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Beste collega maatschappelijk werkers 

Vandaag op deze Wereld Sociaal Werkdag wil ik jullie graag in the picture zetten. Zeker in deze 

bijzondere tijden waarin we als sociaal werker op verschillende fronten worden uitgedaagd. Een 

periode waarin hulp verlenen veel van onze energie vraagt en ons af en toe doet twijfelen of we wel 

goed bezig zijn.  

Als helden van het sociaal werk blijven jullie echter op de frontlinie staan om de hulpverlening aan 

kwetsbare burgers te garanderen. “We zijn het laatste vangnet en onze cliënten hebben geen 

alternatief, het is wij of niemand”, schreef een maatschappelijk werker recent in een e-mail naar mij. 

Dit getuigt van een groots engagement dat alleen maar respect afdwingt.  

De wetgeving uit 1976 die de ‘maatschappelijke dienstverlening’ door de OCMW’s mogelijk maakt, 

heeft geen eenduidige definitie gegeven op wat die dienstverlening mag of moet betekenen. 

Afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, is dat een voor- of nadeel. De coronacrisis heeft aangetoond dat 

die dienstverlening in de praktijk zeer ruim kan gaan. En al helemaal wanneer de dienstverlening van 

verschillende middenveldorganisaties niet meer kan volgen en cliënten systematisch naar de 

OCMW’s worden doorgestuurd.  

Het thema van de Wereld Sociaal Werkdag dit jaar is solidariteit. Een begrip dat vele ladingen dekt en 

ons op professioneel vlak voor belangrijke nieuwe uitdagingen stelt. Voorgaande passage stelt ons 

alvast voor de vraag hoe solidair sociaal werk dienst- en sectoroverschrijdend georganiseerd is. Een 

vraag waar we in de komende jaren mee aan de slag kunnen gaan.  

“Als het er echt op aan komt, zijn menselijke wezens heldhaftig”, zei de Britse schrijver George 

Orwell. Een citaat dat in het licht van de actualiteit ongetwijfeld mag toegeschreven worden aan alle 

sociaal werkers.  

Uit de contacten die ik in het afgelopen jaar met maatschappelijk werkers uit verschillende hoeken 

van Vlaanderen gehad heb, heb ik vooral onthouden hoe creatief, flexibel en moedig zij zijn. Dat 

bewijst voor mij dat een sterk sociaal werk in de eerste plaats de verdienste is van jullie allemaal.  

Daar mogen we ontzettend trots op zijn!  
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