Het Vlaams overheidspersoneel werkt nu al sinds maart 2020 grotendeels verplicht
thuis of op afstand. Toch verzekeren ze elke dag een kwalitatieve dienstverlening aan de
bevolking. De Vlaamse diensten en entiteiten proberen het personeel te ondersteunen,
allen met hun eigen middelen en op hun eigen manier. Dit veroorzaakt ongelijkheden
tussen het personeel op het vlak van ergonomie, welzijn, thuiswerkmateriaal, internetvergoeding, … Sommigen ontvangen iets, anderen niets of onvoldoende.
De nieuwe omzendbrief ‘Hybride werken en
thuiswerken’ biedt geen oplossing voor de huidige
thuiswerksituatie. De internetvergoeding van 20
euro per maand is positief, maar de Vlaamse
regering en minister Somers weigeren om een
thuiswerkvergoeding voor verbruik van elektriciteit,
verwarming en waterverbruik te voorzien.
Zeker nu de energieprijzen de pan uit swingen en
het personeel 4 dagen op 5 thuis werkt, is dit
onverantwoord en onaanvaardbaar.
De Vlaamse overheid zelf heeft de voorbije
maanden fors kunnen besparen op het verbruik
van elektriciteit en verwarming in de werklocaties.
Het personeel draait daar immers zelf thuis voor
op. De Vlaamse regering steekt het geld in haar
zakken terwijl het personeel kreunt onder een
zware kost waar ze niet onderuit kunnen. We
hebben deze schrijnende en schandalige toestand al meermaals aangekaart, zonder resultaat.
We zullen het personeel oproepen om zwaar te
reageren tot er een oplossing komt!

Voor alle Vlaamse entiteiten is er dringend nood
aan een uniform kader rond thuiswerkmateriaal
voor ergonomie, een thuiswerkvergoeding voor
nutskosten (water, verwarming, elektriciteit) en
een hogere internetvergoeding. Ook zijn duidelijke
afspraken nodig rond welzijn, thuiswerkarbeidsongevallen en criteria rond combinatie werktijdprivétijd met mogelijkheid om te deconnecteren
op bepaalde tijdstippen. Als hierover onderhandeld kan worden voor de federale ambtenaren
kan, dan moet dit in Vlaanderen toch ook kunnen?
Vlaanderen doet toch alles beter, nietwaar?
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