
 

 

Coherentie met 
Waardig Werk  

Belgische NGA (NGOs,  
vakbondsinstituten OS, 
institutionele actoren) 
met Zuidpartners 

PO = Zuidorganisaties die diensten, vormingen, 
begeleidingen aanbieden aan doelgroepen 
+ 
PO = Zuidorganisaties als werkgever ten opzichte van eigen 
personeel/medewerkers 

Finale doelgroepen = alle werkende 
personen zowel in de informele als in de 
formele economie:  bv. leden van 
coöperatieven of werknemers van 
bedrijven, zelfstandigen of ondernemers 

CREATIE VAN 
WAARDIGE 
JOBS 

Bewaken en  
bevorderen van 
(progressieve ?) 
implementering van 
kolom 3 – begeleiden en 
ondersteunen van PO 

 Integreren van aandacht voor werknemersrechten in 
professionele vorming/begeleiding van leden van 
doelgroepen – ook voor finale doelgroepen binnen de 
informele en sociale economie 

 Pleiten voor en ondersteunen van aansluiting bij een 
vakbond, mutualiteit, pensioenkas, 
arbeidsongevallenverzekering, etc. door leden van 
doelgroepen 

 Pleiten voor coherentie met werknemersrechten door finale 
doelgroepen die (gaan) ondernemen/investeren  

 Steunen van formalisering van tewerkstelling van finale 
doelgroepen werkzaam in de informele economie 

 Pleiten voor respect voor werknemersrechten bij bedrijven 
waarmee wordt samengewerkt of die gevormde leden van 
de  finale doelgroepen tewerkstellen – tegen precaire jobs 
en precarising van werk 

 Samenwerken met gespecialiseerde lokale organisaties 
(vakbonden, mutualiteiten, NGOs) (of eventueel 
internationale organisaties) om het bovenstaande te 
verwezenlijken 

Vormen van coöperatieven, ontwikkelen 
van (sociaal) ondernemerschap en maken 
van investeringen – met respect voor 
wernemersrechten 

WERKNEMERS-
RECHTEN 

Bewaken en  
bevorderen van 
(progressieve ?) 
implementering van 
kolom 3 – begeleiden en 
ondersteunen van PO 

 Toepassen van nationale arbeidswetgeving m.b.t. eigen 
personeel/medewerkers – met geschreven contracten, 
waardige lonen, veilige en gezonde werkomstandigheden, 
vakantiedagen, werkuren, sociale bescherming, …  

 Ontwikkelen en toepassen van een arbeidsreglement voor 
eigen personeel/medewerkers in lijn met de 
arbeidswetgeving, nationale en sectorale CAO  

 Respecteren van het recht op vrijheid van vereniging m.b.t. 

Voor leden van doelgroepen die 
personeel tewerkstellen : 

 Zie alle punten kolom 3  

 Bevorderen van respect voor 
werknemersrechten doorheen de 
waardeketen 

 
Voor werknemers : 



 

 

werknemersrechten van het eigen personeel/medewerkers 
(met vrije vakbondskeuze en sociale verkiezingen) 

 Bevorderen van non-discriminatie bij aanwervingen van 
eigen personeel/medewerkers, en nemen van maatregelen 
tegen discriminatie en geweld op de werkvloer 

 Installeren van interne klachtenmechanismen voor 
personeel/medewerkers m.b.t. discriminatie en geweld op 
de werkvloer 

 Pleiten voor (en faciliteren van) aansluiting bij een vakbond, 
mutualiteit, pensioenkas, verzekeringen voor 
arbeidsongevallen door eigen personeel/medewerkers 

 Respecteren van het recht op staking vanwege eigen 
personeel/medewerkers 

 Steunen van deelname van eigen personeel/medewerkers 
aan campagnes en manifestaties voor betere 
werknemersrechten 

 Samenwerken met gespecialiseerde lokale organisaties 
(vakbonden, mutualiteiten, NGOs) (of eventueel 
internationale organisaties) om het bovenstaande te 
verwezenlijken 

 Bovenstaande ook bepleiten bij leden van finale 
doelgroepen die personeel (gaan) tewerkstellen 

 Opkomen voor eigen rechten als 
werknemer in overleg met werkgevers 
(lukt best mits voldoende gevormd 
m.b.t. werknemersrechten) 

 Aansluiten bij een vakbond, mutualiteit, 
pensioenkas, verzekering voor 
arbeidsongevallen 

 Indienen van klachten bij lokale 
vakbonden in geval van ernstige 
schendingen van werknemersrechten, 
discriminatie, geweld op de werkvloer 
of kinderarbeid 

 Steunen van campagnes,  
manifestaties, stakingen voor betere 
werknemersrechten  
 

SOCIALE 
BESCHERMING 

Bewaken en  
bevorderen van 
(progressieve ?) 
implementering van 
kolom 3 – begeleiden en 
ondersteunen van PO 

 Toepassen van nationale sociale wetgeving m.b.t. sociale 
bescherming voor eigen personeel/medewerkers – op het 
vlak van pensioenen, ziekte, moederschapsverlof, … 

 Pleiten voor (en faciliteren van) aansluiting bij een 
mutualiteit, pensioenkas, verzekering voor 
arbeidsongevallen door eigen personeel/medewerkers, een 
vakbond 

 Steunen van deelname van eigen personeel/medewerkers 
aan campagnes en  manifestaties voor betere/bredere 
sociale bescherming 

 Samenwerken met gespecialiseerde lokale organisaties 

Voor leden van doelgroepen die 
personeel tewerkstellen : 

 Zie alle punten kolom 3  
 
Voor werknemers : 

 Aansluiten bij een mutualiteit, 
pensioenkas, verzekering voor 
arbeidsongevallen en een vakbond 

 Steunen van campagnes,  manifestaties 
en stakingen voor betere/bredere 
sociale bescherming 



 

 

(vakbonden, mutualiteiten, NGOs) of met internationale 
organisaties om  het bovenstaande te verwezenlijken 

 Bovenstaande ook bepleiten bij leden van doelgroepen die 
personeel (gaan) tewerkstellen 

SOCIALE 
DIALOOG 

Bewaken en  
bevorderen van 
(progressieve ?) 
implementering van 
kolom 3 – begeleiden en 
ondersteunen van PO 

 Open staan voor onderhandelingen met eigen 
personeel/medewerkers ter verbetering van 
tewerkstellingsvoorwaarden (binnen het kader van 
bestaande nationale arbeidswetgeving en 
nationale/sectorale cao) 

 Steunen van aansluiting bij een vakbond door eigen 
personeel/medewerkers, en open staan voor 
onderhandelingen met hun vakbondsafgevaardigden ter 
verbetering van tewerkstellingsvoorwaarden 

 Bovenstaande ook bepleiten bij finale doelgroepen die 
personeel (gaan) tewerkstellen 

Voor leden van doelgroepen die 
personeel tewerkstellen : 

 zie alle punten kolom 3. 
 
Voor werknemers : 

 Opzetten van of aansluiten bij syndicale 
basisgroepen of een vakbond naar 
keuze  

 Verzekeren van eigen inspraak binnen 
basisgroepen of bedrijven ter 
verbetering van eigen 
werkomstandigheden, 
werkvoorwaarden of arbeidsrechten  

 Opnemen van mandaten als 
vakbondsafgevaardigden, en 
deelnemen aan sociale dialoog binnen 
bedrijven of op lokaal niveau 

 


