
Het personeel van de VDAB is ongerust over de plannen van de directie en de 
Vlaamse regering om de organisatie te ‘moderniseren’. De vakbonden steunen 
het personeel en willen een duidelijk signaal geven aan de directie en de 
Vlaamse regering dat bijsturingen nodig zijn. Daarom roepen we op om op 
maandagvoormiddag 27 september te staken. 

DE PROBLEMEN ZIJN BEKEND 
 
  een personeelsafvloei van 419 ‘koppen’,  

  de uitbesteding poetspersoneel/kantine,  

  de afschaffing 15% ADV helpdesk en        

  servicelijn,  

  de implementatie van VIBE,  

  de situatie van de coaches,  

  de uitbesteding werknemersopleidingen,  

  Nederlands op de werkvloer, 

  instructeurs die hun passie niet meer mogen  

  doorgeven,  

  afbouw administratie, 

  geen thuiswerkvergoeding,  

  afbouw werklocaties,… 

  de nieuwe vastgoedstrategie en gebouwen- 

  visie die de werk-privé-balans van vele      

  personeelsleden overhoop haalt.  

 

Het personeel van VDAB is nog steeds trots 

op het feit dat zij mogen en kunnen werken 
in een sterke overheidsorganisatie die zijn 

stempel kan blijven drukken op de arbeids-

markt. Ondanks de moeilijke werkomstandig-
heden blijven ze gemotiveerd om een 

kwalitatieve dienstverlening te kunnen 

garanderen aan de burgers. Het personeel is 
echter ook ‘veranderingsmoe’ na vele jaren van 

hervormingen. 

 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront 

(ACOD, ACV openbare diensten en VSOA) 

deelt de bezorgdheden van het personeel en 

wil niet lijdzaam toezien op de ontmanteling 
en geleidelijke uitverkoop van onze VDAB. 

Er is dringend nood aan positieve, ingrijpende 

en structurele bijsturingen om de VDAB van de 
toekomst (een andere) vorm te geven. 

STAAK MEE! Toon je verzet! 
 

Om een duidelijk signaal te geven roepen we het personeel op te staken op 
maandag 27 september 2021 in de voormiddag.  

 

PRAKTISCH 
Halve dag staking invoeren in Vlimpers (georganiseerde werkonderbreking). 

Er zal dan loonverlies zijn voor een halve dag. Leden van de vakbonden krijgen 
een stakingsvergoeding van 15 euro. 

V.U.:     T. Troost                          D. Vandenbroucke                  P. Dresselaers 
      C. Moortgat                         N. Van Wynsberghe                  A. Box 
      Fontainasplein 9-11                     C. Herreman                      Boudewijnlaan 20-21 
      1000 Brussel                        Helihavenlaan                     1000 Brussel          
      

VDAB WORDT UITVERKOCHT EN ONTMANTELD 
STAAK MEE OP 27 SEPTEMBER 

Gelieve niet op de openbare weg te gooien 


