
Boventitel: Het startschot voor De VLOM 

Hoofdtitel: Opportuniteiten en valkuilen voor een nieuwe beroepsfederatie: tussen 

optimisme en realisme 

 

Inleiding: 

Op vrijdag 24 oktober 2008 werd een startverklaring opgesteld voor een nieuwe 

koepelfederatie van de decretale graden. De ‘Vlaamse Lokale Overheidsmanagers’ of kortweg 

VLOM is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen 

(VFG), de Vlaamse Lokale Ontvangers (VLO) en de Vereniging van Vlaamse OCMW-

secretarissen (VVOS). Dit project, dat de steun krijgt van de VVSG, heeft een sterkere 

behartiging van de gemeenschappelijke belangen als doel. Tijd om stil te staan bij wat er aan 

de oprichting vooraf ging en vervolgens naar de toekomst te kijken. Wat zijn de 

opportuniteiten van een dergelijke koepelfederatie, zowel voor de decretale graden als voor 

het lokale beleid in zijn geheel? Daarnaast zijn er ook een aantal mogelijke valkuilen 

waarmee best rekening wordt gehouden. De opdracht is om de opportuniteiten zo optimaal 

mogelijk te benutten zonder verwachtingen te koesteren die achteraf niet haalbaar blijken. Om 

het project te doen slagen mag het toekomstperspectief ambitieus zijn, maar tegelijkertijd 

realistisch. 

 

1 = Voorgeschiedenis van de VLOM 
 

2= Het speelveld van beroepsfederaties 

 

De belangen van de decretale graden worden behartigd op twee fronten. Enerzijds is er de 

syndicale belangenbehartiging (loon en arbeidsvoorwaarden) in het Vlaamse Comité C1. 

Hiervoor wordt ingestaan door de drie erkende vakbonden ACOD, VSOA en ACV-Openbare 

Diensten. Daarnaast zijn er de specifieke beroepsfederaties die instaan voor de ruimere 

belangenbehartiging van de afzonderlijke beroepscategorieën. Sinds de opsplitsing van de 

Belgische federaties is er aan Vlaamse kant sprake van de ‘Vlaamse Federatie van 

Gemeentesecretarissen’ (VFG), de ‘Vlaamse Lokale Ontvangers’ (VLO) en de ‘Vereniging 

van Vlaamse OCMW-secretarissen’ (VVOS). Daarnaast is er ook nog de ‘Vlaamse 

Gewestelijke Ontvangers’ (VLAGEWO). De VLAGEWO is de Vlaamse afdeling van de 

federatie van gewestelijke ontvangers en vertegenwoordigt Vlaamse ambtenaren die de 



functie van ontvanger uitoefenen in gemeenten tot 10.000 inwoners en in OCMW's tot 20.000 

inwoners. 

 

De voornaamste doelstelling van deze federaties is om zowel de collectieve als de individuele 

belangen van hun achterban te behartigen. Individuele belangenbehartiging situeert zich 

vooral in de juridische context: het verdedigen van ambtenaren in geschillen met het bestuur, 

juridische ondersteuning geven en het voorzien van een rechtsbijstandpolis. Collectieve 

belangenbehartiging gaat vooral om het behartigen van de beroepsbelangen ten aanzien van 

de Vlaamse overheid, met als doel het beïnvloeden van het beleid. De samenwerking draait 

vooral rond deze laatste vorm en daarover handelt ook dit artikel. Naast belangenbehartiging 

verschaffen deze federaties vorming, verzorgen ze opleidingen, trachten ze de verbondenheid 

tussen de leden te bevorderen en treden naar buiten toe op als gesprekspartner. Los van deze 

federaties bestaan er nog een aantal andere federaties die de belangenbehartiging van 

specifieke groepen binnen het lokaal kaderpersoneel op zich nemen zoals de Vereniging van 

Openbare Rust- en Verzorgingstehuizen (VDOR) en de Vlaamse Vereniging voor informatie- 

en communicatietechnologieverantwoordelijken in het lokale bestuur (V-ICT-OR). 

 

 

2= Van samenwerking tot koepel 

 

Het zijn vooral de federaties van de decretale graden die de laatste jaren meer en meer naar 

elkaar toe zijn gegroeid. Hoewel ze elk hun eigen achterban vertegenwoordigen, zijn er toch 

een aantal gemeenschappelijkheden die het lonend maken om samen te werken. Geleidelijk is 

zo het idee van een koepel ontstaan. In het verhaal van de koepelfederatie heeft het 

Kenniscentrum Vlaamse Steden een belangrijke voortrekkersrol gespeeld. Er werd getracht 

om binnen het overlegplatform van de regionale steden het prille idee van meer 

samenwerking tussen de federaties vorm en inhoud te geven (onder meer door beroep te doen 

op academisch onderzoek) en op die manier ook de andere steden en gemeenten mee in het 

verhaal te betrekken. De kiemen van de huidige samenwerking werden gezaaid bij de aanloop 

naar het gemeentedecreet. Het eerste concrete resultaat van deze verhoogde samenwerking 

was een gezamenlijke nota op 4 april 2006 voor de herwaardering van het statuut van de 

decretale graden. Begin dit jaar kwam het verhaal van meer samenwerking en de mogelijke 

creatie van een koepelfederatie in een stroomversnelling. Op 30 januari 2008 werd door de 

VFG, de VLO en de VVOS een eerste gezamenlijke studiedag georganiseerd. Op 27 februari 



bracht de VVSG dan de voorzitters van de drie federaties samen voor een interview in Lokaal 

waarin het idee van een gezamenlijke federatie werd besproken. Op 23 mei vervolgens vond 

een eerste officieel overleg plaats. Vanuit een breed perspectief werden vertegenwoordigers 

van ondermeer de VFG, VVOS, VLO, VDOR, VVSG, VLAGEWO en de provinciegriffiers 

uitgenodigd. Vervolgens was het aan de afzonderlijke federaties om te bepalen of ze mee in 

het koepelverhaal wilden stappen en op welke manier. Halverwege de maand juni werd het 

plan tijdelijk bevroren omwille van onderlinge spanningen tijdens de sectorale 

onderhandelingen. Eind augustus werd het plan echter nieuw leven ingeblazen en werd 

afgesproken om een koepelfederatie van de decretale graden op te richten. Op vrijdag 24 

oktober werd dan schriftelijk de opstartverklaring van de VLOM gepubliceerd. 

 

 

1= Kijken naar de toekomst: opportuniteiten en valkuilen 
 

De opstartverklaring vat de voornaamste doelstellingen van de koepelfederatie als volgt 

samen:  

De eerste en algemene doelstelling is “belangenbehartiging”, in ruime zin (is meer dan enkel 

“syndicale” actie). De koepelfederatie wil als spreekbuis en belangenbehartiger optreden 

voor het kaderpersoneel van de Vlaamse lokale besturen. Het nieuwe overlegplatform moet de 

bestaande versnippering overstijgen en proberen een einde te maken aan de “verdeel en 

heers” politiek, door samen op te treden moet een sterk verbond gecreëerd worden. De koepel 

streeft expliciet naar invloed (macht) in het domein van de belangenverdediging van zijn 

leden.   

In wat volgt zullen deze doelstellingen en de belangrijkste succes- en faalfactoren die daarmee 

gepaard gaan worden besproken. 

 

 

2= Een koepel om zwaarder te wegen op het beleid  

 

In de startverklaring wordt uitgegaan van de veronderstelling dat een gezamenlijke federatie 

omwille van het grotere aantal leden ook meer zal kunnen wegen op het beleid. Deze 

intuïtieve veronderstelling wordt  bevestigd door de wetenschappelijke resource-based 

benadering. De ideeën van deze theorie zijn afkomstig uit verschillende wetenschappelijke 



disciplines waaronder de administratieve wetenschappen, de organisatietheorie en de 

organisatiesociologie. Kort gezegd stelt deze benadering dat belangengroepen afhankelijk zijn 

van het aantal resources (hulpbronnen) waarover ze beschikken. Meer bepaald wordt hun 

greep op het beleid bepaald door die hulpbronnen die ze in het uitwisselingsproces met de 

overheid kunnen inruilen voor invloed, de zogenaamde access goods (toegangsgoederen).  

Een koepelfederatie beschikt over een grotere achterban en daarmee samenhangend ook een 

grotere representativiteit. Een dergelijke federatie zal waarschijnlijk meer invloed hebben en 

meer au serieux worden genomen door de Vlaamse overheid. Bovendien vermindert de kans 

dat de verschillende groepen door de overheid uiteen worden gespeeld. Daarnaast kunnen 

door deze samenwerking de middelen en de expertise van de verschillende federaties 

gekoppeld worden. Kortom deze koepel kan beschikken over extra toegangsgoederen (een 

ruimere en meer representatieve achterban en meer expertise) en kan deze op een vlottere 

manier met de overheid uitwisselen doordat ze over meer middelen beschikt en van daaruit 

ook meer kan professionaliseren.  

 

Bij de hierboven geschetste verwachtingen moeten echter een aantal kanttekeningen worden 

gemaakt. Om te beginnen is er slechts sprake van een beperkte verhoging van de slagkracht. 

Samengebundeld is de groep nog steeds beperkt tot maximaal om en bij de 1200 personen, 

wat politiek-electoraal gezien nog steeds een kleine groep is. Ook qua representativiteit ten 

opzichte van de lokale administratie blijft de koepel beperkt tot 4 functies. Daarnaast kan het 

bundelen van expertise en middelen leiden tot een professionelere en sterkere belangengroep, 

maar is daarvoor geen noodzakelijke voorwaarde. In Nederland verenigen de verschillende 

beroepsgroepen zich namelijk tevens apart, maar op een veel professionelere wijze. Een 

professionele aanpak met uitgebreide verenigingsbureaus maakt dat zij meer en beter door het 

beleid worden gehoord. Ook dient er rekening mee gehouden te worden dat professionaliteit 

een prijs heeft. De lidgelden van de Nederlandse verengingen bedragen een veelvoud van de 

lidgelden van de Vlaamse federaties. Het is onrealistisch om aan te nemen dat het 

samenvoegen van de huidige middelen voldoende zal zijn om te professionaliseren. Het 

verhogen van de lidgelden daarentegen kan mogelijk tot gevolg hebben dat sommige leden 

zullen afhaken, wat dan weer een inkrimping van de achterban met zich meebrengt.  

Tenslotte is er de mogelijkheid van interne verdeeldheid. De spanningen tijdens de sectorale 

onderhandelingen tussen de decretale graden bevestigen dat er nog altijd belangrijke 

verschillen bestaan tussen beide beroepsgroepen. Het institutionaliseren van de samenwerking 

in een koepel kan mogelijk deze spanningen verminderen en open conflicten in te toekomst 



voorkomen. De keerzijde hiervan is dat aan deze interne afstemming ook een kost is 

verbonden. In feite ontstaat er dan namelijk een nieuw onderhandelingsniveau (layer) tussen 

de belanghebbenden (de ambtenaren) en de overheid, wat het uitwisselingsproces tussen 

beiden vertraagt en verzwaart.   

 

 

2= Op weg naar een vakbond? 

 

Uit de startverklaring blijkt duidelijk dat de koepelfederatie ook syndicaal een rol wenst te 

spelen. Gesteld wordt dat de klassieke vakbonden geen aandacht hebben voor de specifieke 

noden van het topmanagement en quasi uitsluitend opkomen voor de niveaus C, D en E.  

De nieuwe koepelfederatie zou dit gat moeten opvullen. De huidige perceptie is immers dat de 

belangen van de topambtenaren momenteel de facto behartigd worden door de VVSG. Deze 

onnatuurlijke situatie, waarin de VVSG als werkgeversorganisatie de belangen van het 

kaderpersoneel op zich neemt, wordt zowel door de VVSG zelf als door de federaties als 

problematisch gezien. Momenteel spelen de federaties via een werkgroep binnen de VVSG 

slechts een indirecte rol in de syndicale vertegenwoordiging van de decretale graden. De 

startverklaring laat er echter geen twijfel over bestaan dat men deze rol wenst uit te breiden. 

 

Ook hier kunnen opmerkingen worden gemaakt. Ten eerste lijkt het weinig realistisch dat een 

federatie van enkel de decretale graden ooit een plaats als volwaardige gesprekspartner in de 

sectorale onderhandelingen zal kunnen verwerven. Hogerop werden de positieve 

verwachtingen ten aanzien van een sterkere rol als belangengroep reeds getemperd. Daarnaast 

is er een belangrijke legale drempel die ingebouwd zit in het vakbondsstatuut, gebaseerd op 

de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel. Cruciaal hierbij zijn de representativiteitsvoorwaarden die 

bepalen welke vakorganisaties als representatief erkend kunnen worden. Op basis van deze 

voorwaarden komt in de huidige situatie noch een Vlaamse, noch een categorale organisatie 

in aanmerking om als representatieve organisatie erkend te worden. Tenslotte is de kans groot 

dat de klassieke overheidsvakbonden elke poging om een syndicale rol op te nemen zullen 

beschouwen als een aanslag op hun prerogatieven. Voor het welslagen van het project dient 

de nieuwe federatie dergelijke conflicten zo veel mogelijk te vermijden. 

 

FOTO: “ACOD” hier invoegen 



 

 

2= Een sterkere federatie voor een beter bestuur 

 

De kanttekeningen die hierboven gemaakt werden bij de positieve aspiraties ten aanzien van 

de nieuwe federatie mogen geen reden zijn om het project reeds op voorhand af te schrijven. 

De oprichting van de VLOM als koepelfederatie voor de decretale graden is immers niet 

noodzakelijk de laatste stap in het proces naar meer samenwerking tussen de lokale 

topambtenaren (of overheidsmanagers). Zoals in de startverklaring wordt aangegeven wil de 

federatie op termijn een platform bieden voor alle leidinggevende ambtenaren binnen het 

lokale bestuur. Alhoewel ook bij deze doelstelling bemerkingen gemaakt kunnen worden, 

moet ze geplaatst worden binnen een evolutie op langere termijn. De samenwerking tussen 

lokale leidinggevenden op het niveau van belangenbehartiging kan gezien worden als een 

logische voortzetting van  het streven naar een integraal lokaal beleid. In de dagdagelijkse 

praktijk werken de lokale overheidsmanagers immers meer en meer samen. Hierbij kan 

gedacht worden aan de invoering van het managementteam en het concept van het Sociaal 

Huis. Daarnaast dient met het oog op een kwalitatieve regelgeving toegejuicht te worden dat 

de bottom-up input wordt versterkt. Tenslotte zou een verbeterde syndicale 

vertegenwoordiging van de kaderfuncties ook  meer concurrentiële loon- en 

arbeidsvoorwaarden met zich mee kunnen brengen wat op zijn beurt weer kan leiden tot een 

kwalitatief beter lokaal bestuur.  

 

 

1= Tot slot 
 

De oprichting van de koepelfederatie VLOM biedt perspectieven om de positie van de lokale 

topambtenaren te versterken. Op termijn zou deze federatie een platform kunnen bieden voor 

het ganse topkader van zowel gemeente als OCMW. De verhoogde impact als gevolg van 

deze samenwerking moet echter gerelativeerd worden. Ook bij de syndicale rol die ze zich 

wenst toe te eigenen zijn kanttekeningen mogelijk. Toch mag dit geen reden zijn om meteen 

het kind met het badwater weg te gooien. Een koepelfederatie biedt immers indirect 

perspectieven op een kwalitatief beter bestuur. Belangrijk hierbij is dat de interne verschillen 

ingecalculeerd worden. Zeker naar de toekomst toe, met het oog op een eventuele uitbreiding 



naar een bredere federatie van het kaderpersoneel, zou de structuur zodanig moeten 

ontworpen worden dat mogelijke spanningen beheerst kunnen worden. Cruciaal hierbij is 

duidelijk te definiëren welke de gemeenschappelijk belangen zijn waarrond samengewerkt 

kan worden. Ook hier zal ambitie gecombineerd moeten worden met het nodige realisme. 

Wanneer gefocust wordt op die belangen waarover intern eensgezindheid bestaat, zal de 

VLOM het verschil kunnen maken in haar interactie met de Vlaamse overheid.  

 

Eindnoten: 
 
Dit artikel is gebaseerd op de eindverhandeling van Dries De Herdt onder begeleiding van 
Prof. dr. Ria Janvier (Universiteit Antwerpen: faculteit PSW) - Naar een gezamenlijke 
federatie van lokale topambtenaren? (2008). De volledige tekst is online te raadplegen op 
http://www.ontvangers.org/Portals/0/Masterproef.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


