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We kunnen daarmee moeiteloos een heel 
magazine vullen, maar omdat andere 
thema’s ook toelichting verdienen, stelde 
de eindredacteur voor dat we de kern 
van wat een vakbondsafgevaardigde op 
de school, in de academie of in het cen-
trum doet en betekent, samenvatten en 
daarna een aantal COC-afgevaardigden 
zelf aan het woord laten. 

Als vakbondsafgevaardigde ga je een 
engagement aan, kom je op voor collega’s 
en spring je indien nodig voor hen in de 
bres. Daarom is het erg belangrijk dat je 
een luisterend oor hebt, zodat je weet 
wat leeft en beweegt op school. 

Als het nodig is, sta je leden individu-
eel bij in de dagelijkse praktijk (met 
bijvoorbeeld informatie over hun 
administratieve toestand) en op 
sleutelmomenten (bijvoorbeeld 

bij een functioneringsgesprek of 
bij kandidaatstelling voor vaste 
benoeming). Dat lijkt misschien 
moeilijk, maar COC organiseert elk 
jaar vormingen om je daarin te 
ondersteunen. Je staat er dus ze-
ker niet alleen voor, we doen dat 
samen en we leren voortdurend 
van elkaar. Zo worden we samen 
sterker en bekwamer.

Een vakbondsafgevaardigde 
draagt solidariteit hoog in het 

Word délégué 
van COC! 

Geen vakbond zonder 
délégués. Onze werking is pas 
echt waardevol en efficiënt 
door de inzet in het werkveld 
van onze afgevaardigden. Zij 
zijn ons luisterend oor. Reden 
genoeg om de motivatie, 
de rol en de taak van de 
vakbondsafgevaardigde toe te 
lichten.

KATRIEN VERSTRAETEN, PAUL WILLEKENS EN BIRTHE VAN DER VEKEN
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vaandel. We geloven oprecht dat we als 
groep sterker staan en dat we het op 
die manier ook kunnen opnemen voor 
de ‘zwakkeren’ onder ons. Misschien 
draait alles in jouw school, academie of 
centrum goed op dit moment, maar dat is 
zeker niet overal in Vlaanderen het geval. 
Zekerheden die jarenlang verworven le-
ken, kunnen bij een directiewissel of een 
daling van het leerlingen- of cursisten-
aantal plots verloren gaan. En wellicht 
zijn er ook bij jou nog zaken die beter 
kunnen. Denk maar aan vaak gehoorde 
klachten over het lerarentekort en de 
steeds toenemende werkdruk. Er is en 
blijft dus zeker nog werk aan de winkel 
voor een vakbondsafgevaardigde.

Als vakbondsafgevaardigde zetel je 
ook in overlegorganen en onderhande-
lingscomités, waar je de belangen van 
je collega’s behartigt. Je zit daar als 
evenwaardige partner met de vertegen-
woordigers van de werkgever aan tafel. 
Het spreekt voor zich dat het dan erg 
belangrijk is om goed voorbereid en ge-
informeerd te zijn, want je onderhandelt 
en overlegt met mensen die vaak voltijds 
met de materie bezig zijn. Toch hoeft 
ook dat je niet af te schrikken. COC infor-
meert en steunt zijn afgevaardigden en 
in specifieke gevallen kunnen deskundi-
gen van COC de onderhandelingen mee 
volgen. 

Je leest het, het bord van een afgevaar-
digde van COC is goed gevuld. Niet alleen 
collega’s, maar ook vele directies weten 
het werk van de vakbondsafgevaardigde 
te waarderen. Wij hopen dat het een sti-
mulans is voor veel van onze leden, en in 
het bijzonder ook voor de jongeren onder 
jullie, om te overwegen zich kandidaat te 
stellen als vakbondsafgevaardigde. 

Vakbondsafgevaardigden zijn onmisbaar voor COC, zoveel is 
duidelijk. We zijn daarom altijd op zoek naar geëngageerde 
mensen die die rol op zich willen nemen. Enkele afgevaardigden 
vertellen je graag zelf waarom zij recent besloten te starten en 
hoe zij dat tot nu toe ervaarden.

CHANTAL ACKET (30), LERAAR IN HET LAND- EN TUINBOUWINSTITUUT IN OEDELEM, 
VAKBONDSAFGEVAARDIGDE SINDS NOVEMBER 2020. 

“Vorig jaar koos de toenmalige vakbondsafgevaardigde van mijn school voor een job 
buiten het onderwijs, waarna ik mij kandidaat stelde. Ik heb altijd al een sterk recht-
vaardigheidsgevoel gehad en dat was mijn drijfveer om vakbondsafgevaardigde te 
worden.”

“Dialoog, open communicatie en transparantie zijn naar mijn mening een absolute 
must om een school te doen draaien. Als het team zich gehoord en ondersteund voelt, 
zal de motivatie alleen maar stijgen. Dat komt dan weer ten goede aan de leerling, voor 
wie we het uiteindelijk allemaal doen.”

“Helaas begon mijn mandaat tijdens het coronajaar, waardoor ik veel online moest 
volgen. Dat bemoeilijkte de opdracht zeker, want het is toch anders als je je collega-
afgevaardigden in het echt kan ontmoeten. Ik was dan ook maar al te blij toen de start-
dag van COC eind augustus fysiek kon plaatsvinden! Het is al een enorme leerschool 
geweest en ik ben enthousiast om verder te groeien in mijn functie.”

“Dialoog, open communicatie 
en transparantie zijn naar mijn 
mening een absolute must om 
een school te doen draaien.”

Chantal

Wil je graag meer informatie? Als COC al afgevaardigden heeft in jouw school, aca-
demie of centrum, zullen zij je zeker graag verder helpen. Als dat niet zo is, kan je 
altijd contact opnemen met de provinciaal vrijgestelde (de contactgegevens staan 
achteraan in dit nummer). 

Via je provinciaal secretariaat kan je ook toegang aanvragen tot het digitale ideeën-
boek voor vakbondsafgevaardigden. Daarin bundelde de Commissie Syndicale Wer-
king en Motivatie heel wat tips en advies van en voor COC-afgevaardigden. Je kan er 
inspiratie uithalen om de syndicale werking in jouw instelling te organiseren.

We hopen jou alvast te ontmoeten op een volgende vormingsdag voor onze 
afgevaardigden.
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ANN LAUWEREYS (44), LERAAR IN DE GO! MIDDENSCHOOL TECHNIGO! CAMPUS LEDEBAAN 
IN AALST, AFGEVAARDIGDE IN HET BASISCOMITÉ (BOC) SINDS OKTOBER 2020.

“Toen ik gevraagd werd om COC-afgevaardigde te zijn in het Basiscomité, voelde ik me 
meteen aangesproken. Het is fijn dat collega’s me vertrouwen en me als ideale persoon 
zien om hun belangen te behartigen, samen met de andere afgevaardigden op school.”

“Door in het verleden aan verschillende adviesorganen en overlegmomenten met 
directies deel te nemen, kreeg ik meer zicht op het reilen en zeilen van de school. Ik 
leerde toen niet enkel veel bij over regelgeving, maar ik leerde ook samenwerken en 
onderhandelen met verschillende partijen die soms recht tegenover elkaar staan. 
Daardoor zagen mensen me meer en meer als vertrouweling en kwamen ze problemen 
bij mij aankaarten. Zo kreeg ik meer voeling met wat leeft op de werkvloer. Het welzijn 
van mensen ligt me bovendien zeer nauw aan het hart.”

“Dankzij mijn mandaat kan ik op een constructieve manier blijven streven naar recht-
vaardigheid en welzijn op het werk. Dat doe ik vol enthousiasme en gedrevenheid! Het 
mee vorm geven van het collectieve belang, zonder daarbij het unieke individu over het 
hoofd te zien, is een boeiende uitdaging die ik graag aanga. Bovendien komt het mijn 
persoonlijke groei ten goede.”

“Ik vind het heel fijn om op te komen voor collega’s, algemene belangen te behartigen 
en het beleid mee vorm te geven. Ook al loopt een overlegmoment niet altijd van een 
leien dakje, wordt er al eens heftig gediscussieerd en moet je sterk in je schoenen 
staan, het is en blijft de moeite waard.”

“Met vallen en opstaan verwezenlijken we veranderingen op korte of soms langere 
termijn. Het is een uitdaging waar ik graag mijn schouders onder zet en waar ik geluk-
kig van word. Ook de dankbaarheid van collega’s wanneer je hen hebt kunnen helpen, 
verwarmt mijn hart.”

“Dat ik kan functioneren in een team van afgevaardigden op school, vertrouwen en 
steun krijg van de provinciaal vrijgestelde en kan terugvallen op COC met allerlei vra-
gen, geeft mij vertrouwen en zelfzekerheid. Je staat nooit alleen.”

“Ik vind het heel fijn om op te 
komen voor collega’s, algemene 
belangen te behartigen en het 
beleid mee vorm te geven.”

Ann

Peter

FILIP HUYBRECHTS (51), LERAAR OP 
CAMPUS MAX STEM IN TESSENDERLO, 
VAKBONDSAFGEVAARDIGDE SINDS 
NOVEMBER 2020.

“Ik ben ervan overtuigd dat een goede 
vakbondswerking op school en een goed 
functionerend LOC geen confrontatie 
van tegenpolen mogen zijn, maar wel 
een bron van goed beleid. Als vakbonds-
afgevaardigde en secretaris van het LOC 
krijg ik de meeste voldoening wanneer ik 
collega’s kan voorthelpen en adviseren, 
maar ook als er vruchtbare afspraken 
gemaakt worden in het LOC die ervoor 
zorgen dat onze school een gezellige 
ontmoetingsplaats blijft van mensen en 
ideeën.”

“Als vakbondsafgevaardigde en 
secretaris van het LOC krijg ik 
de meeste voldoening wanneer 
ik collega’s kan voorthelpen en 
adviseren.”

PETER KNOCKAERT (40), LERAAR EN PEDAGOGISCH COÖRDINATOR IN ACADEMIE 
MUZARTO IN ESSEN, VAKBONDSAFGEVAARDIGDE SINDS JANUARI 2020.

“Er was al vijftien jaar lang geen vakbondsafgevaardigde en onze academie had nood 
aan die extra pijler. Heel wat uiteenlopende vragen van collega’s deden me de stap zet-
ten om daaraan een positieve bijdrage te leveren. Ik probeer ook een sterkere overleg-
cultuur tussen alle betrokken partijen te implementeren.”

“Het werk is niet evident, zeker omdat er op onze academie zolang geen afvaardiging 
was. De functie geeft wel een boeiend perspectief op zaken als administratie, perso-
neelsbeleid, veiligheid … Dat zijn aspecten waar ik vroeger weinig tot geen besef van 
had. Heel wat collega’s appreciëren dan ook enorm de steun die je hen biedt door advies 
te geven en te bemiddelen.”

“De functie geeft een boeiend 
perspectief op zaken als 
administratie, personeelsbeleid, 
veiligheid ...”

Filip
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FREDERIK DEHULLU (40), MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ VRIJ CLB 
TRIKANT IN ROESELARE, VAKBONDSAFGEVAARDIGDE SINDS JANUARI 2021.

“Een aantal gedreven collega’s vonden het tijd om hun fakkel als vakbonds-
afgevaardigde door te geven en ik voelde me wel aangesproken. Collegi-
aliteit was mijn voornaamste motivatie. Horen wat leeft bij de collega’s, 
opbouwende voorstellen bedenken en daarover in overleg gaan met het 
bestuur: daar wil ik zeker voor gaan.”

“Het werk als vakbondsafgevaardigde is interessant op veel vlakken. Het 
is leerrijk om de verschillende kanten van een verhaal te horen en te onder-
handelen in het belang van het CLB én de collega’s. De coronaperiode bete-
kende een uitdaging. Toch heb ik het gevoel dat ik iets kon bijdragen in de 
korte tijd dat ik actief ben als afgevaardigde. Dat geeft voldoening.”

“De coronaperiode betekende 
een uitdaging. Toch heb ik het 
gevoel dat ik iets kon bijdragen 
in de korte tijd dat ik actief ben 
als afgevaardigde.”

JOKE VAN NUFFEL (32), LERAAR IN HET 
SCHEPPERSINSTITUUT IN MECHELEN, 
VAKBONDSAFGEVAARDIGDE SINDS 
SEPTEMBER 2021. 

“Ik neem de fakkel als vakbondsafgevaar-
digde over van een jonggepensioneerde 
collega. Aangezien ik nog maar twee jaar 
deel uitmaak van het lokale onderhande-
lingscomité moet ik mij op veel vlakken 
bijscholen. Gelukkig kan ik rekenen op de 
steun van ervaren collega’s in het LOC.”

“Om eerlijk te zijn, stond ik niet te sprin-
gen om deze moeilijke taak over te ne-
men. Ik geef liever les dan dat ik vergader, 
maar ik zie het als een voorrecht om mijn 
collega’s te kunnen vertegenwoordigen. 
Voorlopig heb ik hier een goed gevoel bij. 
De fijne contacten met andere afgevaar-
digden zijn een echte troef!”

“Ik geef liever les dan dat ik 
vergader, maar ik zie het als een 
voorrecht om mijn collega’s te 
kunnen vertegenwoordigen.”

MAARTEN GILOPS (33), LERAAR IN ASO SPIJKER IN 
HOOGSTRATEN, VAKBONDSAFGEVAARDIGDE SINDS JANUARI 2021. 

“Ik heb altijd interesse gehad in systemen en structuren. De 
infomomenten die de vakbond organiseert, geven echt een inkijk 
in het grotere geheel en helpen ze beter te begrijpen. Door daar 
meer inzicht in te krijgen, kan je collega’s ook tips geven of helpen 
met bepaalde zaken.”

“Tot nu toe vond ik het werk als afgevaardigde heel interessant. 
Het is een verrijkende ervaring en je krijgt informatie toegespeeld 
die anders niet op je pad zou komen. Ik heb wel het gevoel dat er 
nog veel bij te leren valt, maar net dat maakt het boeiend.”

“Ik heb wel het gevoel 
dat er nog veel bij te 
leren valt, maar net dat 
maakt het boeiend.”

NELE DELRUE (45), LERAAR IN HET COLLEGE IN VILVOORDE, AFGEVAARDIGDE 
SINDS JANUARI 2021. 

“Ik ben vakbondsafgevaardigde geworden, omdat er toch wel wat collega’s met 
vragen zaten, waarop niemand met honderd procent zekerheid een antwoord 
wist. Zeker tijdens de coronacrisis, toen de regels constant veranderden, was 
dat het geval.” 

“Door afgevaardigde te worden, hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een 
duidelijke en goede werking en communicatie in de school. Daarnaast voelde ik 
de nood aan iemand waar collega’s met hun suggesties, vragen en frustraties 
terecht kunnen. Bovendien was de directie tevreden dat er een LOC opgericht 
kon worden in onze school.”

“Ik voel me enorm gesteund als vakbondsafgevaardigde, door COC in het alge-
meen en de medewerkers van het provinciaal secretariaat in het bijzonder. Het 
is fijn dat je niet alleen staat bij moeilijke of onduidelijke situaties. Ik ben ook 
blij dat we regelmatig uitnodigingen krijgen voor vormingen om up-to-date te 
blijven.”

“Ik voel me enorm gesteund als 
vakbondsafgevaardigde. Het is fijn 
dat je niet alleen staat bij moeilijke 
of onduidelijke situaties.”

Frederik

Maarten

Joke

Nele


