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COC

onderwijs

Marjolijn Clijsters
Op 1 september lanceerden we onze
ledenwervingscampagne COC loves
onderwijs. Over heel Vlaanderen gingen
vakbondsafgevaardigden enthousiast aan de
slag om hun collega’s warm te maken voor
een lidmaatschap van COC. Wij helpen jou
en dankzij jouw solidariteit staan wij sterker
voor onderwijs!

Antennes in actie
In de Arteveldehogeschool worden de HOC-vergaderingen (waaraan zes medewerkers deelnemen) voorbereid
met afgevaardigden uit elke opleiding (antennes genaamd). Zij zijn de voelsprieten binnen de verschillende
opleidingen en kaarten de problemen/vragen uit hun
opleiding aan in de voorbereidende vergaderingen, het
preHOC. Deze antennes hebben elk de Brandpunten en
de bladwijzers verdeeld binnen hun opleiding. Ze verdelen het onder hun collega’s en kunnen hen tegelijkertijd
motiveren om lid te worden van de grootste onderwijsvakbond van Vlaanderen.
Ingrid en Katrien,
Arteveldehogeschool, Gent

5 % nieuwe leden ... een uitdaging?
In onze school sloten zich de voorbije jaren veel collega’s
aan bij COC. Een goed gesprek, hulp bij problemen, uitleg
over verlofstelsels, pensioenberekeningen, uit overtuiging… Redenen genoeg om lid te
worden, niet?
Nu de actie ‘COC loves onderwijs’ van start is gegaan, steken wij vakbondsafgevaardigden nog een tandje bij.
Op 1 september 2017 stuurden we onze COC-leden een motiverend kaartje, ook de
nieuwe collega’s heetten we op deze manier van harte welkom in onze school. Iedereen
kreeg de gekende bladwijzer. Enkele collega’s, die het voorbije jaar nog twijfelden om lid
te worden, probeerden we bij aanvang van het schooljaar alsnog te overtuigen. Resultaat na een kleine twee weken: 5 % nieuwe inschrijvingen.
Hoe gaan we in BimSem voor de 10 %?
• Collega’s die volgens de recente ledenlijsten niet langer lid blijken te zijn, spreken we
aan. Soms is het gewoon een vergetelheid.
• De affiche ‘COC loves onderwijs’ hebben we gepersonaliseerd met de foto’s van de
vakbondsafgevaardigden en deze affiche hangt op het prikbord. Zo zijn we ook herkenbaar voor de starters.
• We spreken niet-leden persoonlijk aan en vragen waarom ze geen lid zijn. Iedereen is
vrij, maar …
• Sinds 1 september hebben we ons eigen COC-mailadres. We gebruiken dit om algemene informatie te verspreiden, op te roepen tot actie … Leden kunnen via deze weg
ook informatie opvragen, vragen stellen.
• De starters krijgen over enkele weken een infosessie zodat ook zij weten waarvoor COC
staat. Zij ontvangen per mail ook de powerpointpresentatie: ‘Aansluiten bij COC’.
• Op de dag van de leraar kleurt het leraarslokaal groen. We voorzien een kleine attentie voor alle aanwezigen om de ‘aanwezigheid’ van COC te verhogen.
• Tegen midden oktober verspreiden we de speciale editie van Brandpunt samen met
een extra woordje uitleg en een inschrijvingsformulier onder de niet-leden.
…
De vakbondsafgevaardigden van BimSem, Mechelen
Karolien – Peter – Kristel – Jurgen

Ingrid de Clercq (hoofdafgevaardigde) en Katrien
Steenhaut (vakbondsafgevaardigde) bedelen het
tijdloze brandpuntnummer in de laatjes van hun collega’s aan de Arteveldehogeschool.
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PXL KLEURT GROEN
PXL-COC-afgevaardigden René Lemmens en Paul Verachtert hebben hun schouders
gezet onder deze campagne om op verschillende manieren en via verscheidene kanalen
COC in de kijker gezet. Een overzichtje.
De hogeschool PXL telt 960 personeelsleden. We hebben het extra Brandpuntnummer
inclusief magneet-bladwijzer aan elk PXL-personeelslid bezorgd, ofwel via haar/zijn PXLpostvakje of via een persoonlijk gesprek met afgifte vóór de PXL-startdag op donderdag
7 september 2017.
Ook elke aanwezige van ons PXL-bestuur in onze PXL-HOC-vergadering kreeg op woensdagnamiddag 6 september 2017 een Brandpunt en de bladwijzer.
Op de PXL-startdag op donderdag 7 september 2017 bevestigden we een magneetbladwijzer op het borstzakje van ons hemd en spraken we veel collega’s aan over COC en
solidariteit. En ook op het onthaalmoment voor nieuwe collega’s zullen we aanwezig zijn
om COC in de kijker te zetten.
Tot slot gebruiken we ook de sociale media in onze campagne. We hebben ons PXL-COCFacebook- en PXL-COC-Twitter-profiel aangepast met de omslagfoto ‘René en Paul love
onderwijs’.

Campagne voeren op onze school!

We hopen op een goed resultaat van deze PXL-COC-ledenwervingscampagne, zodat onze
PXL-COC-delegatie zal winnen ... aan nieuwe PXL-COC-leden! Want collega’s van elke leeftijd voelen de bekommernis aan om solidair te zijn.

Met alle vakbondsafgevaardigden waren we
aanwezig op de provinciale startdag van COC.
Dit was voor ons de start van een actieve
campagne binnen onze school!

Paul en René, PXL Hasselt

Van onze directie kregen we de toelating om COC voor te
stellen op de personeelsvergadering eind augustus en ook
op de vergadering voor beginnende leerkrachten konden
we ons ‘zegje’ doen.
Dit deden we aan de hand van een powerpointpresentatie,
waarin de belangrijkste krachtlijnen van COC aan bod
kwamen, maar waar we ook wezen op wat ons te wachten staat: pensioenhervorming, vaste benoeming die in
vraag wordt gesteld, hervormingen in het onderwijs, de
taaklast… Na onze toelichtingen kregen we al een aantal
gerichte vragen over de werking van COC.
De derde week van september hebben we een bedankingsbrief gemaakt voor al onze leden op school en kregen
alle niet-leden een vraag om zich aan te sluiten. Iedereen
ontving de leuke boekenwijzer en de niet-leden overhandigden we ook het speciale Brandpuntnummer.
Leuk aan zo’n actie is dat er dialoog ontstaat. Mensen
spreken je aan en willen nog wat meer uitleg.
Het uitgelezen moment natuurlijk om het belang van solidariteit en inspraak tot op het hoogste niveau duidelijk te
maken. Collega’s zijn ook dankbaar wanneer je hen concreet kan helpen.
Ondertussen hebben zich al een aantal leerkrachten aangemeld. Sommigen zijn ook al lid geworden. We blijven al
onze collega’s aanspreken en overtuigen en hopen dat we
ons ledenaantal op die manier weer zien groeien!
We hebben Brandpunt-Extra aan een aantal collega’s en bestuursleden overhandigd
op de receptie bij de academische openingszitting van de Associatie Universiteiten
en Hogescholen Limburg, AUHL. Dit gaf mogelijkheid om het over de solidariteit onder
werknemers te hebben én over de professionele dienstverlening van COC.
vlnr:
Herman Reynders, gouverneur Limburg • Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL
Nadja Vananroye, burgemeester Hasselt • Carien Neven, secretaris Beweging.net Limburg • Luc De Schepper, rector UHasselt

Tine Cornelis, vakbondsafgevaardigde COC,
leerkracht, T.I. Sint-Carolus, Sint-Niklaas

Heb jij nog een leuk initiatief om leden te
werven? Laat het ons zeker weten op
coc.brandpunt@skynet.be!

