
‘Lokaal overleg moet 
gebaseerd zijn op 

waarden als respect, 
rechtvaardigheid, 

eerlijkheid, 
verdraagzaamheid, 

transparantie en 
solidariteit. Het is 
geen plaats voor 

achterkamerpolitiek of 
schimmenspel.’

De Vlaamse en federale verkiezingen van 26 
mei 2019 zijn achter de rug. De naweeën 
van de aartsmoeilijke uitslag voelen we nog 

altijd. Terwijl de regeringsformaties volop bezig 
zijn - gekenmerkt door theater en plotwendingen 
met gesprekken vol strategische lekken - staan de 
onderwijsverkiezingen voor de deur. Dit schooljaar 
vinden namelijk de LOC-verkiezingen en de sociale 
verkiezingen plaats waarin ook de Comités voor 
Bescherming en Preventie op het Werk (en de 
ondernemingsraden) opnieuw worden samengesteld. 
Redenen genoeg dus om bij de start van het 
schooljaar even stil te staan bij het belang van sociaal 
overleg.

Dialoog
Vakbondswerk durft regelmatig een negatieve conno-
tatie te krijgen. Dat heeft te maken met acties die last 
kunnen veroorzaken (in het ergste geval een staking). 
Maar het kan ook een gevolg zijn van conflicten die 
ontstaan zijn vanuit meningsverschillen. Soms wordt 
het vakbondswerk doelbewust in een negatief daglicht 
gesteld omdat vakbondsvertegenwoordigers wel eens 
kritische vragen kunnen stellen en omdat zij niet alles 
zomaar slikken. Wat men dan vergeet, is dat die vragen 
eigenlijk een verzameling zijn van zaken die leven 
onder de werknemers, weliswaar uit de mond van één 
of meerdere vertegenwoordigers die opkomen voor 
meer rechtvaardigheid en aandacht voor iedereen. 
Geconcentreerde zorgen kunnen in het sociaal overleg 
een onontwarbaar kluwen van feiten en emoties met 
zich meebrengen. En werken met mensen, net zoals in 
een school of centrum, kan leiden tot onrust en blok-
kering. De dialoog brokkelt dan af wat leidt tot nieuwe 
spanningen. 
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Maar het kan ook anders. Gesprekpartners kunnen 
ook gefascineerd raken. Ze zetten door en zoeken dan 
naar oplossingen. Ze vermijden het conflictmodel dat 
op grenzen botst en luisteren naar elkaar. Niet enkel 
begrip maar ook acceptatie van voorstellen aan beide 
zijden kan de balans in evenwicht brengen. In zulke 
werkomgevingen ligt de focus niet alleen op de for-
mele dialoog tijdens de verplichte overlegmomenten, 
maar is er zeker ook aandacht voor informeel overleg 
doorheen het schooljaar. Werkgevers en werknemers 
luisteren naar mekaar en praten regelmatig mét el-
kaar. Zij maken geen ruzie, maar plannen. En dat doen 
zij samen en niet zonder medeweten van. Ze geloven 
in mekaar. Zowel de werkgever als de overheid heeft 
belang bij goed georganiseerde vakbonden. Zij zorgen 
voor een goed sociaal klimaat en voor sociale vrede. 
Hoe zou een wereld zonder vakbonden er trouwens 
uitzien? Met wie zouden werkgevers rechtvaardige 
afspraken moeten maken en bij wie kunnen de werk-
nemers terecht bij inbreuken op de sociale wetgeving? 
Daarom verdienen vakbondsvertegenwoordigers 
respect en waardering. Zij zijn noodzakelijk omdat zij 
meebouwen aan het sociaal overleg.

Realisaties
De verwezenlijkingen van inspraakorganen in het 
onderwijs op elk beslissingsniveau mogen niet onder-
schat worden. Begin jaren ’90 kwamen de decreten 
rechtspositie tot stand voor alle personeelsleden van 
alle onderwijsnetten. Naast de vastbenoemde perso-
neelsleden kregen ook tijdelijke personeelsrechten 
toen rechten. Eind jaren ‘90 kregen personeelsleden 
van het secundair onderwijs recht op een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur. En dankzij Cao XI 
breidden we die rechten voor tijdelijken nog verder uit 

met verplichte aanvangsbegeleiding en een snellere 
kans op de vaste benoeming. Vakbonden blijven ijve-
ren voor meer werkzekerheid. Maar ook de realisaties 
op lokaal niveau mogen niet onderschat worden. In 
scholen of instellingen zijn er lokale overleg- en onder-
handelingscomités. Zij hebben heel wat bevoegdhe-
den waarvan het belang in de toekomst alleen maar zal 
toenemen. Personeelsleden kunnen dus mee richting 
geven en het beleid bepalen. Zij kunnen wegen op hun 
eigen arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. 

Dubbele oproep
COC vraagt haar leden daarom te participeren in een 
van de lokale inspraakorganen. Leden van lokale 
inspraakorganen zijn de ruggengraat van een goed 
sociaal overleg. COC voorziet ondersteuning en 
vorming waarvoor de deelnemers een syndicale 
vrijstelling kunnen krijgen. We roepen daarbij op tot 
echte inspraak en constructieve onderhandelingen. 
Lokaal overleg moet gebaseerd zijn op waarden als 
respect, rechtvaardigheid, eerlijkheid, verdraag-
zaamheid, transparantie en solidariteit. Het is 
geen plaats voor achterkamerpolitiek of schim-
menspel waarin partners tegen mekaar kunnen 
worden uitgespeeld. Tot slot deze oproep aan 
directies, schoolbesturen, onderwijsverstrek-
kers en politieke partijen: bouw actief mee aan 
goed sociaal overleg en erken de stem van de 
werknemers(vertegenwoordiging). De kwali-
teit van ons onderwijs zal er wel bij varen.




