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Een woordje over mezelf
Ik woon in Leuven, ik ben 36 jaar en al bijna 20 jaar lid
van onze partij. De afgelopen jaren heb ik al heel wat
engagementen opgenomen binnen Groen. Door mijn jarenlange
ervaring binnen de partij, ken ik de partij heel goed.
Bij Jong Groen was ik lokaal actief in Brugge en bij de Gentse
studentenwerking. Ik was jarenlang één van de drijvende
krachten achter de nationale werking van Jong Groen.
Bij Groen ben ik onder andere lid geweest van een lokaal,
een provinciaal en het nationaal partijbestuur.
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De afgelopen jaren maakte ik deel uit van het
arbitragecollege. De engagementen die ik opneem,
neem ik serieus. Half werk is niets voor mij.

Waarom ik kandidaat ben
Ik droom van een rechtvaardigere en duurzamere samenleving.
Eén van de manieren om tot zo’n andere en betere wereld
te komen is de aanwezigheid van een sterke groene partij.
Ik wil mijn steentje bedragen aan een goed draaiende
partij door mij in te zetten in het arbitragecollege.
Waar meerdere mensen met elkaar samenwerken, kunnen
conflicten ontstaan. Ik vind het belangrijk dat conflicten
binnen onze partij opgelost kunnen worden en zeker niet in
de media uitgevochten worden. In geval van conflicten, kan
een arbitragecollege een schakel zijn om tot een oplossing
te komen. In de eerste plaats moeten we (persoonlijke)
conflicten vermijden en eventuele conflicten binnen de
‘gewone’ partijorganen oplossen. Voorzitters, secretarissen,
mandatarissen, opbouwwerkers... slagen erin om via
bemiddeling de meeste conflicten op te lossen. Als die
bemiddeling geen resultaat oplevert, kan het arbitragecollege
gevraagd worden om tussen te komen. Een arbitragecollege
moet in mijn ogen een laatste redmiddel zijn als alle andere
pogingen om via bemiddeling tot een oplossing te komen,
gefaald hebben. Als het arbitragecollege tussenkomt in een
conflict, is het van belang om onbevooroordeeld naar beide
partijen te luisteren en te zoeken naar een werkbare oplossing
die uitvoerbaar is binnen onze partij. Mijn luistervaardigheid,
kennis en ervaring kunnen hierin van pas komen.
Naast het beslechten van conflicten, kan het arbitragecollege
ook gevraagd worden om de statuten te interpreteren. De
statuten kennen weinig geheimen voor mij. Ik ben er dan
ook van overtuigd dat ik ook op dit vlak een waardevolle
versterking van het arbitragecollege kan zijn.
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Ik geloof dat eenieder wie een fundamenteel conflict
ervaart binnen onze partij het recht heeft om dat conflict
aanhangig en bespreekbaar te maken met het oog op een
oplossing. Daartoe hecht ik bijzondere waarde aan het
belang van een eerlijke behandeling, heldere procedures
en aan de goede werking vanonze partij als geheel.

LGAT

Als kwaliteitscoördinator en arbeidsbemiddelaar treed ik
op professioneel vlak regelmatig op in conflicten tussen
werkzoekenden, werknemers, werkgevers, overheidsinstanties
en (inter)nationale controleorganen. Daarbij heb ik geleerd
om de balans te vinden tussen de belangen van partijen en
deze af te wegen tegen het belang van de eigen organisatie.
Veelal vallen deze conflicten op te lossen aan de hand van
bemiddeling, maar uitzonderlijk dient er een moeilijke
beslissing genomen te worden met verregaande gevolgen
voor de betrokken partijen. Vanuit mijn rol als mediator en
procesontwikkelaar heb ik geleerd dat ondanks de impact
van dergelijke beslissingen zwaar kunnen zijn, ze mits
een goede behandeling en correct verloop van procedure
alsnog in een sfeer van begrip en rust kunnen gebeuren.
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Ook binnen onze partij bestaan dergelijke conflicten die met
de nodige zorg behandeld worden door het arbitragecollege.
Ik wens mezelf en mijn ervaring dan ook ter beschikking
te stellen voor onze organisatie. Hierin wens ik actief
mee te bouwen aan de verdere professionalisering van
het college en binnen de organisatie rechtszekerheid
te verschaffen aan eenieder die erom verzoekt.
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Ik ben lid van Agalev/Groen sinds 1994, en heb verschillende
interne mandaten en jobs bekleed: woordvoerder Jong Agalev,
plaatselijk secretaris, parlementair medewerker Vera Dua en
Filip Watteeuw, partijsecretaris Gent, fractiesecretaris... Veel
ervaring binnen de verschillende niveaus dus, en ik ken de partij
en haar mensen daardoor vrij goed. Ik ben jurist van opleiding
en beroep. Ik werk als ambtenaar bij de Vlaamse Overheid. Ik
ben lid van de Vlaamse beroepsinstantie voor openbaarheid
van bestuur, en behandel daarnaast juridische adviesvragen
van en klachten over lokale besturen. Deze juridische ervaring
zal me zeker van pas komen in het Arbitragecollege, bij het
toepassen van onze statuten. Basisdemocratie ligt me nauw
aan het hart, Groen kan maar goed draaien als iedereen het
gevoel heeft dat zijn/haar rechten gerespecteerd worden,
en als we onze eigen spelregels serieus nemen. Integriteit
is voor mij geen loos begrip, we kunnen als partij maar
samen vooruit gaan als er vertrouwen is in elkaar en onze
interne werking. Verschillen van mening mag en moet zelfs,
maar besluitvorming moet op een correcte en transparante
manier tot stand komen. Daarvoor wil ik me engageren.
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Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Michel Lacroix,
woonachtig in Deurne, doof met een cochleaire implantaat, en
Ik ben politiek actief sinds 2009, waarvan 2 jaar bij Groen.
Ik ben iemand die altijd naar oplossingen zoekt. Ik was
adviseur bij de Antwerpse doven maatschappij Madosa,
en ik sta tewerkgesteld als projectmanager en technische
tekenaar bij een gevelbouwbedrijf waar ik de architecten
bijsta in het verhelpen van design problemen. Je kunt
zeggen dat ik al een beetje ervaring heb op dat vlak.
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Bemiddelen voor Groen vergt een respectvol luisterend
oor die mee zoekt naar de oplossingen die gezocht worden,
en dat is een uitdaging dat ik ten volste gemotiveerd
wil aangaan. (luisterend oor mee inbegrepen).

MS
Sinds 2 legislaturen ben ik lid van het arbitragecollege, en
ik zou graag verder werken. Ik vind het erg boeiend en een
uitdaging om mee oplossingen te zoeken voor problemen binnen
Groen. Overleggen met de collega’s, meerdere kanten van een
kwestie bekijken en met inzicht en begrip in overeenkomst met
de statuten tot een oplossing komen geeft veel voldoening!
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