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Weg met gewoontes
Lege schappen waar je vroeger massa’s flessen water en 
toiletpapier kon vinden. Met een beetje geluk zijn dát de 
beelden die -hopelijk- over een paar maanden beklijven. 
Maar de vrees voor grimmigere beelden groeit dagelijks. 
Die van overbezette ziekenhuizen en uitgeput medisch 
personeel. Tot voor kort dachten we dat dergelijke ramp-
scenario’s bij ons niet mogelijk waren. Ons zou het niet 
overkomen. Die illusie kunnen we niet langer koesteren. We 
worden snoeihard met de realiteit om de oren geslagen.

We zitten ondertussen massaal thuis. En wanneer we toch 
eens buitenkomen en gaan winkelen voor de levensnood-
zakelijke dingen, houden we ons aan de opgelegde twee 
meter afstand. Sport- en andere evenementen worden 
afgeblazen, talkshows vinden plaats zonder publiek, zelfs 
tijdens de uitzendingen worden de regels van social distan-
cing gerespecteerd. Werkgevers doen er alles aan om het 
risico van besmetting te beperken en laten hun mensen 
van thuis uit werken. Dat gebeurt ook bij COC. Het openbare 
leven valt stil.

Voor veel bedrijven is deze crisis een drama. De omzet 
gaat pijlsnel omlaag terwijl de kosten blijven doorlopen. 
Werknemers worden (technisch) werkloos. Veel bedrijven 
zetten alle zeilen bij om zo goed en zo kwaad als het kan en 
zonder al te grote kleerscheuren toch door deze crisis te 
komen. De aandelenmarkten gaan ondertussen steil naar 
de bodem. Sommige aandelen daalden zelfs zo ver dat ze 
het dieptepunt van de financiële crisis meer dan een decen-

We kunnen niet langer om het onderwerp heen dat ons leven momenteel beheerst: het coronavirus. 
Voor de gewone, jaarlijkse griep ontwikkelden we inmiddels een vorm van immuniteit. Wie wil, kan 
zich daartegen laten inenten. Maar de komst van een onbekend virus veroorzaakt een crisis van on-
gekende omvang: we zijn gestopt met samenkomen, het openbaar vervoer te nemen, onnodige ver-
plaatsingen te maken, te reizen, vergaderen, shoppen ... Maar dat is natuurlijk slechts een heel klein 
offer om te voorkomen dat meer mensen het virus krijgen. Want dat is doelstelling nummer één die 
nu moet gerealiseerd worden. Een vaccin tegen het coronavirus bestaat nog niet. Daarom neemt het 
onderwijs ook een belangrijke taak op zich en precies daarom moet dus ook het onderwijspersoneel 
bescherming krijgen.
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nium geleden herbeleven. Een dramatische koersval en 
paniek bij de handelaren gaan samen.

Die paniek is wellicht niet eens gebaseerd op de besmet-
telijkheid van het coronavirus. Is de oorzaak van de échte 
paniek niet het besef hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn? 

Onderwijs
Om het coronavirus verder af te remmen, zijn ook voor het 
onderwijs verstrengde maatregelen ingegaan. De lessen 
zijn geschorst. Scholen en internaten moeten opvang 
voorzien tot de paasvakantie1. Zo kunnen mensen met 
levensnoodzakelijke jobs hun werk blijven doen. Burger-
zin heet dat. Ook COC waardeert de grote inspanningen en 
solidariteit van het hele onderwijsveld enorm. De basisre-
gel blijft dat kinderen zo veel mogelijk thuisblijven. Ouders 
die thuiswerken, vangen hun kind ook thuis op. Kinderen 
van wie de beide ouders (tenzij eenoudergezin) een job in 
een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, 
distributie ...) uitoefenen, behoren tot de groep die kan 
opgevangen worden. Hun ouders hebben niet de mogelijk-
heid om thuis te werken. Scholen zijn vrij om bij twijfel een 
attest of bevestiging van de werkgever te vragen. Zieke 
kinderen moeten thuisblijven. Geen discussie hierover. 
Bijzondere doelgroepen krijgen ook bijzondere aandacht. 
Scholen krijgen het vertrouwen om daar naar eigen inzicht 
mee om te gaan.

Een grote rampoefening
Misschien zijn er in deze crisis ook voordelen en zien we 
kansen. Want is het normaal dat een land in een nood-
situatie (Italië) niet onmiddellijk kan rekenen op steun 
van Europa voor het aanleveren van mondmaskers? 
Ik betaalde immers vandaag -bij de start van de lente- 
spontaan de zorgpremie Vlaamse sociale bescherming 
en vroeg me daarbij niet af wie daar nu voordeel bij zou 
kunnen ondervinden. Misschien leren we uit deze crisis 
wat solidariteit écht kan betekenen? En hoe we in de 
toekomst kunnen anticiperen en reageren? We leren met 
deze crisis ook onze zwakke plekken kennen. Het is nu 
al duidelijk dat verdere besparingen in zorg, onderwijs, 
veiligheid en de openbare sector dramatisch kunnen zijn. 
Het zijn net die sectoren die ervoor zorgen dat de boel kan 
blijven draaien. Het zijn de slecht betaalde jobs in secto-
ren zoals voeding, transport en distributie, schoonmaak 

en afvalophaling … die ons nu overeind houden. We besef-
fen eindelijk dat onze economie niet zonder kan. Het ene 
is een noodzakelijke voorwaarde voor het andere. Hopelijk 
zijn we dat over enkele maanden niet vergeten. Voor een 
aantal producten hoeven we bovendien niet afhankelijk 
te zijn van landen zoals China. Relocatie van de productie 
creëert lokale werkgelegenheid. Dat is zelfs winst.

Vertrouwen
Laten we het hoofd koel houden, helpen en het gezond 
verstand laten zegevieren. We nemen de nodige maatre-
gelen en zoeken naar kansen. Dat leidt soms tot discus-
sies waarin we ook vertrouwen moeten hebben in het 
advies van (medisch) experten. Niet meer en niet minder. 
Dat doen we nu. Wij reageren minder paniekerig dan ande-
ren, minder eigengereid dan anderen en minder bruut dan 
anderen. Laten we daar fier op zijn. De toekomst zal uit-
wijzen of we het juiste doen in deze crisis, maar voorlopig 
vertrouw ik erop.

Zonder vakbond minder hulp
COC kan rekenen op de massale inzet van haar vak-
bondsafgevaardigden. Zij ontvingen richtlijnen om lokale 
onderhandelingen aan te gaan en dat overleg verloopt 
héél goed. We boekten fantastische resultaten ter 
bescherming van de personeelsleden mét oog voor de 
organisatie van de onderwijsinstelling en de opvang van 
de leerlingen. Niet altijd werd onze kritische stem onmid-
dellijk aanvaard, maar we hanteren (wettelijke) kapstok-
ken op een correcte manier om het gezond verstand 
te laten zegevieren. Daar waar het (heel uitzonderlijk) 
niet zou lukken, zet COC zich nationaal in en praten we 
rechtstreeks met onderwijsverstrekkers of het kabinet. 
Een groot woord van dank aan al onze afgevaardigden en 
leden van inspraakorganen: we hopen op hun vrijwillige 
inzet te kunnen blijven rekenen. Zoals, mutatis mutandis, 
al onze leden kunnen blijven rekenen op de steun van 
COC.

COC, samen sterk voor onderwijs. Meer dan ooit is onze 
leuze actueel!
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1 info gekend bij het schrijven van dit artikel.


