Het Intersyndicaal Milieu-Initiatief presenteert:
Webinar
Syndicaal aan de slag met duurzame energie
22 maart 2022, 9u-10u30. of 18u-19u30.
(Duurzame) energie is bijzonder actueel, van kernuitstap tot stijgende energieprijzen:
dagelijks haalt het thema de krantenkoppen. Hoog tijd dat het Intersyndicaal Milieu-Initiatief
een webinar wijdt aan deze belangrijke kwestie, want ook op bedrijfsniveau kan hieromtrent
worden gewerkt. Gedurende anderhalf uur geven we meer uitleg over de syndicale
toepassingen van hernieuwbare energie en komen er ook enkele inspirerende voorbeelden
aan bod. Er wordt ook ruimte voorzien voor vragen.
Het webinar zal TWEE MAAL plaatsvinden. Een keer in de voormiddag en een keer in de
avond, zodat zo veel mogelijk mensen kunnen deelnemen. Het programma van beide sessies
is hetzelfde. Wie wil deelnemen is vrij om te kiezen welke sessie hij of zij wil volgen.
PROGRAMMA
09:00 - 10:30 voormiddagsessie
18:00 - 19:30 avondsessie
LOCATIE
Waar je wil. Aan een computer of toestel met internettoegang naar keuze.

INSCHRIJVEN
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Gelieve bij inschrijving duidelijk aan te geven
of je wil deelnemen aan de voormiddagsessie of de avondsessie.
Wie zich inschrijft krijgt een bevestigingsmail en de week vóór het webinar een mailtje met
een link om op 22 maart in te loggen op het webinar.
Inschrijven doe je bij de eigen organisatie op de manier hieronder beschreven:
Voor ACV: bij Fien.Vandamme@acv-csc.be
Voor ACLVB: bij john.hallaert@aclvb.be
Voor ABVV: inschrijven via bit.ly/ISMIweb22 , info bij Katja.Mertens@vlaamsabvv.be
Syndicaal Verlof? Om deel te nemen aan één van de webinars is het interessant om bij uw
secretaris na te vragen of je dit kan doen door middel van het opnemen van syndicale uren
(vrijstelling op het werk).
INTERSYNDICAAL MILIEU-INITIATIEF
Het Intersyndicaal Milieu-Initiatief (ISMI) is een samenwerking tussen de drie vakbonden in
Vlaanderen, met de steun van de Vlaamse Overheid. ISMI wil bijdragen aan de rechtvaardige
en sociale transitie naar een duurzame economie in Vlaanderen en doet dit door het
informeren, vormen en ondersteunen van vakbondsleden, -militanten en -medewerkers.

