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Tussen de regels of tussen de mensen ? 

  

OCMW-Maatschappelijk werk zit meer dan ooit in de verdrukking. Enerzijds zijn er de regels die worden opgelegd door zowel Federale en 
Vlaamse overheid. Anderzijds zijn er de toegenomen verwachtingen van de cliënt. 

  

Reeds in 2002, bij de invoering van de RMI-wet maakten we duidelijk dat de toegenomen regeldrift een zware hypotheek zou leggen op ons 
werk als maatschappelijk werker. Sindsdien moeten we vaststellen dat de druk enkel maar is toegenomen. Zeker in het huidige klimaat van 
besparingen en achterdocht. De spreekwoordelijke druppel is het verplichte GPMI voor alle leefloners. 

  

Het huidig klimaat van over reglementering heeft tot gevolg dat: 

-           Er minder op maat kan gewerkt worden, maatschappelijk werk wordt gereduceerd tot regelwerk; 

-           Het accent wordt gelegd op meetbare, controlerende en administratieve taken, terwijl het begeleidende aspect van het 
maatschappelijk werk wordt uitgehold vb de vele administratieve verplichtingen. Maatschappelijk werkers zijn meer bezig met 
bewijzen wat ze doen dan de hulpverlenende acties zelf;  

-           Financiële middelen met het oog op psychosociale begeleiding worden herverdeeld op Vlaams niveau en worden vooral aan andere 
welzijnsorganisaties toebedeeld. Vb de asielzoekers : de financiële middelen voor begeleiding gaan nu naar CAW, terwijl de ervaring al 
jarenlang via de LOI’s (lokale opvanginitiatieven) bij de OCMW’s zit; 

-           Cliënten worden per definitie beschouwd als fraudeurs en dus dient de maatschappelijk werker meer in te zetten op 
fraudebestrijding in plaats van hulpverlening; 
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-           Besparingen of hervormingen van andere diensten worden afgewimpeld op de OCMW’s die hiervoor nauwelijks of geen extra 
middelen krijgen (sancties RVA/VDAB, afbouw residentiële diensten psychiatrie, wachtlijsten GGZ, aanvragen individueel verminderd 
tarief kinderopvang, …); 

-           Er gaat veel energie verloren naar allerlei inkomen compenserende maatregelen (aanvullende steun) omdat het leefloon als basis 
onvoldoende is; 

-           De input van het werkveld wordt nauwelijks gevraagd (De Federale Adviescommissie kwam de afgelopen jaren niet meer samen, 
ondanks onze vraag om ze samen te roepen rond verschillende thema’s zoals het GPMI); 

-           Huisbezoeken zijn erg zinvol maar dreigen te worden herleid tot een verplicht nummer door de steeds toenemende, opgelegde 
taken/administratie; 

  

Mijnheer de minister, u wil iets doen aan burn-outs in de welzijnssector, wel wij bieden u hiervoor de sleutel: 

-           Start met de maatschappelijk werkers te vertrouwen. Geef hen terug de discretionaire ruimte die hulpverlening nodig heeft; 

-           Laat de maatschappelijk werker terug tot de essentie van hulpverlening te komen, namelijk het contact tussen de cliënt en de 
hulpverlener; 

-           Maatschappelijk werk is vakwerk, op maat, dat zich niet laat verengen tot regeltjes maar moet gebeuren binnen een kader waarin 
de grote lijnen worden uitgezet; 

-           Trek het verplichte GPMI terug in; 

-           Maatschappelijk werkers werken binnen een ethisch kader waarbij rechtvaardigheid en billijkheid belangrijke elementen zijn om te 
handelen en indien nodig sanctionerend op te treden; 

-           Verhoog het leefloon tot het bedrag van de minimum levensstandaard zodat allerlei compenserende maatregelen kunnen worden 
afgeschaft. Dit is de ultieme vorm van automatische rechtentoekenning;  
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-           Toets iedere beleidsmaatregel af met de armoedetoets, om armoede structureel te bestrijden;  

-           Laat alle welzijnsactoren geen concurrenten van mekaar worden. Laat alle welzijnsactoren beter samenwerken, door iedere actor te 
erkennen in hun ervaringsdeskundigheid, door samenwerking te stimuleren, door werkingen op mekaar af te stemmen, zodoende kan er 
aanvullend, versterkend worden gewerkt. Niet alleen op kaderniveau, maar vooral door veldwerkers in samenspraak met de mensen 
zelf, zodoende dat het hen ten goede komt; 

-           Betrek de veldwerkers bij uw beleid door hen of hun spreekbuis de Federatie van Vlaamse OCMW-maatschappelijk werkers te 
consulteren en hun inbreng naar waarde te schatten voor u beslissingen neemt. 

  

 


