Van: Karanfil Umit
Verzonden: zondag 21 februari 2021 21:58
Aan: 'bart.somers@vlaanderen.be' <bart.somers@vlaanderen.be>
CC: 'gert.eeraerts@vlaanderen.be' <gert.eeraerts@vlaanderen.be>
Onderwerp: OCMW maatschappelijk werkers en het VIA 6-akkoord - vraag voor overleg met de
minister

Geachte heer minister
Als Federatie van OCMW maatschappelijk werkers vertegenwoordigen we de (ongeveer) 5000
maatschappelijk werkers in de Vlaamse OCMW's.
Naar aanleiding van COVID-19 en de bijhorende sociale uitdagingen wordt deze beroepsgroep
belast met de ene na de andere opdracht die zij bovenop hun dagelijkse taken moeten
opnemen. Helaas staat er niets tegenover de extra inzet en de enorme werklast die
momenteel heerst.
Uit een bevraging die we in januari 2021 hebben gehouden bij onze achterban blijkt hoe groot
het ongenoegen is. De belangrijkste aanleiding voor het huidige ongenoegen is dat de groep
maatschappelijk werkers niet vervat zit in het VIA 6 - akkoord, hoewel zij op het sociale front
cruciaal werk leveren voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Sinds de eerste
lockdown in maart 2020 zijn zij immers steeds aan de slag gebleven om hulp te verlenen aan
hun cliënten. Hun job is omwille van de gevolgen van deze pandemie niet alleen toegenomen
in intensiteit, maar eveneens in complexiteit van de hulpvragen. En dit in een
hulpverleningslandschap waar de dienstverlening van veel organisaties is beginnen falen en
het OCMW nog sterker dan voorheen het laatste vangnet werd.
Daarom vinden wij als Federatie dat de OCMW maatschappelijk werkers ook moeten vervat
zitten in het VIA 6 -akkoord. We hebben hierover reeds het gesprek aangegaan met de VVSG
en kregen het antwoord dat het akkoord onderhandeld is en het aan de lokale besturen is om
verder een regeling te treffen binnen hun besturen. We vinden dit echter geen evident
uitgangspunt als we een gelijkwaardige erkenning willen voor alle OCMW maatschappelijk
werkers in Vlaanderen. Want in de praktijk leidt dit net tot zeer scheefgegroeide situaties,
omdat het ene lokaal bestuur wel iets doet, het andere een beetje iets doet, nog een andere
niets doet,…Een ander voorbeeld is dat binnen eenzelfde bestuur een maatschappelijk werker
in het departement ouderenzorg wel tegemoetkomingen ontvangt in het kader van het
akkoord en de collega maatschappelijk werker op de sociale dienst dat niet krijgt. Soms zijn

dat collega’s die zelfs fysiek naast elkaar zitten en hetzelfde werk doen (weliswaar met een
andere doelgroep).
Daarom vinden wij de huidige regeling niet billijk. We krijgen dagelijks meldingen van
maatschappelijk werkers over heel Vlaanderen dat ze dit als een slag in hun gezicht
aanvoelen.
Zij starten in de komende dagen en weken vanuit hun regio’s initiatieven om te protesteren
tegen de huidige bepalingen van het akkoord dat hen uitsluit.
Van ons als Federatie verwachten zij dat wij in gesprek gaan met de bevoegde
beleidsinstanties om hun verzuchtingen op de agenda te zetten. Zij voelen zich niet gehoord
en vergeten.
Daarom richten wij – mijnheer de minister - deze mail tot U en uw diensten.
Het is onze overtuiging dat we onze maatschappelijk werkers hard nodig hebben en nog
harder nodig zullen hebben wanneer het sociaal herstel moet gerealiseerd worden eenmaal
de pandemie onder controle is. Een blijk van erkenning voor hun geleverde inzet en loyaliteit
lijkt ons geen overdreven vraag.
Graag willen we hierover in overleg gaan met U zodat we deze situatie kunnen rechttrekken
en/of aan een oplossing kunnen werken.
Is dat mogelijk?

Alvast hartelijk dank.

Namens de Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers
Ümit Karanfil
Voorzitter

