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AAN HETZELFDE ZEEL IN TIENEN

Jan en Karel

Het voorzittersduo
van COV-Vlaams-Brabant
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Sinds 1 januari 2020 vormen Jan Empsen en Karel Vandevoorde het kloppende hart van
COV-Vlaams-Brabant. Dit olijke duo volgde enthousiast Leo Lambeens en François
Desmedt op als voorzitter en ondervoorzitter. We stellen ze graag aan jou voor.
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Jan Empsen is al 35 jaar actief in het onderwijs. 31 jaar als leerkracht in ‘De Trip Trap’ in
Kortenaken en ‘De Kleine Wereld’ in Kapellen.
Sinds 2016 neemt hij de functie van preventieadviseur op zich voor het Schoolbestuur SintPaulus waar hij 25 scholen opvolgt. In 1985
werd hij lid van het COV en in 1993 werd hij
een gedreven vakbondsafgevaardigde. Vanaf
2015 besloot hij om een actief bestuurslid te
worden in de syndicale commissie, waar hij 3
jaar later het voorzitterschap op zich nam.
Karel Vandevoorde studeerde af als leraar in
1981. Zijn eerste ervaringen deed hij op in het
buitengewoon onderwijs en sedert 1984 is hij
de vaste waarde in het 1ste leerjaar in ‘Het toverpotlood’ te Hoeleden. Deze klas draagt hij
mee in zijn hart. Hij professionaliseerde zich
door het volgen van het HIVO. Hij sloot zich in
1980 al bij het COV aan als enterlid en werd
begin jaren 90 verkozen als VA. Hij werd lid
van kring Tienen onder de bezielende leiding
van Vic Pierlet. Herman Schevenels overtuigde hem dan weer om kaderlid te worden.
Karel kon al enkele keren rekenen op de hulp
van het COV en wilde op zijn beurt een steentje
bijdragen om anderen te helpen. Bij de overgang van kringen naar regio’s binnen VlaamsBrabant nam hij eerst de rol van ondervoorzitter en daarna het voorzitterschap van regio
Oost op zich. Daar kwamen beide heren elkaar
tegen en de vriendschap was al snel een feit.
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Verjonging voorop
Hun opdracht bestaat er in om samen met de
bestuursgroep de werking van COV-VlaamsBrabant in goede banen te leiden om zo al hun
leden te kunnen helpen. Luisteren naar de noden, zowel syndicaal als pedagogisch, van collega’s die dagelijks in het onderwijsveld aanwezig zijn en deze meenemen naar de bestuursraad in Brussel. Ze ambiëren om de
werking in Vlaams-Brabant te optimaliseren
door verjonging en uitbreiding van het bestuur.
Eventueel met een herstructurering van COVVlaams-Brabant daaraan gekoppeld.
Vooral de verjonging staat hoog op hun lijstje.
Jan en Karel: “Een warme oproep aan al de
lezers van Vlaams-Brabant om eens na te
denken over wat zij zouden kunnen betekenen
voor COV-Vlaams-Brabant en dus voor hun
collega-leraren. Jullie zijn hartelijk welkom
om onze rangen te versterken.”
Jan, op syndicaal vlak, en Karel, op pedagogisch vlak, vullen elkaar perfect aan. “Door
ook in deze moeilijke coronatijden samen, enthousiast aan hetzelfde zeel te trekken willen
we alle (kader)leden van Vlaams-Brabant mee
op sleeptouw nemen want … together we make
COV-Vlaams-Brabant great again!”
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