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“Na twee jaar onderwijs 
weet ik niet meer of dit de 
job van mijn leven is.  
Kunnen jullie me helpen?”

“Ik kreeg een aantal werkpun-
ten tijdens mijn functionerings-
gesprek. Hoe kan ik daarmee 
aan de slag?”

“Ik word gepest 
door mijn colle-
ga’s. Wat kan ik 

doen? Ik hou dat 
niet langer vol.”

“Op mijn school krijgen we heel 
veel mededeligen via Smartschool. 

Ook ’s nachts en tijdens de week-
ends ontvangen we berichten. Wat 

kunnen we daar als personeel 
tegen ondernemen?”

“Ik ben benoemd als 
technisch adviseur. 
De nieuwe directie 

vindt dat ik niet mee 
ben met mijn tijd. Ik 

doe nochtans mijn 
uiterste best. 

Hoe kan ik dat 
oplossen?”

“De vergaderingen 
op mijn school 
lopen niet hoe ik 
dat zou willen. Ik 
vind het moeilijk 
om er open mijn 
mening te geven, 
omdat sommige 
collega’s dat snel 
persoonlijk nemen. 
Hoe kunnen we 
daaraan werken?”

“Ik ben 55+’er en ben door 
financiële redenen gedwongen 
voltijds te blijven werken. Hoe 

hou ik dat vol?”

“Ik overweeg mijn ontslag in ons 
directieteam. Kunnen jullie me 
advies geven, zodat ik welover-

wogen die stap zet?”



Met al die vragen kan je bij COnneCt terecht. Kortweg helpen we 
je met elk probleem dat te maken heeft met je functioneren op 
school, in je centrum, academie of instelling. COC is daarmee de 
enige speler in onderwijs die zo’n service aanbiedt. Nochtans is 
dat geen overbodige luxe, want werken in onderwijs is een hele 
uitdaging. Almaar minder mensen kiezen voor een job in de sec-
tor of ze haken al snel af. 

Wat doet COnneCt?

COnneCt biedt je een luisterend oor. We nemen jou en je vragen 
ernstig en bekijken dat in jouw ruime schoolcontext, met respect 
voor de combinatie van arbeid en gezin. 

Samen met jou zoekt COnneCt 
hoe jij aan de slag wil en kan met 
jouw vragen. Op die manier bou-
wen we mee aan een aangename 
en kwaliteitsvolle werkomgeving 
op jouw school, in jouw centrum, 
academie of instelling. 

COnneCt neemt de tijd om jouw 
problemen te leren kennen. Een 
oplossing ligt misschien niet 
voor de hand, maar met wat 
inspanning en out of the box 
denken, komen we er wel.

COnneCt maakt heldere afspra-
ken met jou rond discretie en 
aanpak. 



Hoe begeleidt COnneCt jou?

COnneCt plant met jou een aantal overlegmomenten. Hoeveel 
persoonlijke gesprekken er zijn, hangt af van je concrete vraag. 
We organiseren die fysiek of digitaal. 

Na elk gesprek krijg je een verslag met bedenkingen, suggesties 
en overwegingen.

Elke stap naar een mogelijke oplossing bespreken we eerst met 
jou. Ook voor we eventuele andere betrokkenen aanspreken 
(bv. directie, collega’s …) overleggen we dat. 

Nood aan een gesprek?

Mail: connect@acv-csc.be

Telefoon: 
 Gert Maene: 02 244 36 78 
 Ann Degeest: 02 244 36 79

Nog geen lid? 
Surf naar www.coc.be of stuur een 
mailtje naar onze ledenadministratie 
(coc.ledenadministratie@acv-csc.be). 
Zodra je lidmaatschap in orde is, helpt 
COnneCt je graag verder.


