks schriftelijke 
inlichtingen bezorgen aan de OR het CPBW of de SA

Nieuwsbrief sociale 
verkiezingen (6 december)
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Van zodra het liijstnummer bekend is, bezorgen we een 
affiche met nummers aan de gewesten. Net als alle 
andere affiches zal je deze ook terug kunnen vinden in de 
Dropbox. Het lijstnummer op de affiches die hier worden 
afgebeeld is een voorlopig voorbeeld.

Affiche lijstnummers 
(15 december)

 
We ontwerpen een affiche waarin we de beste wensen 
voor het nieuwe jaar willen verspreiden.

Affiche 
Gelukkig Nieuwjaar (6 december)

 
X –30: Vanaf deze dag begint                                           
de beschermingsperiode van de kandidatente lopen.

Nieuwsbrief sociale 
verkiezingen (3 januari)

We ontwierpen een drieluik jaarplanner in het thema van 
de verkiezingen deze kan je samen met een 
promobalpen verdelen.

Jaarplanner en balpen
(midden december)
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Nieuwsbrief X: Uiterlijk op deze dag moet de werkgever 
de datum en de uren van de verkiezingen vastleggen en 
bekend maken door middel van uithanging.

Nieuwsbrief sociale 
verkiezingen (3 februari)

In dit fotomanifest worden de kandidaten op je bedrijf aan 
de collega‟s voorgesteld. Je secretaris en propagandist 
zullen instaan voor de ondersteuning hiervan.

Fotomanifest
(februari - maart)

X +35 : Deze dag is de uiterste datum voor het indienen 
van de kandidatenlijsten bij de werkgever.

Nieuwsbrief sociale 
verkiezingen (9 maart)

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat je met gadgets geen 
verkiezingen wint (maar wel met inzet) voorziet de
centrale 2 gadgets die aan de collega‟s kunnen verdeeld 
worden (balpen en multitool). Er worden ook twee gadgets 
voorzien voor de kandidaten. (A5 schrijfblok en drinkfles)

Gadgets 
( begin maart)

Deze affiches kunnen desgewenst door de gewesten of 
militanten zelf aangemaakt worden met behulp van de 
grafische elementen in de Dropbox.

Lijstaffiches
Per bedrijf (midden maart)



11

Eind maart stellen we sectoraffiches ter beschikking met 
de belangrijkste realisaties van onze centrale voor
betreffende sectoren. (Zie volgende pagina voor een over-
zicht van de affiches)

Sector
affiches (einde maart)
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Er zal gewestelijk een BTB kandidatendag georganiseerd 
worden. Meer info en data volgen later.

Kandidatendag
(meer info volgt)

X + 70: Uiterlijk tegen X + 70 kunnen de vakbonds- 
organisaties die kandidaten hebben voorgedragen een 
getuige en een plaatsvervanger per stembureau 
aanduiden.

Nieuwsbrief 
Sociale verkiezingen (20 april)

Met deze laatste publicatie voor de verkiezingen kan je 
je collega’s inlichten hoe ze geldig moeten stemmen. Dit 
wordt gemaakt in de vorm van een deurhanger die je de 
avond voor of ochtend van de verkiezingen aan de lockers 
of de wagens van je collega’s kan hangen

Deurhanger
stemadvies (eind april)

Met deze affiche bedanken we onze kiezers. Zoals met 
alle affiches en publicaties doorheen de campagne zal ook 
hiervan een digitale versie te vinden zijn in de Dropbox

Affiches 
“Bedankt” (8 mei)

Dag van de verkiezingen, in deze laatste nieuwsbrief 
wensen we alle kandidaten nog een laatste maal succes.

Nieuwsbrief 
sociale verkiezingen (4 mei)
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Tips voor de campagne

1
Maak een planning
Beginnen doe je bij het begin. Maak een planning met de ganse BTB-militantenkern op je bedrijf.
• Welke doelstelling streven we na? Zoveel mogelijk stemmen halen wil iedereen, maar dat is geen doel-

stelling.
• Welke middelen willen jullie inzetten? Zet alle campagnemiddelen op een rijtje. Als beginpunt kan je dit 

handboek, met al het materiaal dat aangeleverd zal worden, gebruiken. Daarnaast kan je de toolbox 
gebruiken om zelf materiaal te ontwikkelen.

• Wat zijn je doelgroepen? Alle werknemers zijn uiteraard je doelgroep. Maar die grote groep heeft ver-
schillende statuten en verschillende bekommernissen. Praat met je collega‟s, vraag hen hiernaar en 
gebruik dit indien mogelijk in je campagne. Maak een inventaris van hoe je de verschilende doelgroep-
en wil benaderen met je campagne.

• Wie doet wat? Spreek af wie, wat, wanneer doet. Zo vermijd je dat er dubbel werk gebeurt en kan je 
allemilitanten/kandidaten betrekken in je campagne. 

Verdeel de taken zo veel mogelijk evenredig zodat iedereen aan bod kan komen. Zet dit op papier en ver-
deel het onder elkaar zodat iedereen zijn rol kent.
Maak een realistische planning: zowel in je doelstellingen als in je middelen, als in wat jullie gaan doen. 
Hou er rekening mee dat er al eens wat mis kan lopen. Maak een tijdsplanning met in het achterhoofd dat 
te strakke deadlines zorgen voor stress en frustraties.

2
De boodschap is alles
De kern van je campagne is de boodschap. Onze boodschap is SAMEN VOOR … Maar belanngrijk is om 
dit nu te concretiseren.Vertaal dit naar de onderneming. Hoe hebben jullie dat de voorbije jaren gedaan? 
Hoe gaan jullie dat morgen doen?
Probbeer je boodschap steeds positief te formuleren. Focus niet op het probleem maar op de oplossing. 
Leg de nadruk waar we SAMEN willen voor gaan, niet tegen wat we SAMEN willen gaan.
Wees vooral zelf overtuigd van de boodschap die jullie uitdragen. Als je zelf niet gelooft wat je zegt, gelooft 
iemand anders het ook niet.

3
Focus op wat je doet
Wat je doet blijft langer in mensen hun gedachten dan wat je zegt. Heb het niet over wat je had willen doen 
en waarom je het niet hebt kunnen doen. Heb het over de dingen die je wel gedaan hebt, iedereen weet 
best wel dat je niet alles kan doen. Toon wat je doet, laat zien dat je werk verzet.

4
Vermijd vijand– of slachtofferbeelden
De meeste van je collega‟s zitten niet te wachten op vijandsbeelden (noch van de werkgevers, noch van de 
andere vakbonden) Anderzijds ziet niemand zich graag afgeschilderd als slachtoffer of verliezer. Het gaat 
om jullie als BTB fractie niet over andere vakbonden of de werkgever.

5
Communiceren doe je altijd
Je communiseert voortdurend als je je op de werkvloer begeeft, wees je daarvan bewust. Jouw imago is 
het imago van de BTB-fractie op jouw bedrijf. Het beste campagnemiddel is nog steeds persoonlijk contact, 
een gesprek doet meer dan tien pamfletten. Vergeet nooit dat je een voorbeeldfunctie hebt. Gedraag je als 
dusdanig. Maak geen ruzie, maar zeg duidelijk je mening. Argumenteer en roep niet.
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6
Focus op je collega’s
We moeten niet onszelf of onze militantenkern overtuigen. We moeten onze collega‟s die voor ons stem-
men overtuigen. Hoe goed je ook werkt, hoe strijdvaardig je ook bent. Op het einde van de rit overtuig je je 
collega‟s met juliie realisaties, met wat je hebt gedaan.
We voeren geen campagne voor onszelf. We voeren campagne om de verkiezingen te winnen. Stem je 
campagne af op je collega‟s. We moeten niemand naar de mond praten, maar we moeten ook niet langs 
hen heen praten.

7
Hoge en professionele standaard
Zorg voor professioneel ogende publicaties. Geen enkel merk gebruikt tien verschillende logo‟s/slogans/
beelden/ imago‟s tegelijk. Doe dat zelf ook niet. Zorg voor eenduidige en heldere communicatie. Gebruik 
de toolbox om je hierbij te helpen.

8
Let op je taal
Pas je taal aan, aan de context waarin je schrijft of spreekt. Schrijf heldere correcte teksten. Prop je publi-
caties niet vol tekst, voldoende witruimte brengt rust. Overdaad aan tekst zet niet aan tot lezen.

9
Online is er ook een wereld
De online BTB-kanalen zullen optimaal gebruikt worden: Facebook, Twitter, Instagram. Maar ook zeker 
onze website, ons magazine be motion, de nieuwsbrieven …

We moedigen het opzetten van een bedrijfspagina op Facebook aan en zullen ook hiervoor materiaal en 
een how to ter beschikking stellen. We raden aan zoveel mogelijk beeldmateriaal in je posts te gebruiken. 
Zorg ervoor dat deze aandacht trekken, je boodschap ondersteunen en mensen aanzetten om verder te 
lezen. Betrek zoveel mogelijk militanten, kandidaten en collega‟s op je pagina.
Hou je teksten kort, maar krachtig en gebruik woorden die aanzetten tot actie.

10
Blijf verbeteren
Doelstellingen, planningen, afspraken … Allemaal mooi en wel. Het zorgt voor stuctuur in je campagne. 
Maar hou er rekkening mee dat niet altijd alles loopt zoals we zouden willen. Er is altijd ruimte voor ver-
betering. Stuur bij indien nodig.

11
Voer je eigen campagne
Voer je eigen campagne en laat je niet van de wijs brengen door wat anderen doen. Het is niet omdat 
ACV een gadget uitdeelt, of dat ACLVB cinematickets belooft dat je moet panikeren. Je collega‟s zullen de 
gadget s aanpakken, maar daarom niet voor hen stemmen. Mensen stemmen voor de beste kandidaten, 
waar ze vertrouwen in hebben.
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Aan de slag met jouw 
bedrijfspagina op Facebook

1
Log in met een Facebook account
Een Facebookpagina maak je aan vanuit een persoonlijk profiel. Maak dus zeker geen nieuw 
profiel aan, maar meld je aan met je persoonlijk profiel dat al bestaat.

Wil je geen eigen profiel gebruiken, maak dan hiervoor een ‘werkprofiel’ aan dat je
dan enkel hiervoor gebruikt.

Ga naar www.facebook.com en maak een nieuw account aan.

2
Maak een facebookpagina aan voor je bedrijf
Eens je bent ingelogd klik je op het menu ‘Maken’ in de blauwe menubalk en kies voor ‘pagina 
aanmaken’.

2
Maak een facebookpagina aan voor je bedrijf
Eens je bent ingelogd klik je op het menu ‘Maken’ in de blauwe menubalk en kies voor ‘pagina 
aanmaken’.
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3
Kies het type van de pagina
Facebook geeft je 2 opties:

• Bedrijf of merk
• Community of bekend persoon

Kies hier voor de optie ‘Bedrijf of merk’. Geef je pagina een naam b.v. BTB-ABVV Renewi en kies 
als categorie voor ‘vakbond’.

4
Kies een profielfoto 
Maak de pagina visueel aantrekkelijk door een profielfoto of logo toe te voegen. Kies bij voorkeur 
voor een groepsfoto waarop jullie duidelijk herkenbaar staan. Je collega’s  krijgen zo meteen de 
indruk dat jullie aan hetzelfde zeel  trekken. Later delen we nog een fotomanifest uit per bedrijf. 
Het kan in jullie voordeel spreken dat werknemers jullie herkennen van op Facebook.
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5
Kies een omslagfoto
De omslagfoto is de brede foto bovenaan de pagina.Ga hier creatief mee aan de slag. Maak 
duidelijk waarvoor jullie staan. Kies bij voorkeur een afbeelding die gelinkt is aan BTB. Zo weten je 
collega’s meteen bij welke vakbond jullie betrokken zijn.

BTB levert hiervoor omslagfoto’s aan via de Dropbox. Indien je een gepersonaliseerde omslagfoto 
op maat van je bedrijf wil, kan je dat aanvragen via je secretaris of propagandist.

6
Vul je pagina verder aan
Maak een korte beschrijving
Schrijf hier in 2 zinnen (max. 155 karakters) waarom de nieuwe pagina bestaat. Wie
zijn jullie en waarvoor staan jullie?

Vul zeker ook de algemene gegevens in. Hoe meer je invult, hoe meer Facebook je pagina zal 
tonen. Vul dus zoveel mogelijk velden in. Zijn sommige velden niet relevant voor jou? Laat ze dan 
leeg. Ze worden automatisch weggelaten op je profiel.
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7
Post een bericht
Start met het posten van berichten en overtuig jullie volgers om op BTB - ABVV te stemmen bij de 
volgende sociale verkiezingen. Geen inspiratie? in de volgende update van het campagnehand-
boek geven we zeker meer tips.

8
Nodig vrienden/collega’s uit
Nodig vrienden en/of collega’s uit om voor jullie te supporteren!

9
Blijf posten!
Nu de pagina is aangemaakt, is het een kwestie van hem te blijven gebruiken. Post regelmatig en 
val niet stil. Hoe vaker jullie posten, hoe beter jullie zullen scoren op Facebook. 




