
Damien NOËL
1ste plaats op de OR lijst
5de plaats op de CPBW lijst
Project adviseur, DOP

Céline MARIQUE
2de plaats op de OR lijst
4de plaats op de CPBW lijst
Webdeveloper, DSI

Bernard MOISSE
3de plaats op de OR lijst
3de plaats op de CPBW lijst
Dossiersbeheerder klanten
DAF

Marcella MILITELLO
4de plaats op de OR llijst
2de plaats op de CPBW lijst
Projectleider voor de Coöperatie, 
DGD

Melissa CHARLIER
5de plaats op de OR lijst
1ste plaats op de CPBW lijst
Webdeveloper, DSI

Kandidaten voor de Ondernemingsraad (OR) 
en voor de Commissie Preventie en  
Bescherming op het Werk (CPBW) van Smart
Waarom stemmen op FGTB?
Democratie, solidariteit, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid: dit zijn de waarden die we verdedigen. 
Deze waarden vormen de rode draad in al ons handelen.

Voor meer info aarzel niet om 
contact met ons op te nemen via:
groupe_dp_fgtb@smart.coop

mailto:groupe_dp_fgtb%40smart.coop?subject=Sociale%20verkiezingen


We verdedigen werknemers voor een  
coöperatie met volgende waarden:

democratisch proces 
dat alle nodige maatregelen 
neemt om:
• een vakbondsdelegatie 

binnen UTE Smart te  
creëren

• de integratie van leden  
in de sociale dialoog te 
bevorderen

• voorkeur te geven aan  
collectieve onderhandelin-
gen in plaats van individuele 
onderhandelingen (bijv.: 
telewerken, oproepdienst, 
...)

• een tweekamerstelsel 
overheidsproces aan te 
moedigen binnen Smart: 
CE + CA

inclusief, gevoelig en goed 
geïnformeerd over kwesties 
als gender, ras, taal, religie, 
handicap, klasse - en sterke 
inzet om alle vormen van 
discriminatie uit te bannen.

transparant en strikt 
in termen van administratie, 
economie en human resour-
ces (organigram en werk- 
stations)

ethiek dat een beleid  
opstelt van:
• strijd tegen pesterijen, 

machtsmisbruik, intimida-
tie, ongelijkheden en elke 
vorm van discriminatie. 

• bescherming van  
werknemers die sterk en 
effectief is en vooral rea-
geert op de veranderingen 
die elke risicosituatie op 
de arbeidsmarkt met zich 
meebrengt. Werknemers 
mogen niet alleen worden 
gelaten in cruciale keuzes        
die hun gezondheid en  
die van hun collega’s en 
gezinnen in gevaar brengt

• samenwerking en delen 
van expertise met respect 
voor de autonomie van 
werknemers

ecologisch, dat zich inzet 
om een   positieve en duurzame 
bijdrage te leveren aan de 
samenleving (anti-afval,  
koolhydraatarm beleid,  
beroep doen op de lokale en 
sociale economie)

Hoe geldig stemmen bij sociale  
verkiezingen?
U wilt stemmen op de BBTK-ABVV-lijst nr. 3 zonder uw voorkeur uit te 
spreken voor een van de kandidaten → kruis enkel het vakje aan dat 
zich boven de ABVV-lijst bevindt.

U wilt uw voorkeur kenbaar maken voor één of meer kandidaten 
uit de BBTK-ABVV-lijst nr. 3 → maak het vakje naast zijn / haar / hun 
naam / namen zwart.

Waarschuwing! U kunt niet stemmen op meerdere kandidaten op  
verschillende lijsten: uw stem zou dan ongeldig zijn.


