Sociale verkiezingen 2016
Infosessies - 22 september en 27 oktober 2015
Van 9 tot 22 mei 2016 vinden de sociale verkiezingen plaats.
Een doeltreffende organisatie van deze verkiezingen
vereist van de ondernemingen een belangrijke inzet

Wanneer?
22 september en 27 oktober in het Nederlands
(24 september en 29 oktober in het Frans).

van mensen en middelen.

Plaats

Deze inspanningen zijn echter een uitstekende in-

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Zaal Storck - Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel

vestering op termijn. De sociale verkiezingen zijn
immers geen doel op zich maar leiden tot de samenstelling van overlegorganen: de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming
op het werk. Daarin kunnen werkgevers- en werknemersafgevaardigden vruchtbaar samenwerken op
ondernemingsvlak.
De verkiezingen moeten in de bedrijven georganiseerd worden volgens zeer precieze regels. Tijdens
de informatiesessie zal een toelichting gegeven
worden bij de wettelijk te volgen procedure voor de
organisatie van de sociale verkiezingen.
Daarnaast wordt informatie gegeven over de digitale vereenvoudiging van de verkiezingsprocedure:
modelformulieren, e-box en webapplicatie. Er wordt
ook extra stilgestaan bij het begrip technische bedrijfseenheid binnen deze digitalisering.
Programma
8u30

Onthaal

9u00

Het begrip technische bedrijfseenheid binnen
de digitalisering van de verkiezingsprocedure (toegang webapplicatie en gebruik e-box)
Ellie Dewaele, attaché, Algemene Directie
Individuele Arbeidsbetrekkingen

9u30

De procedure van de sociale verkiezingen
Michel De Gols, directeur-generaal,
Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen

11u00 De webapplicatie en de modelformulieren
Ellie Dewaele, attaché, Algemene Directie
Individuele Arbeidsbetrekkingen
11u45 Vragen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevindt zich op 30 meter van het NMBS-station Brussel-Zuid,
recht tegenover de uitgang Hortaplein. Onder het gebouwencomplex is er een betaalparking.

De infosessie is gratis.
Er kan maar één afgevaardigde per bedrijf of instelling inschrijven.
Inschrijven
U kan inschrijven door ten laatste
7 dagen voor de sessie een e-mail te sturen naar:
evenementen@werk.belgie.be met:
• naam en functie
• bedrijfsnaam
• adres en telefoonnummer
• uw keuze: 22 september of 27 oktober 2015
De inschrijvingen worden bevestigd per e-mail.
Inlichtingen
Sandy Deseure
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
sandy.deseure@werk.belgie.be
02 233 49 39
Bezoek onze website!
www.werk.belgie.be

Organisatie

