
 

 

 

 
30 maart 2020 

Overleg in crisistijd 
 

Sinds begin maart is de coronacrisis alomtegenwoordig. In ieders leven, op het werk, in 

de media en natuurlijk ook in de politiek. Zodra de federale overheid besliste dat de 

lessen in de scholen opgeschort werden en dat er opvang moest zijn voor kinderen van 

ouders uit cruciale beroepen, vroeg het COV sociaal overleg aan minister Weyts. Want 

sterk overleg werkt, dat is duidelijk. 

 

Snel handelen, dat was het doel van regering en administratie. Daadkracht, beslissingen 

nemen in het belang van de volksgezondheid. Begrijpelijk, maar als sociale partner 

wilden we niet buiten spel gezet worden. Ook jij zit met vragen en bezorgdheden. Je 

hebt in deze crisis een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je stem moet 

gehoord worden. Samen met de andere onderwijsvakbonden konden we de overheid 

ervan overtuigen dat sociaal overleg ook en vooral in crisistijden een meerwaarde is. 

Want om het dagelijks werken van een grote beroepsgroep succesvol te veranderen, 

moet er een breed draagvlak zijn en moet er rekening gehouden worden met de zorgen 

van de mensen op de werkvloer. 

 

Afspraken en maatregelen 

Jouw vragen en bezorgdheden nemen we daarom mee naar elk overleg. We zoeken 

samen met de andere sociale partners, de minister, de administratie en samen met 

virologen naar de gepaste oplossingen. In onze nieuwsbrieven, op onze website, via 

onze facebookpagina brengen we zo snel mogelijk verslag uit na elk crisisoverleg. We 

zorgen voor updates van veel gestelde vragen en proberen je via onze sociale media op 

de hoogte te houden. Blijf ons dus volgen op Facebook en Instagram en moedig je 

collega’s aan om hetzelfde te doen! 

Ook jij bent aan zet in je school. Goede afspraken maken het verschil. Hoe organiseer je 

de opvang op school? Wie moet wanneer aanwezig zijn? Hoe worden taken verdeeld? 

Zijn er afspraken over het thuiswerk en de opdrachten voor de leerlingen? Hoe wordt er 

voor jouw veiligheid en gezondheid gezorgd? Wij hopen dat je ook ervaarde dat sterk 

overleg werkt. Alleen door in vertrouwen samen te werken, maak je goede afspraken 

met een breed draagvlak. Dan pas staan alle neuzen in dezelfde richting. En dat is meer 

dan ooit nodig. Lees daarom zeker onze rubriek “Inspraak”.  

 

De toekomst voorbereiden 

Hadden we maar een glazen bol. Dan wisten we nu al wanneer de crisis bedwongen zal 

zijn. Vandaag zijn we er alleen zeker van dat wij allemaal ook de volgende weken en 

maanden nog veel zullen overleggen. Ook wanneer er beslist wordt om de lessen al dan 

niet geleidelijk aan terug op te starten, zullen goede afspraken cruciaal zijn. Samen met 

de andere sociale partners proberen we dit goed voor te bereiden. Intussen staan zoals 

altijd onze inspraakbegeleiders, dienstverleners, pedagogische en juridische 

medewerkers en natuurlijk ook onze lokale bestuurders klaar om je te ondersteunen en 

je vragen te beantwoorden. Bedankt voor je inzet. Samen staan we sterk! 

 

http://www.facebook.com/hetCOV
http://www.instagram.com/hetCOV


 
 


