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Kerstboodschap
Lieve vrienden
Als je mijn tekst ziet verschijnen, dan is er een zekerheid: het jaar
loopt stilletjesaan naar het einde toe. We mogen stellen dat het een
jaar van schakelen is geweest. Schakelen naar alle mogelijke versnellingen en situaties.
Het resultaat daarvan is dat het onderwijspersoneel op dit moment
gewoon op is! Het vertrouwen in de politici is ver zoek. Net zoals het
zorgpersoneel dat in de vuurlinie staat, smeken we om duidelijke
en doeltreffende oplossingen.

Naast COVID sprong nog een andere zaak dit jaar erg in het oog.
We hebben een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen onderhandelen. Eentje die zeker de geschiedenis zal ingaan om wat er
bereikt is. In de eerste plaats willen we daar onze onderhandelaars
een pluim voor geven. De nederigheid gebiedt ons daarvoor ook
bedankt te zeggen tegen onze minister, die luisterde naar onze
grieven en er rekening mee hield.

Lieve vrienden, de kerstperiode wordt steeds voorgesteld als de
mooiste en meest romantische tijd. Maar voor velen onder ons
COC heeft sinds dag één in deze coronacrisis de kaart van het peris het ook een moeilijke periode. Een periode waarin een geliefd
soneel getrokken en het welzijn van het onderwijspersoneel voorfamilielid voor de eerste keer niet aanwezig zal zijn en gemist zal
opgezet. Helaas zien de COC-leiders dat niet iedereen die prioriteit
worden. Graag wil ik iedereen die in die situatie zit een hart onder
deelt, waardoor het onderwijspersoneel
de riem steken. Als het even niet gaat,
lijdzaam moet toezien hoe de ene na de
weet dat er familie en vrienden zijn om je
Het onderwijspersoneel heeft
andere collega uitvalt. Heel wat mensen
te steunen.
bewezen dat het veerkrachtig en
raken zelf besmet of moeten in quarantaine, omdat iemand uit het gezin positief
Afsluitend wil ik verwijzen naar De Warmdaadkrachtig is. Jullie zetten de
op de PCR-test reageert. En toch blijven
leerlingen, studenten en cursisten op ste Week 2021, met als centraal thema
jullie er dagelijks staan!
‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iede eerste plaats. Wat jullie elke dag
dereen’. Dat is niet makkelijk en zeker niet
opnieuw presteren, is super!
Wie gelooft de politici nog die roepen dat
in deze coronatijden. Vanuit onderwijs
de scholen open moeten blijven en gelijkdoen we heel veel opdat onze leerlingen,
tijdig zeggen dat het onderwijspersoneel geen voorrang krijgt bij
studenten en cursisten kunnen zijn wie ze zijn. Maar ook aan jou
een boosterprik? Als het op duidelijke communicatie aankomt, dan
wil ik zeggen dat je mag zijn wie je bent. Zit je ergens mee, weet dan
is er nog heel veel werk bij de ministers. Wat ze wel goed kunnen, is
dat je welkom bent bij COC en dat we samen met jou op zoek gaan
kaarten en de zwarte piet naar elkaar toeschuiven. Ook ongelukkige
naar oplossingen via onze uitstekende en diverse dienstverlening.
uitspraken – denk maar aan die van de Vlaamse minister-president
over de week voor de kerstvakantie – zorgen voor heel wat frustraLieve vrienden, dankjewel voor het afgelopen jaar, vol ups en downs
ties. Het is allemaal zo niet bedoeld, maar ondertussen wel gezegd.
voor onderwijs. Jij stond er, net zoals alle medewerkers van COC. Als
En toch blijven jullie er dagelijks staan!
er één zekerheid is, dan is het dat je ook in 2022 kunt rekenen op de
niet aflatende inzet van jouw COC, zowel voor de grote thema’s als
Beste vrienden, we mogen onze hoofden echt niet laten hangen.
de persoonlijke.
Integendeel. Het onderwijspersoneel heeft bewezen dat het veerkrachtig en daadkrachtig is. Jullie zetten de leerlingen, studenten
Ik wens jullie allemaal uit de grond van mijn hart heel fijne, gezonde
en cursisten op de eerste plaats. Daarvoor zet ik mijn figuurlijke
en gezegende feestdagen. En een ontspannende vakantie waarin
hoed af en wil ik je welgemeend bedanken. Want wat jullie elke dag
jullie de batterijen kunnen opladen. Zalig Kerstmis en gelukkig
opnieuw presteren, is super!
Nieuwjaar!
Serge Vrancken
Nationaal voorzitter

