KRINGTERVIEW

Kirsten Meire (41) uit Antwerpen

‘Opkomen voor collega’s
geeft veel voldoening’

Kirsten Meire is een geëngageerd COV-lid. Naast vakbondsafgevaardigde (VA) in haar
school is Kirsten ook voorzitter van kring Mortsel en lid van het provinciaal bestuur. Met de
verkiezingen voor VA’s in het verschiet wil Kirsten haar ervaringen delen. Waar vakbonden
vaak in een negatief daglicht worden gesteld zal je merken dat vakbondswerk ook heel wat
positiefs te bieden heeft, zowel naar collega’s toe als voor jezelf.
“Waarom ben je bij de vakbond?” Een vraag
die ik vaak krijg, maar helaas niet altijd met
een vrolijke ondertoon. Toen onze VA enkele
jaren geleden wilde stoppen, werd een nieuwe
vrijwilliger gezocht. Ik dacht: “Dat wil ik wel
doen.” Informatie krijgen uit eerste hand
sprak me wel aan. Hoewel nog jong zei ik meteen: “Ik probeer het! Lijkt het me niets, dan
stopt het.” Twaalf jaar later ben ik nog steeds
VA. Ook dit jaar stel ik me kandidaat voor de
verkiezingen in oktober.
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Tijdens de eerste vorming van het COV was ik
meteen verkocht. De manier waarop Kathleen
vertelde over het reilen en zeilen in een
school, waar we rekening mee moesten houden, hoe we onze collega’s/COV-leden konden
bijstaan, ... dat wilde ik ook proberen. Vragen
over een lidmaatschap, een verlofstelsel, die
vallen nog mee, maar soms heb ik totaal geen
antwoord klaar. Gelukkig kan ik rekenen op
het COV. Ik sta er nooit alleen voor. Het fijne is
ook de dankbaarheid van mijn collega’s, directeur, secretariaat wanneer ik weer eens iemand heb kunnen bijstaan, wanneer we samen hebben kunnen zoeken naar een oplossing. Ik kan met trots zeggen dat ik al heel wat
collega’s heb verder geholpen. Soms hebben
ze verschillende bronnen. Als dan blijkt dat ik
hen de juiste informatie gaf, gesteund op het
COV, ben ik blij dat ze weer verder kunnen.
Ook nieuwe collega’s probeer ik op weg te helpen. Kloppen de uren waar ze voor zijn aange-
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steld? Wat moeten ze zeker in orde gebracht
hebben?
Belangrijk is ook het overleg met de scholen
uit onze scholengemeenschap. VA’s, directies
en schepen van onderwijs zoeken er samen
naar de juiste beslissingen. Dankzij het COV
hebben we toch al heel wat kunnen bereiken.
Met de informatie die we elk jaar op vormingsdagen krijgen, hebben we al mooie resultaten
geboekt. De eerste keer dat ik op het OCSG
zat, voelde ik me erg klein. Al die directeurs
en schepenen voor mij ... Ik durfde weinig zeggen. Maar ook hier voelde ik mij gesteund door
het COV. Er heerst ook geen vijandige sfeer,
iedereen geeft zijn mening, zaken worden onderzocht, ... Op vraag van onze VA’s kregen we
de kans om vormingen te volgen over vergadertechnieken. Dat helpt! Er wordt geluisterd
naar de noden van de VA’s en waar het kan
wordt dit opgevolgd en uitgewerkt.
Op school zeggen ze al eens, meestal nadat ik
op een vergadering als VA tussenkwam: “Hier
heb je die van de vakbond!” Maar diep van binnen weet ik dat ze blij zijn met iemand die
weet heeft van de regelgeving, die dingen wil
opzoeken en die hen op de hoogte houdt. Dat
drijft mij om VA te blijven. Ik ben er trots op
dat ik COV-lid en vakbondsafgevaardigde ben.
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Meer info over de VA-verkiezingen in Antwerpen?
Mail Tom Peeters, tom.liesbeth@telenet.be.

Op weekend met de collega’s – Edegem
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