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Bart Billen

Vakbondsbloed
in de aderen
Vakbondsbloed! Dat is wat door de aderen van de 57-jarige Bart Billen uit
Sint-Truiden stroomt. Al zijn hele carrière zet hij zich als vakbondsmilitant
in voor de collega’s.
Als jong afgestudeerde startte Bart in de
plaatselijke afdeling van het ACV. Met de fiets
deed hij de ronde om de maandelijkse syndicale bijdrage bij de mensen op te halen.
Daarna werd hij verkozen in het gewestelijk
comité van ACV-Sint-Truiden. In 1992 stelde hij
zich kandidaat voor de ondernemingsraad van
zijn school om daarna vakbondsafgevaardigde,
kringvakbondsafgevaardigde en sinds 2006
voorzitter van kring Haspengouw te worden.

TEKST
Freddy Vaes
FOTO
Kring Haspengouw

Kringvoorzitter, dat is best een
verantwoordelijke job!
“Als opvolger van Gustaaf Grouwels moest ik
in grote schoenen stappen. Gelukkig kan ik
vandaag nog altijd op hem terugvallen. Sinds
ik de taak als voorzitter van Kring Sint-Truiden
op mij genomen heb, is door toevoeging van
andere kringen zoals Borgloon, Wellen en
Tongeren onze kring steeds groter en groter
geworden. Naast het voorzitterschap ben ik
ook kringvakbondsafgevaardigde gebleven.
Mijn huidige taken naast het dagelijks bestuur,
bestuursvergaderingen zijn ook het organiseren van de verkiezingen, het verzamelen van
de documenten voor de syndicale premies, beantwoorden van ledenvragen, versturen van
uitnodigingen en het bijwonen van de maandelijkse vergaderingen van de Provinciale Raad
Limburg. Door mijn jarenlange ervaring binnen het COV, krijg ik veel vragen binnen, ben
ik het luisterend oor voor mijn collega’s en
meestal ook de spreekbuis in mijn scholenge-

meenschap. Dit alles slorpt natuurlijk veel,
heel veel tijd op. De goede ondersteuning van
het kringbestuur en niet te vergeten van mijn
echtgenote maakt dat dit allemaal wel lukt.”
Militanten hebben altijd alles ‘tussendoor’
moeten doen. Ben je blij met de uren ‘Samen
school maken’ waardoor er tijdens de uren
even tijd is voor vakbondswerk?
“Met mijn takenpakket als kringvoorzitter en
kringvakbondsafgevaardigde is dit extraatje
uiteraard heel welkom. Al kom ik natuurlijk
niet toe met dat uurtje. Ook voor de collegamilitanten is het zeker een verademing. Ze
krijgen nu tijd om zich te verdiepen in de regelgeving en kennis op te doen om zo collega’s
nog beter te kunnen helpen.”
Corona maakt het ons niet gemakkelijk.
“Dit is zeker de zwaarste periode uit mijn carrière. Als leraar van de eerste graad is het zeker niet evident om digitaal les te geven.
Regelmatig zijn er collega’s of leerlingen van
een klas besmet. Van de besmette collega’s
nemen we dan de toezichten over, maar soms
ook hun klas wanneer er geen vervangers
worden gevonden. Onze jaarlijkse reis van onze COV-kring Haspengouw en onze ‘Dag van
de leerkracht’ in de bioscoop zijn tijdens corona in het water gevallen. Zowel voor de kinderen, maar ook voor de collega’s en verenigingen hoop ik dat we snel verlost zijn van dit virus.”
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