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HET SOCIAAL LANDSCHAP IN BELGIË
Ben je lid van de sociale commissie van je werkgeversfederatie? Wil je meer weten over de werking
van paritaire comités? Hoe zijn vakbonden intern georganiseerd? Welke gevolgen heeft dit op het
terrein? Welke soorten CAO’s bestaan er? Hoe ontstaat de loonnorm? Wat is het lasagne model van
sociaal overleg in België? Welk effect heeft het sociaal overleg op de arbeidsmarkt?
Ben je nieuwsgierig? Dan is onderstaande opleiding iets voor jou.
Je krijgt een helikopterzicht op het Belgisch sociaal overlegmodel.

Programma
Het syndicaal landschap in België
•

Achtergrond

•

De werking van de vakbonden: organisatie en structuren

•

De financieringsbronnen

•

De representativiteit

•

Het syndicaal professionalisme

•

De denkwereld en opleiding van de delegee

•

De rollen en rollenconflicten van de delegee

•

De SWOT-analyse van de vakbonden

Het werkgeverslandschap in België
•

Achtergrond

•

De werking van de federaties: organisatie en structuren

•

De financieringsbronnen

•

De representativiteit

•

De SWOT-analyse van de werkgeversfederaties

De organisatie van het sociaal overleg in België
•

De fundamenten van het Belgisch collectief arbeidsrecht
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•

Het interprofessioneel overleg
-

Het interprofessioneel overleg als politieke optie

-

De actoren (interprofessionele erkende organisaties)

-

De instellingen (G10, NAR, CRB, …)

•

Het sectoraal overleg :
-

De politieke optie achter het sectoraal overleg

-

De actoren (vakbondscentrales en sectorfederaties)

-

De instellingen (paritaire comités, sociale fondsen, vormingsfondsen, …)

-

De verschillende werkwijzen

•

Het ondernemingsoverleg
-

De politieke keuze: tweevoudig model met drie overlegorganen

-

De monopoliepositie van de vakbonden

-

De bescherming van werknemers met een sociaal mandaat

Bijzondere thema’s
•

De rechtsbronnen en de hiërarchie der normen

•

De SWOT analyse van centraal en decentraal overleg

•

De loonvorming in België

•

Het stakingsrecht

•

Het Belgisch model in vergelijking met andere modellen

•

De output van het sociaal overleg

Toekomstperspectief en werkgeversvoorstellen tot modernisering van het sociaal
overleg

Praktische info
Duurtijd: 1 dag
Datum: 13 september 2018
Trainers: Sofie Claes en Manou Doutrepont
Regio: Mechelen (exacte locatie wordt nog bepaald)
Investering: 800 euro
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Inschrijven
Wens je in te schrijven? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar onze assistente Christine op
c.boogaerts@social-dialogue.net.

Heel graag tot dan!
Sofie Claes en Manou Doutrepont
Social Dialogue Academy
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