
InSpRAAK HeleNa DesIRoN

Tijdens vormingsdagen begin dit jaar konden onze vakbonds-
afgevaardigden (VA’s) volop brainstormen over hun taak en 
engagement. Waarvoor leeft een VA, wat drijft hem/haar? 

Welke eigenschappen en vaardigheden heeft een goede VA? 
Kortom: wat is het profiel van een VA? Een greep uit de antwoorden.

6 BASIS 6 JUNI 2015

“Een VA heeft het hart op de juiste plaats” 
©
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Dit lazen we vaak terug in de reacties van 
VA’s. “Een goede vakbondsafgevaardigde is:

Profiel van een vakbondsafgevaardigde

Het COV vindt het belangrijk om hier 
bij stil te staan, zeker in het licht van 
de syndicale verkiezingen in oktober 
2015, wanneer we VA’s verkiezen voor 
een nieuwe mandaatperiode 2016-
2019. We laten jou heel graag de cita-
ten van je collega’s meelezen. Wie 
weet zetten ze je aan tot - samen met 
anderen - nadenken over de vaardig-
heden en eigenschappen van een vak-
bondsafgevaardigde. Je zal zien dat 
het een zeer uiteenlopende lijst van 
eigenschappen en vaardigheden is. 
De VA uit dit lijstje slaagt in alles. 
Kortom: een soort superman of 
-vrouw? Dat is de gemakkelijke, maar 
verkeerde conclusie die er valt te 

trekken. Er bestaat geen ideale om-
schrijving, geen volledig lijstje eigen-
schappen en vaardigheden om aan te 
voldoen, geen perfecte kandidaat, 
geen super-VA. Wel bestaan er men-
sen van vlees en bloed, met het hart 
op de juiste plaats, met een open blik, 
die simpelweg gaan voor hun colle-
ga’s en hun school. Dat is het enige 
wat telt. VA zijn is mensenwerk. 
Samen werken aan dialoog, werkbaar 
werk, professionalisering en kwali-
teitsvol onderwijs. Het COV is trots en 
vereerd met de inzet van elke VA die 
het op zijn of haar manier zo goed 
mogelijk elke dag probeert waar te 
maken, op school en daarbuiten.

◗ Goed geïnformeerd, kent de recente wettelijke regelingen of kan die makkelijk opzoeken◗ Sterk in doorverwijzen naar de juiste kanalen
◗ Assertief, durft spreken en meningen verwoorden en mensen verdedigen

◗ Flexibel
◗ Geduldig
◗ Discreet, kan respectvol om-gaan met info
◗ Diplomatisch, tactvol, blaast geen bruggen op
◗ Objectief, neutraal, onbevoor-oordeeld
◗ Betrokken om het welzijn van collega’s, behulpzaam, is er voor alle collega’s en geeft hen ondersteuning”
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“Een VA heeft het hart op de juiste plaats” 

Sta jij ook in vuur en vlam voor onderwijs? Weet jij wat er leeft in de le-
raarskamer? Heb je een groot hart voor collega’s en wil je geduldig maar 
doelgericht werken aan een betere school voor iedereen? Word COV-
vakbondsafgevaardigde! Zie p. 40.

Elke VA is een VA op zijn manier, met zijn kennis, die elke dag groeit, zijn 
ervaring, karakter en zijn overtuigingen. Elke school, elke onderwijscon
text, elke personeelsgroep werkt ook anders, en een VA past zich daar
aan aan. Met de energie die bij onderwijs hoort: in vuur en vlam!

Een goede VA kan out of the 

box denken, verkent nieuwe 

horizonten, heeft visie en 

denkt vooruit. Heeft een 

bredere kijk op de 

onderwijswereld. Kan 

verschillende zaken vanop 

een afstand bekijken.

Hij/zij is een opbouwende 
schakel, een doorgeefluik 
met maatschappelijke 
bewogenheid. Helpt het 
ambacht van leraar te laten 
herwaarderen.

Een VA weet dat goed VA-

werk soms een kwestie is 

van tijd hebben, maken en 

krijgen.

Een VA heeft een voorbeeldfunctie, is geëngageerd en beschikt over een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Gaat in tegen sociale afbraak. Probeert wat scheef of krom is, weer recht te trekken. Heeft sociaal engagement.

Een VA voelt de bui hangen, 
fungeert als waakhond, kan 

optornen tegen het egoïsme 

van deze maatschappij.

Een VA kan multitasken.

Dualiteit van een VA: hij/zij 
kan confronteren én onder-
steunen, kan onderscheid ma-
ken tussen zijn eigen mening 
en die van zijn COV-collega’s, 
kan luisteren naar redelijke 
én onredelijke verzoeken, is 
zakelijk maar ook menselijk, 
sluit compromissen maar kan 
soms doorzetten. Hij/zij kan 
makkelijk omgaan met ver-
schillende meningen.

Hij/zij is doelgericht en 

alert, voorkomt of 

kanaliseert problemen.

Hij/zij heeft een breed 
netwerk, gaat voor een 
gezond evenwicht en leeft 
voor de school. 

Een VA verwelkomt en 
ondersteunt nieuwe 
collega’s, staat open voor 
iedereen, kent zijn leden 
door en door. 

Hij/zij weet dat niet 

iedereen te overtuigen is.

Een VA brengt rust waar 

nodig, relativeert, blijft 
empathisch. Hij/zij is 
sociaal en een ‘grapjas’.
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