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Wenst u te investeren in de verdediging van de rechten en belangen van uw collega’s  ? 
Heeft u zin om via voorstellen een kracht te vormen in het kader van uw werk? De syndicale 
afgevaardigde vertegenwoordigt alle categorieën van het personeel; hij informeert op 
eerlijke wijze zijn collega’s over de beslissingen die in het kader van de onderhandelingen of 
overleg worden genomen; hij verdedigt de rechten en belangen van de personeelsleden met 
betrekking tot de beslissingen van de werkgever; hij zorgt ervoor dat het welzijn van de 
medewerkers wordt geëerbiedigd wanneer  zij hun  werk verrichten. Hiertoe heeft  hij 
toegang  tot de documenten die het hem mogelijk maken de toestand te analyseren. De 
vakbondsafgevaardigde is een vertegenwoordiger van het personeel. Het is via hem dat de 
vakbond aan de werkgever zijn klachten,  eisen of voorstellen te kennen  geeft : 

 

Hij kan met name: 
 

• Voorstellen,  eisen of klachten formuleren, 
• De werknemer die dit wenst, bijstaan tijdens een gesprek dat een 

tuchtsanctie voorafgaat, 

• Als waarnemer fungeren bij aanwervings- en bevorderingsproeven en 

toezien op het eerlijke en correcte verloop van dergelijke testen. 

 
 

Mevrouw, Mijnheer, 
Beste leden, 

 
V.S.O.A. zoekt gedreven mensen die klaar zijn om betrokken te raken en interesse  
hebben om 
- de schakel tussen alle partijen te zijn, 
- een referentiepunt te zijn, 
- de vrouw of man te zijn die verslag uitbrengt over alle aanwezige problemen en om 
ons comité te vervoegen, 
- aan dit comité deel te nemen, teneinde oplossingen voor te stellen en te 
onderhandelen, 
- enzovoort. 

 
In eerste instantie bent u opgeleid en ingelicht, u hebt natuurlijk het statuut van 
afgevaardigde en beschikt ook over alle verwante opleidingen; uw rechten en plichten, 
wat de leden en de autoriteiten van u verwachten, wat u van de ondersteuning van VSOA 
kunt verwachten, ... 

 
➢ Indien u overweegt te kunnen en te willen meewerken met en voor VSOA, gelieve 

u dan kenbaar te maken bij Dominiek Peeters, dominiek.peeters1@telenet.be     
 

WEBSITE    :   http://www.slfp-vsoa-zonesdesecours-hulpverleningzones.be/ 
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