
Het ETUI wordt financieel gesteund door de Europese Unie  

                                                                                 
                                                                                       

Uitnodiging voor ETUI-onderwijs / EFFAT-cursus 

  

24 september 2020 

Beste collega's, 

Het onderwijsdepartement van het Europees Vakbondsinstituut en EFFAT organiseren een 
reeks "Youth Empowerment Webinars". Het pakket, gericht op jongeren van nationale EFFAT-
filialen, komt tegemoet aan de noodzaak om te blijven leren ondanks de pandemie en het 
meerjarige opleidingstraject voor jongeren, dat na het EFFAT-congres van 2019 is gestart, 
voort te zetten. 
 
Gezien de resultaten van een analyse van de trainingsbehoeften die samen met het EFFAT-
jeugdcomité is uitgevoerd, is het volgende webinarsprogramma gedefinieerd: 
 

1. EU voor jonge vakbondsleden, 20/10, 15:30 - 17:30 CET 

2. Social media campagne, 12/11, 15:30 - 17:30 CET 

3. Online organiseren & rekruteren, 01/12, 15:30 - 17:30 CET 
 

De webinars, waar deskundigen worden gehost, zijn ontworpen als één geheel. Door in te 
schrijven, worden de deelnemers geacht aan alle webinars deel te nemen. De deelname aan de 
drie webinars wordt in overweging genomen bij het selecteren van deelnemers voor 
toekomstige ETUI/EFFAT-cursussen. 

Doelstellingen 

Door het bijwonen van de webinars zullen de deelnemers in staat zijn: 

1. EU voor jonge vakbondsleden: 

o beschrijven hoe de vakbonden op Europees niveau zijn georganiseerd en worden  

gecoördineerd; 

o een overzicht van de EU-instellingen met de nadruk op gebieden waar de stem 

van de werknemers kan worden gehoord;  

o de gewone wetgevingsprocedure te schetsen, waaruit blijkt wanneer de 

vakbonden invloed kunnen uitoefenen; 

o andere beschikbare hulpmiddelen voor de vakbonden om invloed uit te oefenen; 

o de werking van de Europese sociale dialoog te beschrijven; 

o de beginselen en het gebruik van de Europese pijler van de sociale rechten te 
begrijpen. 

2. Campagnevoering via sociale media 

o de basisprincipes van online communicatie en betrokkenheid te definiëren; 

o de bestaande instrumenten en vaardigheden te beschrijven die nodig zijn om 

succesvolle en betaalbare campagnes te voeren; 

o concrete gevallen van sociale-mediacampagnes analyseren. 

3. Online organiseren & rekruteren: 

o het verschil tussen "het organiseren" en "het verlenen van diensten" van de Unie 

waarderen; 

o de definities van "organiseren" en "werven" begrijpen; 



 
 
 

o de fasen van een typische organisatiecampagne in kaart te brengen en te bepalen 

wat er verandert als deze voornamelijk online moet worden uitgevoerd; 

o waarderen online tools die nodig zijn om een organiserende campagne te 

implementeren; 

o voorbeelden te analyseren van echt georganiseerde campagnes die online worden 

gevoerd. 

Werktalen 

Er zal worden getolkt in het Engels, Duits, Italiaans en Spaans. 

Op basis van de eisen die in het registratieformulier worden gesteld, kan een extra taal worden 
voorzien. 

Plaats 

Online, op Zoom.  
Gedetailleerde technische instructies zullen aan de geselecteerde deelnemers worden 
meegedeeld. 

Programma 

Tijdens de webinars zullen deskundigen de bovengenoemde inhoud doornemen.  

Een ETUI-onderwijsmedewerker zal helpen bij het faciliteren en de betrokkenheid van de 
deelnemers.   

Voor en/of na elk webinar zal er nuttig materiaal en middelen naar de deelnemers worden 
verstuurd.  

De webinars worden opgenomen en video’s worden beschikbaar gesteld aan de deelnemers.  

Deelnemers 

De deelnemers zijn leden van het EFFAT-jeugdcomité en jonge werknemers in de EFFAT-
sectoren. Om voorrang te geven aan de jeugd is de voorgestelde leeftijdsgrens voor deelnemers 
35 jaar. 

Hoe worden inschrijvingen verwerkt? 

Er kunnen maximaal 230 deelnemers worden geaccepteerd.  

De definitieve bevestiging van de deelnemers zal worden gedaan door EFFAT en ETUI, 
rekening houdend met de vereisten voor de doelgroep. 

Wij verzoeken u rekening te houden met de aanbevelingen van het actieplan van het EVV voor 
vrouwen, waarin wordt opgeroepen tot een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in 
vakbondsactiviteiten. 

Registratie van de deelnemers 

De registratie van het pakket kan online gebeuren via deze link:  

http://www.123formbuilder.com/form-4880824/form 

Gelieve u voor 9 oktober 2020 in te schrijven. 

Prijs  

De deelname is gratis. 
  

http://www.123formbuilder.com/form-4880824/form


Aanvullende informatie 

Als u aanvullende informatie nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met EFFAT 
- Priya           Klinkenberg, p.klinkenberg@effat.org. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Vera dos Santos Costa       Kristjan Bragason  
Directeur        Algemeen Secretaris 
ETUI-onderwijs       EFFAT 
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