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DEEL I 

ALGEMENE GEGEVENS 
 

ALGEMENE GEGEVENS 
 

1. IDENTIFICATIE VAN HET CENTRUM 
 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

Bosdreef 5 A 

9080 Lochristi 

Tel:   09 355 93 09 

Fax:  09 356 95 94 

E-mail: info@ocmwlochristi.be 

 

www.ocmwlochristi.be  
 

 

2. SAMENSTELLING O.C.M.W.-RAAD EN LEIDENDE AMBTENAREN 
 

voorzitter Patrick MAES  Lindestraat 25 9080 Lochristi 

 

raadsleden 

 

 

 

 

Youri AELTERMAN  Loboslaan 51 9080 Lochristi 

Micheline BAUWENS  Acacialaan 3 9080 Lochristi 

Koen BIESEMAN  Kluizestraat 21 9080 Lochristi 

Aurélie DEN HERT  Sint-Baafsdreef 22 9080 Lochristi 

Gunther LANDUYT  Kerkwegelakker 1 9080 Lochristi 

André MARCHAND  Volderstraat 3 9080 Lochristi 

Marleen PAELINCK  Ruilare 141 9080 Lochristi 

Britt STEVENS  Kievithof 26 9080 Lochristi 

Steve VAN DER 

VENNET  

Goed ten Pauw 64 9080 Lochristi 

Rik VAN 

LEEMPUTTEN  

Eikstraat 25 9080 Lochristi 

 

secretaris Marianne MORANT  p/a Bosdreef 5 A 9080 Lochristi 

 

financieel beheerder An SCHAUVLIEGE  p/a Bosdreef 5 A 9080 Lochristi 

 

 

3. BESTAANDE COMITÉ’S 
3.1. Vast bureau - samenstelling 

 

voorzitter Patrick MAES  Lindestraat 25 9080 Lochristi 

 

raadsleden Micheline BAUWENS  Acacialaan 3 9080 Lochristi 

Koen BIESEMAN  Kluizestraat 21 9080 Lochristi 

http://www.ocmwlochristi.be/
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André MARCHAND  Volderstraat 3 9080 Lochristi 

 

secretaris Marianne MORANT  p/a Bosdreef 5A 9080 

Lochri

sti 

 

 

3.2. Bijzonder comité voor de sociale dienst - samenstelling 

 

voorzitter  Patrick MAES  Lindestraat 25 9080 Lochristi 

 

raadsleden Youri AELTERMAN  Loboslaan 51 9080 Lochristi 

Gunther LANDUYT  Kerkwegelakker 1 9080 Lochristi 

Britt STEVENS  Kievithof 26 9080 Lochristi 

 

secretaris Marianne MORANT  p/a Bosdreef 5A 9080 

Lochri

sti 

 

4. ORGANOGRAM (BIJGEVOEGD), OVERZICHT VAN DE TEWERKSTELLING  EN 

BESPREKING VAN HET SOCIAAL KLIMAAT 
4.1. Overzicht van de tewerkstelling op 31/12/2014: 

1. Totaal aantal O.C.M.W.-werknemers uitgedrukt in ft-equivalenten (VTE)  

op 31/12/2014 80,5 

 Aantal statutairen 25,3 

 Aantal contractuelen 55,2 

 

2. O.C.M.W.-secretariaat en financiële dienst (VTE) 7 

 Aantal statutairen 5,8 

 Aantal contractuelen en tijdelijken 1,2 

 

3. Sociale dienst (incl. arbeidsbegeleiding en lokaal opvangcentrum) (VTE) 6 

 Aantal statutairen 2,5 

 Aantal contractuelen en tijdelijken 3,5 

 

4. Artikel 60§7 O.C.M.W.-wet (VTE) 3 

 

 

5. Dienst huishoudelijk en technische onderhoud (VTE)          17 

Aantal statutairen (VTE)               1 

 

Technische dienst (VTE)              3 

Aantal statutairen 1 

 Aantal contractuelen  2 
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Poetsdienst (VTE)               11 

 Aantal contractuelen 11 

 

Naai-en strijkatelier (VTE)              1,5 

 Aantal contractuelen 1,5 

 

Assistentiewoningen Hof van Lo (VTE) 0,5 

 Aantal contractuelen 0,5 

 (* dagelijks verantwoordelijke = hoofdmaatschappelijk werkster sociale dienst) 

 

6. Woonzorgcentrum  Sint-Pieter (VTE) 45,5 

 Aantal statutairen 15 

 Aantal contractuelen en tijdelijken 30,5 

 (*personeel onderhoud WZC behoort bij dienst huishoudelijk en technisch 

onderhoud) 

 

 

7. Startbanen (VTE)  

 Aantal contractuelen 2 

 

4.2. Bespreking van het sociaal klimaat 

 

In 2014 waren er stakings- en actiedagen  waaraan  personeel van O.C.M.W.-Lochristi heeft 

deelgenomen:  

06 november 2014  5 personeelsleden  

01 december 2014 2 personeelsleden  

15 december 2014 10 personeelsleden   
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5. OVERZICHT VAN DE DIENSTEN 
5.1. Sociale dienst 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Contactpersonen 

Bieke Demeester   Maatschappelijk 

werkster 

bieke.demeester@ocmwlochristi.be 

 

Sally Cnudde  Maatschappelijk 

werkster 

sally.cnudde@ocmwlochristi.be 

Kathleen De Baets  Maatschappelijk 

werkster 

kathleen.debaets@ocmwlochristi.be 

 

Luc Lauwaert Maatschappelijk 

werker 

luc.lauwaert@ocmwlochristi.be 

Nathalie Schouters  Maatschappelijk 

werkster 

nathalie.schouters@ocmwlochristi.be 

 

 

Vicky Roelandt (m.i.v. 

04/03/2014 t/m 

25/05/2014) 

Maatschappelijk 

werkster 

Vervanging tijdens ziekteverlof Nathalie 

Schouters 

vicky.roelandt@ocmwlochristi.be 

Ruben Onraet (m.i.v. 

10/07/2014  t/m 

15/09/2014 

Maatschappelijk 

werker 

Vervanging tijdens ziekteverlof Nathalie 

Schouters  

ruben.onraet@ocmwlochristi.be  

Elien Heyse (t/m 

20/10/2014) 

Maatschappelijk 

werkster 

elien.heyse@ocmwlochristi.be 

Sarah Dhuyvetter (m.i.v. 

27/10/2014) 

Maatschappelijk 

werkster 

Vervanging tijdens zwangerschapsverlof 

Elien Heyse 

sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be  

Nathalie Van 

Landeghem  

Hoofdmaatschappelijk 

werkster 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be 

 

 

5.2. Woonzorgcentrum Sint-Pieter 

 

mailto:bieke.demeester@ocmwlochristi.be
mailto:sally.cnudde@ocmwlochristi.be
mailto:kathleen.debaets@ocmwlochristi.be
mailto:luc.lauwaert@ocmwlochristi.be
mailto:nathalie.schouters@ocmwlochristi.be
mailto:vicky.roelandt@ocmwlochristi.be
mailto:ruben.onraet@ocmwlochristi.be
mailto:elien.heyse@ocmwlochristi.be
mailto:sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be
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Adres 

Bosdreef 5B 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 51 37 

Fax: 09 356 95 94 

 

 

Contactpersonen 

Ann Cardinael  Directeur WZC Sint-

Pieter 

ann.cardinael@ocmwlochristi.be 

 

Openingsuren: 

Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 u. tot 11.30 u. 

13.30 u. tot 16.00 u. 

woensdag en vrijdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

 

 

5.3. Assistentiewoningen ‘Hof van Lo’ 

 

Adres 

Fazantenstraat 96-128 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Nadine Van Loo Polyvalent medewerkster  

Nathalie Van 

Landeghem  

Hoofdmaatschappelijk 

werkster 

Dagelijks 

verantwoordelijke en  

woonassistent 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be 

 

 

5.4. Poetsdienst 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 
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Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Contactpersoon: 

Bieke Demeester (t/m 

14/09/2014) 

Maatschappelijk 

werkster 

bieke.demeester@ocmwlochristi.be 

 

Ann Verbeke (m.i.v. 

15/09/2014) 

Coördinator 

huishoudelijk en 

technisch onderhoud 

ann.verbeke@ocmwlochristi.be  

 

 

5.5. Minder Mobielen Centrale (MMC) 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Contactpersoon: 

Sally Cnudde  Maatschappelijk 

werkster 

sally.cnudde@ocmwlochristi.be 

Back-up: Bieke Demeester 

 

5.6. Maaltijdbedeling  

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

mailto:bieke.demeester@ocmwlochristi.be
mailto:ann.verbeke@ocmwlochristi.be
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Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

In samenwerking met: 

Traiteurdienst Cactus 

Schuurstraat 15 

9040 Sint-Amandsberg 

 

Contactpersonen 

Karin De Bruyne  Administratief 

bediende O.C.M.W. 

karin.debruyne@ocmwlochristi.be  

Christelle De 

Schoenmacker  

Diensthoofd 

Algemene Zaken 

christelle.deschoenmacker@ocmwlochristi.be   

 

 

5.7. Lokaal Opvanginitiatief (LOI) 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Contactpersoon: 

Kathleen De Baets  Maatschappelijk 

werkster 

kathleen.debaets@ocmwlochristi.be  

Bieke Demeester  Maatschappelijk 

werkster 

bieke.demeester@ocmwlochristi.be  

 

 

mailto:karin.debruyne@ocmwlochristi.be
mailto:christelle.deschoenmacker@ocmwlochristi.be
mailto:kathleen.debaets@ocmwlochristi.be
mailto:bieke.demeester@ocmwlochristi.be
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5.8. Klusjesdienst 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Contactpersoon: 

Elien Heyse (t/m 

12/10/2014) 

Maatschappelijk 

werkster 

elien.heyse@ocmwlochristi.be  

Ann Verbeke (m.i.v. 

15/09/2014) 

Coördinator 

huishoudelijk en 

technisch onderhoud  

ann.verbeke @ocmwlochristi.be  

 

 

5.9. Naai-en strijkatelier 

 

Adres 

Schoolstraat 40 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 348 23 35 

Fax: 09 356 95 94 

 

 

Openingsuren 

Maandag:    07.45 u. tot 11.45 u. 

     

Woensdag:    15.00 u. tot 19.00 u. 

     

Donderdag:   14.00 u. tot 18.00 u. 

     

Contactpersoon: 

Elien Heyse (t/m 

14/09/2014) 

Maatschappelijk 

werkster 

elien.heyse@ocmwlochristi.be 

Ann Verbeke (m.i.v. 

15/09/2014) 

Coördinator 

huishoudelijk en 

ann.verbeke@ocmwlochristi.be  

mailto:elien.heyse@ocmwlochristi.be
mailto:bieke.demeester@ocmwlochristi.be
mailto:ann.verbeke@ocmwlochristi.be
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technisch onderhoud 

 

 

5.10. Woondienst 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

 

Contactpersoon: 

Elien Heyse (t/m 

20/10/2014) 

Maatschappelijk 

werkster 

elien.heyse@ocmwlochristi.be  

Sarah Dhuyvetter (m. 

i.v. 27/10/2014) 

Maatschappelijk 

werkster 

sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be 

 

 

 

5.11. Schuldbemiddeling 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

 

mailto:elien.heyse@ocmwlochristi.be
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Contactpersonen 

Bieke Demeester  Maatschappelijk 

werkster 

bieke.demeester@ocmwlochristi.be  

 

Sally Cnudde  Maatschappelijk 

werkster 

sally.cnudde@ocmwlochristi.be  

Kathleen De Baets  Maatschappelijk 

werkster 

kathleen.debaets@ocmwlochristi.be  

 

Luc Lauwaert Maatschappelijk 

werker 

luc.lauwaert@ocmwlochristi.be  

Elien Heyse  Maatschappelijk 

werkster 

elien.heyse@ocmwlochristi.be  

Nathalie Van 

Landeghem  

Hoofdmaatschappelijk 

werkster 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be  

 

Schuldbemiddelaars: 

Evelien De Ryck  

Philippe Vlaeminck  

 

 

5.12. Juridisch advies 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren: 

Maandelijkse zitdag (datum variabel) - Telkens op donderdag van 16.30 u. tot 18.00 u. 

Enkel volgens afspraak 

 

In samenwerking met  

Justitiehuis, Catalonïëstraat 6 – 9 te 9000 Gent  

Tel.:  09 269 62 56 

Fax:  09 269 62 57 

E-mail: Orde.Advocaten@glo.be  

 

 

5.13. Psychosociale begeleiding 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 326 72 84 

 

Enkel op afspraak bij voorkeur op woensdag- of vrijdagvoormiddag. 
Afspraak via de sociale dienst van het O.C.M.W. of via CAW 

 

mailto:bieke.demeester@ocmwlochristi.be
mailto:sally.cnudde@ocmwlochristi.be
mailto:kathleen.debaets@ocmwlochristi.be
mailto:luc.lauwaert@ocmwlochristi.be
mailto:elien.heyse@ocmwlochristi.be
mailto:nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be
mailto:orde.advocaten@glo.be
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In samenwerking met  

CAW-Artevelde 

Oude Houtlei 124 

9000 Gent 

Tel.: 09 265 04 50 

Fax: 09 265 04 66 

E-mail: csv@artevelde.be 

 

 

5.14. Arbeidsbegeleiding 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren: 

Dinsdag:  08.30 u. – 11.30 u. 

13.30 u. – 16.00 u. 

Donderdag:  08.30 u. – 11.30 u. 

15.00 u. – 17.00 u. 

Vrijdag:  09.00 u. – 11.30 u. 

 

   

Contactpersoon 

Nathalie Schouters  Arbeidsbegeleidster nathalie.schouters@ocmwlochristi.be 

 

 

5.15. Kringwinkel ‘De Cirkel’ 

 

Adres 

Kringwinkel De Cirkel 

Dorp-Oost 152a 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 65 90 

E-mail: decirkel.lochristi@skynet.be   

 

Openingsuren: Van dinsdag tot en met zaterdag: van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 

17.30 u. 

 

In samenwerking met vzw De Cirkel – Sociale Werkplaats 

Lepelstraat 4 

9160 Lokeren 

Tel.:  09 340 86 61 

Fax: 09 340 86 78 

 

5.16. Aangepast vervoer 

Adres 

mailto:csv@artevelde.be
mailto:decirkel.lochristi@skynet.be
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Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren: 

Dinsdag:  08.30 u. – 11.30 u. 

13.30 u. – 16.00 u. 

Donderdag:  08.30 u. – 11.30 u. 

15.00 u. – 17.00 u. 

Vrijdag:  09.00 u. – 11.30 u. 

   

Contactpersonen 

Bieke Demeester  Maatschappelijk 

werkster 

Bieke.demeester@ocmwlochristi.be  

 

Sally Cnudde  Maatschappelijk 

werkster 

sally.cnudde@ocmwlochristi.be  

Kathleen De Baets  Maatschappelijk 

werkster 

kathleen.debaets@ocmwlochristi.be  

 

Luc Lauwaert Maatschappelijk 

werker 

luc.lauwaert@ocmwlochristi.be  

Elien Heyse  Maatschappelijk 

werkster 

elien.heyse@ocmwlochristi.be  

Nathalie Van 

Landeghem  

Hoofdmaatschappelijk 

werkster 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be  

 

 

 

  

mailto:Bieke.demeester@ocmwlochristi.be
mailto:sally.cnudde@ocmwlochristi.be
mailto:kathleen.debaets@ocmwlochristi.be
mailto:luc.lauwaert@ocmwlochristi.be
mailto:elien.heyse@ocmwlochristi.be
mailto:nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be
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DEEL II 

SOCIALE DIENST 
 

1. ALGEMENE WERKING  
 

 

Er zijn binnen de sociale dienst 5 fulltime-equivalenten maatschappelijk werkers (MW) 

werkzaam. Sinds 21.02.2008 is de dienst arbeidsbegeleiding halftijds ingebed binnen het 

eigen personeelskader van het O.C.M.W.-Lochristi. 

 

Sinds 01.09.2008 is er een voltijdse hoofdmaatschappelijk werk(st)er in dienst die de 

dagelijkse leiding van de sociale dienst alsook van de assistentiewoningen op zich nam. 

 

In principe zijn alle MW’s polyvalent inzetbaar (behalve de halftijdse arbeidsbegeleiding) 

en kan bij ziekte of afwezigheid ingesprongen worden om de meest dringende zaken te 

behandelen. 

Wél heeft iedere maatschappelijk werker zijn/haar specialisatie.  

De hiernavolgende specialisaties waren in 2014 van toepassing:  

 

1. Poetsdienst  

2. Minder Mobielen Centrale 

3. Opname ouderen en assistentiewoningen 

4. Klusjesdienst, woondienst, naai –en strijkatelier 

5. Lokaal opvanginitiatief  

6. Arbeidsbegeleiding 

 

Specialisatie houdt in dat dergelijke dossiers na het intakegesprek worden doorverwezen en 

verder opgevolgd door de gespecialiseerde MW.  

 

Inzake de behandeling van nieuwe aanvragen werd er ook in 2014 verder gewerkt met een 

permanentieregeling (ingevoerd op 01.10.2002). Aan de hand van een weekrooster worden 

voor –en namiddagen toegewezen aan een MW die de permanentie waarborgt. Permanentie 

houdt in dat de betreffende MW op de O.C.M.W.-burelen blijft, de vervanging van afwezige 

MW’s op zich neemt en intakegesprekken voert met nieuwe cliënten. Indien de nieuwe 

cliënt voor een gespecialiseerde dienstverlening komt, wordt hij/zij na het intakegesprek 

doorverwezen naar de bevoegde MW. Indien niet, blijft het dossier behouden door de 

permanentieverantwoordelijke. Op deze manier wordt getracht een eerlijke verdeling en 

professionele behandeling van de nieuwe dossiers te garanderen. 

Een belangrijke wijziging in 2010 was dat vanaf 22.02.2010 de permanenties gesplitst 

werden in fysieke permanentie en telefonische permanentie. Dit is nu nog altijd van 

toepassing. 
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Dit voorkomt dat de maatschappelijk werker tijdens een gesprek voortdurend gestoord 

wordt door binnenkomende telefoons. Een nadeel blijft wel dat de maatschappelijk werkers 

hierdoor meer gebonden zijn aan het bureau. Door het ontdubbelen van de permanenties 

dient elke maatschappelijk werker immers meer permanenties op zich te nemen. Tijdens 

deze momenten kunnen wel administratieve taken uitgevoerd worden, maar kunnen geen 

bureelgesprekken of huisbezoeken gepland worden. 

 

Openingsuren bezoekers:   

maandag en dinsdag    : 8.30 u. – 11.30 u. en 13.30 u. – 16.00 u. 

woensdag en vrijdag    : 8.30 u. – 11.30 u. en namiddag gesloten 

donderdag   : 8.30 u. – 11.30 u. en 15.00 u. – 17.30 u. 

 

Cliënten worden ontvangen in daartoe voorziene ontvangstlokalen. Om hun administratieve 

taken te vervullen zitten de MW’s samen in één bureel. Dit bevordert de communicatie 

m.b.t. de harmonisering van de aangeboden hulpverleningen.  

 

Net zoals voorheen was er in 2014 steeds een tweewekelijks overleg op donderdagnamiddag 

dat normaal geleid wordt door de hoofdmaatschappelijk werkster.  

 

Sinds november 2000 is een halftijds administratief medewerker werkzaam op de dienst. 

Gedurende 19 uur per week neemt zij administratieve taken van de sociale dienst op zich 

zoals versturen van briefwisseling, hulp bij het versturen van de uurroosters van de 

poetsdienst, opzoekingen facturatie residenten, opmaak attesten onderhoudsplichtigen, 

klassement dossiers archief, registratie werkbonnen naai-en strijkatelier, verzending 

facturen poets-, klusjes- en woondienst, assistentiewoningen, … 

Vanaf 2010 nam de administratieve kracht ook de afwerking van de notulering bijzonder 

comité voor de sociale dienst en het versturen van de kennisgaves beslissingen bijzonder 

comité voor de sociale dienst voor haar rekening.  

 

Aanvullend werd tevens in afwachting van een nieuwe functie (coördinator huishoudelijk en 

technisch onderhoud) sedert 09.06.2011 halftijdse administratieve ondersteuning voorzien.  

Deze halftijdse ondersteuning is gestopt m.i.v. 15/09/2014 na het indiensttreden van de 

CHTO. 
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2. FINANCIËLE HULPVERLENING 
 

2.1 RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 
 

Volgens de Wet betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie (26.05.2002) heeft 

elke persoon recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan onder voorwaarden bestaan 

uit een tewerkstelling en/of een leefloon, dat al dan niet gepaard gaat met een 

geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). De openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn hebben tot opdracht dit recht te verzekeren. 

 

Een bijzondere doelgroep in de wet zijn de personen jonger dan 25 jaar. Voor hen is een 

geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie verplicht. We zullen de 

hiernavolgende gegevens dan ook uitsplitsen naar leeftijd. 

(De gegevens werden verzameld op basis van een uittreksel uit de notulen van de bijzondere 

comité’s van de sociale dienst 2014) 

 

Rechthebbenden 

 

Gedurende 2014 waren er 54 cliëntsystemen die recht hadden op een (eventueel) aanvullend 

of gedeeltelijk leefloon. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar.  

Daarvan waren er 24 volledig nieuwe aanvragen. Dit t.o.v. 49 in 2013, 36 in 2012, 21 in 

2011, 34 in 2010. Dit is een opmerkelijke daling van nieuwe aanvragen t.o.v. vorig jaar.  

17 aanvragen werden geweigerd t.o.v. 11 vorig jaar en 8 het jaar ervoor. Hier is dus een 

stijging waarneembaar. Er waren 3 schorsingen t.o.v. 0 het jaar ervoor. 

Er waren 29 stopzettingen met als redenen: verhuis, het niet nakomen van de afspraken, 

voldoende inkomsten, het vinden van werk en geen werkbereidheid. 

 

Schets van de rechthebbenden 

Categorie Samenwonend (Cat. 1) 

Alleenstaand (Cat. 2) 

Persoon met ten minste één minderjarig 

ongehuwd kind ten laste (Cat. 3) 

15 

19 

 

17 

 Co-ouderschap (Cat. 2 & 3) 3 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
25 

29 

Leeftijd ≤ 25 jaar 

> 25 jaar 
13 

41 

Deelgemeente 

  

Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Buiten de gemeente: 

28 

13 

4 

8 

1 

Nationaliteit Belg 

Andere 
44 

10 
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Grafische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

In vergelijking met vorig jaar is er een lichte daling van het aantal cliëntsystemen dat het 

Recht op Maatschappelijke Integratie onder de vorm van leefloon genoot bij het O.C.M.W.  

 

Voor de cijfers inzake tewerkstellingen art. 60§7 verwijzen we graag naar het luik rond 

arbeidsbegeleiding verder in het jaarverslag. 

 

Tewerkstelling blijft veel aandacht krijgen binnen de werking van het O.C.M.W. (cfr. 

verder). Na een intakeprocedure vanuit de algemene sociale dienst, worden mensen die 

georiënteerd kunnen worden naar de arbeidsmarkt, vrijwel onmiddellijk doorverwezen naar 

de gespecialiseerde dienst arbeidsbegeleiding. 

 

Er is een lichte daling van het aantal jongeren onder de 25 jaar die het Recht op 

Maatschappelijke Integratie genoten in 2014. Dit waren er nu 13 t.o.v. 17 in 2013. In 2012 

11 t.o.v. 6 in 2011. 

In vergelijking met 2010 is dit nog altijd een grote daling. Toen waren er 39 jongeren die 

genoten van het Recht op Maatschappelijke Integratie onder de vorm van (aanvullend) 

leefloon. In 2009 waren er 14. 

 

Voor al deze jongeren werd een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijk Integratie 

afgesloten.  

 

Installatiepremie 

 

Volgens de wet van 26 mei 2002 betreffende de Maatschappelijke Integratie heeft men recht 

op een installatiepremie indien men als dakloze een nieuwe woonst betrekt waardoor men 

het statuut van dakloze verliest. Deze premie is gelijk aan één twaalfde van het jaarlijks 

bedrag van het leefloon categorie 3. 

 

In 2014 waren er 2 aanvragen voor een installatiepremie die beiden waren goedgekeurd. 

In 2013 werden 4 aanvragen voor een installatiepremie genoteerd, deze werden alle vier 

goedgekeurd. In 2012 waren dit er nog 3. In 2011 werd 1 aanvraag genoteerd, deze werd 

0
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echter geweigerd waardoor er géén enkele installatiepremie werd toegekend. In 2010 werd 

aan 3 personen de goedkeuring gegeven tot het bekomen van een eenmalige 

installatiepremie. In 2009 waren dit er 4. 

 

Referentieadres 

 

In 2014 waren 5 aanvragen voor een referentieadres bij het O.C.M.W. waarvan 1 aanvraag 

werd geweigerd.  

In 2013 waren net als in 2012 6 aanvragen die echter in tegenstelling tot 2012 allen werden 

goedgekeurd. In 2012 werden er slechts 3 goedgekeurd. In 2011 hadden we 3 aanvragen 

minder gekregen met slechts één goedkeuring tot het bekomen van een referentieadres op 

het adres van het O.C.M.W. 
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2.2 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 
 

Volgens de wet van 02.04.1965 betreffende de ten laste name van de steun verleend door de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bestaat er ook maatschappelijke 

dienstverlening voor iedere persoon die bijstand behoeft en wiens staat van behoeftigheid 

door dit O.C.M.W. erkend werd. 

 

Maatschappelijke dienstverlening wordt in regel gegeven aan inwoners van Lochristi. 

Volgens bepaalde wetgevingen kan het O.C.M.W. ook bevoegd zijn voor cliënten die niet in 

de gemeente verblijven. Indien zij maatschappelijke dienstverlening ontvangen, worden zij 

geregistreerd in de groep ‘buiten de gemeente’.  

(De gegevens werden gebaseerd op basis van uittreksels uit de notulen van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst van 2014). 

 

 

2.2.1 Steun in speciën 

 

In 2014 waren er 64 cliëntsystemen die een financiële steun kregen toegekend (van de 70 

aanvragen). Dit tegenover 12 cliëntsystemen in 2013 en 8 in 2012. Dit staat in ruim contrast 

met de 41 toekenningen van 2010.  Eén van de redenen van deze opmerkelijke stijging zijn 

het stijgend aantal aanvragen voor tijdelijke huisvesting. Nog voorbeelden van steun in 

speciën: ten laste name van PWA-cheques, aanmoedigingspremie, 75%  korting in de 

kringloopwinkel, referentieadres, enz.  

 

Schets van de rechthebbenden 

Geslacht Man 

Vrouw 
42 

28 

Deelgemeente Lochristi 

Zaffelare 

Beervelde 

Zeveneken 

Buiten de gemeente 

49 

14 

0 

0 

1 

Nationaliteit Belg 

Andere 
62 

8 
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Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 

 
 

 

2.2.2 Tussenkomst in de energiekosten 

 

In 2014 waren er 39 aanvragen tot tussenkomst in energiekosten, hiervan werden er 32 

toegekend. 

Dit is stijging met vorig jaar nl. 13 aanvragen in 2013 waarvan 12 toekenningen.  Ten 

opzichte van de vorige jaren is dit een stijging nl. 13 aanvragen in 2012, waarvan 10 

toekenningen, 23 aanvragen in 2011, waarvan 16 toekenningen. Met andere jaren is er 

weinig verschil,  30 aanvragen in 2010, waarvan 25 toekenningen – 23 aanvragen in 2009 –

25 aanvragen in 2008. 

 

 

Schets van de aanvragers 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
9 

30 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Buiten de gemeente: 

36 

0 

3 

0 

0 

Nationaliteit Belg 

Andere 
37 

2 
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Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.3 Tussenkomst in de huishuur 

 

In 2014 waren er 41 aanvragen tussenkomst in huishuur waarvan er 16 geweigerd werden 

(en dus 25 toegekend). Dit tegenover 42 aanvragen en 34 toekenningen in 2013. 

 

In 2012 waren er 29 aanvragen waarvan er 8 geweigerd werden. In 2011 waren er 18 

aanvragen met 12 weigeringen. In 2010 waren er 14 aanvragen tot tussenkomst in de 

huishuur waarvan één weigering. 

In 2009 waren er 10 aanvragen waarvan geen enkele geweigerd. 

 

Schets van de aanvragers 

Geslacht Man: 

Vrouw: 

17 

24 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Buiten de gemeente: 

37 

1 

2 

1 

0 

Nationaliteit Belg 

Andere 

37 

4 
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Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

2.2.4 Huurwaarborg 

 

In 2014 waren er 29 aanvragen tot het bekomen van een terugbetaalbare huurwaarborg. Aan 

27 cliëntsystemen werd een positieve beslissing toegekend, er werden dus 2 aanvragen 

geweigerd. 

 

In 2013 waren er ook 29 aanvragen tot het bekomen van een terugbetaalbare huurwaarborg. 

Aan 24 cliëntsystemen werd een positieve beslissing toegekend, er werden dus 5 aanvragen 

geweigerd. 

 

In 2012 waren er 24 aanvragen tot het bekomen van een terugbetaalbare huurwaarborg. Aan 

16 cliëntsystemen werd een positieve beslissing toegekend, er werden dus 8 aanvragen 

geweigerd. 

 

In 2011 waren er 30 aanvragen tot het bekomen van een terugbetaalbare huurwaarborg. Aan 

20 cliëntsystemen werd een positieve beslissing toegekend, er werden dus 10 aanvragen 

geweigerd. 

 

In 2010 waren er 36 aanvragen tot het bekomen van een terugbetaalbare huurwaarborg. 

Voor 6 aanvragen werd de toekenning geweigerd, 30 aanvragen werden toegekend. 

 

In 2009 waren er 29 aanvragen tot het bekomen van een terugbetaalbare huurwaarborg. 

Voor 8 aanvragen werd de toekenning geweigerd, 21 aanvragen werden toegekend.  

 

Algemeen valt op te merken dat de prijzen van huishuur blijven stijgen en dat mensen vaak 

noodgedwongen hun te dure woning dienen te verlaten op een moment dat alle reserves 

opgebruikt zijn. Daardoor is er geen reserve meer beschikbaar om de huurwaarborg zelf te 

betalen. 
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Schets van de aanvragers 

  Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Buiten de gemeente: 

23 

2 

1 

1 

2 

Nationaliteit Belg 

Andere 

25 

4 

 

Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.5 Tussenkomst in de medische kosten (dokter, kiné, apotheek, ambulancevervoer, 

mutualiteit, …) 

 

In 2014 waren er 20 aanvragen tot tussenkomst in medische kosten, hiervan werden 15 

aanvragen goedgekeurd. In vergelijking met 2013 is er een stijging in het aantal aanvragen. 

 

In 2013 waren er 11 aanvragen tot tussenkomst in medische kosten, hiervan werden 9 

aanvragen goedgekeurd. In vergelijking met 2012 is er enkel een daling in het aantal 

aanvragen. 

 

In 2012 waren er 18 aanvragen tot tussenkomst in medische kosten, hiervan werden 13 

aanvragen goedgekeurd. 

 

In 2011 waren er 12 aanvragen waarvan 10 toekenningen. In 2010 waren er 19 aanvragen 

waarvan 12 toekenningen, in 2009 waren er 9 aanvragen waarvan 8 toekenningen.  
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Schets van de aanvragers 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Andere: 

15 

4 

0 

0 

1 

Nationaliteit Belg 

Andere 

12 

8 

 

Grafische evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.6 Begrafeniskosten 

 

In 2014 is er 1 aanvraag geweest tot tussenkomst in de begrafeniskosten.  

 

In 2013 zijn er 8 aanvragen geweest tot tussenkomst in de begrafeniskosten, waarvan 1 

geweigerd.  

 

In 2012 waren er 2 aanvragen tot tussenkomst in de begrafeniskosten en zijn allemaal 

toegekend. Er is geen weigering. 

 

In 2011 waren er 3 aanvragen tot tussenkomst in de begrafeniskosten, waarvan geen enkele 

weigering.  

 

In 2010 waren er 4 aanvragen tot tussenkomst in de begrafeniskosten waarvan 1 geweigerd.  

 

In 2009 was er 1 aanvraag die toegekend is.  
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2.2.7 Kosten van opvangcentra 
 

(De cliëntsystemen die een leefloon werden toegekend en hiermee hun plaatsingskosten 

konden betalen, zitten niet inbegrepen in deze cijfers). 

 

In 2014 werd er geen enkele aanvraag tot ten laste name opvangkosten in een onthaaltehuis 

ingediend.  

In 2013 waren er 3 aanvragen tot ten laste name opvangkosten in een onthaaltehuis waarvan 

er 1 is geweigerd. Dit tegenover 1 cliëntsysteem in 2012 (die ook werd toegekend). 

 

In 2011 werden  er voor 3 cliëntsystemen een aanvraag tot ten laste name van opvangkosten 

in een onthaaltehuis toegekend. Dit zijn 2 aanvragen meer dan vorig jaar, waardoor er 

opnieuw een lichte stijging genoteerd wordt. 

 

In 2010 werd er voor 1 cliëntsysteem een aanvraag tot ten laste name van opvangkosten in 

een onthaaltehuis toegekend. 

In vergelijking met 2009 is dit cijfer gestagneerd, er was toen ook 1 toekenning. 

In vergelijking met voorgaande jaren (2008 en 2007) is er een duidelijke daling van het 

aantal toekenningen, 7 toekenningen in 2008 en 6 toekenningen in 2007 
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2.2.8 Dienstverlening in natura 

 

In 2014 tekenden we als O.C.M.W. opnieuw in op de gratis voedselbedeling die nu 

georganiseerd wordt vanuit Maatschappelijke Integratie. 

2014 was een overgangsjaar tussen het Europees programma voor hulp aan de 

minstbedeelden en het nieuw fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. 

Vanuit de sociale dienst van het O.C.M.W. organiseerden we dit jaar één moment waarop 

de door onze diensten aangeschreven cliënten een gratis voedselpakket konden afhalen. 

 

Op 26 november 2014 was er een voedselbedeling. 

  

De volgende voedingswaarden werden hierbij bedeeld: 

- Halfvolle melk; 

- Zalm in eigen nat; 

- Rundstoofvlees; 

- Confituur; 

- Gepelde tomaten; 

- Erwten en wortels; 

- Vruchtenmengeling; 

- Champignons; 

- Macaroni; 

- Vanillepuddingpoeder; 

- Aardappelvlokken; 

- Makreelfilet in tomatensaus; 

- Arachideolie. 

 

 

85 cliëntsystemen werden aangeschreven en 53 cliëntsystemen maakten daadwerkelijk 

gebruik van deze bedeling. 
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In vergelijking met vorig jaar werden er 5 cliëntsystemen méér aangeschreven en ongeveer 

evenveel cliëntsystemen gingen in op het aanbod.  

 

Er bestaat nog steeds een samenwerkingsverband met de Parochiale Werking van de 

gemeente die maandelijks een voedselbedeling doet voor behoeftigen, waarbij het 

O.C.M.W. sommige cliënten screent en/of doorverwijst. 

 

2.2.9 Voorschotten op onderhoudsgeld  

Met ingang van 01.10.2005 werd de regeling ‘voorschotten op onderhoudsgeld’ 

overgeheveld aan de Dienst Alimentatievorderingen onder het Ministerie van Financiën. 

Zodoende waren er in de voorbije jaren geen nieuwe aanvragen bij het O.C.M.W. 

In 2013 en 2012 was er één aanvraag tot voorschot op onderhoudsgeld.  

 

2.2.10  Voorschotten op loon 

  

In 2014 waren er 6 aanvragen tot voorschotten op loon waarvan er 2 werden geweigerd.  

 

In 2013 waren er 2 aanvragen tot voorschotten op loon waarvan 1 werd geweigerd. 

 

In 2012 waren er 3 aanvragen, waardoor de schommelingen van de voorbijgaande jaren zich 

handhaven. 

 

In 2011 was er 1 aanvraag  tot voorschotten op loon (hierbij is ook één voorschot op 

eindejaarspremie gerekend). 

 

In 2010 waren er 3 aanvragen en allemaal toegekend. (hierbij is er ook één voorschot op 

eindejaarspremie gerekend). 

  

In 2009 waren er 2 aanvragen tot voorschotten op loon. In 2008 en 2007 werden er geen 

voorschotten op loon aangevraagd. 
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2.2.11 Voorschotten op werkloosheidsvergoeding 

(Hierin zitten niet inbegrepen de cliëntsystemen met een leefloon-toekenning als voorschot) 

 

Er werden in 2014 34 aanvragen tot het bekomen van voorschotten op 

werkloosheidsvergoeding genoteerd. Hiervan werden 22 aanvragen goedgekeurd en 12 

aanvragen geweigerd.  

 

Er werden in 2013 16 aanvragen tot het bekomen van voorschotten op 

werkloosheidsvergoeding genoteerd. Hiervan werden 15 aanvragen goedgekeurd en 1 

aanvraag geweigerd. Sommige van deze voorschotten werden later omgezet naar leefloon, 

omdat bleek dat er geen recht was op werkloosheidsuitkering. 

In vergelijking met vorig jaar is er een daling te merken in het aantal aanvragen. 

 

In 2012 waren er 22 aanvragen tot het bekomen van voorschotten op 

werkeloosheidsuitkering waarvan er 14 werden toegekend en 8 werden geweigerd. 

In 2011 waren er 18 aanvragen tot het bekomen van voorschotten op 

werkeloosheidsuitkering waarvan er 14 werden toegekend en 4 geweigerd. 

In 2010 waren er 24 aanvragen tot het bekomen van voorschotten op 

werkloosheidsuitkering waarvan er 20 toegekend werden. 

In 2009 waren er 22 aanvragen tot het bekomen van voorschotten op 

werkloosheidsuitkering waarvan er 19 toegekend werden.  
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Geslacht Man: 

Vrouw: 

11 

23 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

28 

3 

-1

0

1

2

3

4

5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolutie voorschotten loon 



  
34 

 
  

Beervelde: 

Zeveneken: 

Andere: 

0 

2 

1 

Nationaliteit Belg 

Andere 

32 

2 
 

Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

2.2.12 Voorschot op ziektevergoeding + gehandicaptentegemoetkoming 

 

In 2014 deden 8 cliëntsystemen een aanvraag tot voorschot op ziektevergoeding die alle 8 

werden toegekend. Uit dit cijfer blijkt dat het aantal aanvragen en aantal toekenningen 

gestegen zijn t.o.v. vorig jaar. 

 

In 2013 deden 3 cliëntsystemen een aanvraag tot voorschot op ziektevergoeding, waarvan er 

3 werden toegekend.  

In 2012 deden 9 cliëntsystemen een aanvraag tot voorschot op ziektevergoeding, waarvan er 

6 werden toegekend.  

In 2011 deden 14 cliëntsystemen een aanvraag tot voorschot op ziektevergoeding, waarvan 

er 10 werden toegekend. 

In 2010 deden 8 cliëntsystemen een aanvraag tot voorschot op ziektevergoeding, die 

allemaal werden toegekend.   

 

In 2009 deden 3 cliëntsystemen een aanvraag, in 2008 waren dat er maar liefst 10 waarvan 

er 9 toegekend werden. 
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2.2.13 Voorschotten op pensioenen 

 

In 2014 werd er door 1 cliëntsystemen een aanvraag voor voorschotten op pensioen gedaan, 

die werd toegekend. 

 

In 2013 werd er door 3 cliëntsystemen een aanvraag voor voorschotten op pensioen gedaan, 

waarvan alle 3 de aanvragen werden goedgekeurd.  

 

In 2012 werd er door 3 cliëntsystemen een aanvraag voor voorschotten op pensioen gedaan, 

hiervan werden 2 aanvragen goedgekeurd. 2011 is dit aantal hetzelfde gebleven, er werd 

door 3 cliëntsystemen een aanvraag ingediend waarvan er 2 werden goedgekeurd.  

 

In 2010 werd er door 7 cliëntsystemen een aanvraag voor voorschotten op pensioen gedaan, 

hiervan werden 4 aanvragen goedgekeurd. 

 

In 2009 werd er door 3 cliëntsystemen een aanvraag gedaan, deze werden alle drie 

toegekend.  

In 2008 waren er 2 toekenningen, in 2007 waren er 4 aanvragen, in 2006 waren er 2 

aanvragen. 
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2.2.14 Voorschot op kinderbijslag + kraamgeld 

 

In 2014 werd er door 4 cliëntsystemen een aanvraag gedaan voor voorschot op 

kinderbijslag, waarvan er 4 werden toegekend.  

In 2013 werd er door 2 cliëntsystemen een aanvraag gedaan voor voorschot op 

kinderbijslag, die allemaal zijn toegekend.  

In 2012 werd er door 2 cliëntsystemen een aanvraag gedaan voor voorschot op 

kinderbijslag, waarvan er geen enkele werd toegekend.  

In 2011 werd er door 2 cliëntsystemen een aanvraag gedaan voor voorschot op 

kinderbijslag, waarvan er 1 werd toegekend.  

In 2010 werd er aan 6 cliëntsystemen een voorschot op kinderbijslag toegekend. 
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2.2.15 Andere voorschotten 

In 2014 werd er aan 29 cliëntsystemen een ander voorschot betaald. In vergelijking met 

vorige jaren is er opnieuw een stijging te merken. In 2013 waren er 10 toekenningen, in 

2012 waren er 9 toekenningen. In 2011 waren er 7 toekenningen. In 2010 waren er 6 

toekenningen, in 2009 waren er 8 toekenningen, in 2008 waren er slechts 3 toekenningen. 

 

2.2.16 Dringende beslissingen 

 

Sommige van deze voorschotten en steunen werden toegekend met een dringende beslissing 

van de O.C.M.W.-voorzitter. Hieronder volgt een overzicht van de dringende beslissingen 

voor 2014 (al deze steunen en voorschotten zijn ook opgenomen onder de aparte 

categorieën). 

 

In 2014 werden er 56 dringende beslissingen genomen door de O.C.M.W.-voorzitter, een 

serieuze stijging in vergelijking met 2013 toen er 32 dringende beslissingen genomen zijn 

door de O.C.M.W.-voorzitter. 

Het gaat hier om allerlei vormen van steun. 

 

In 2012 zijn er 77 dringende beslissingen genomen.  

In 2011 zijn er 54 dringende beslissingen genomen.  
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2.3 KANDIDAAT POLITIEK VLUCHTELINGEN IN HET KADER VAN HET 

SPREIDINGSPLAN OF STEUN AAN PERSONEN INGESCHREVEN IN HET 

VREEMDELINGENREGISTER 

 

2.3.1 Terugvorderbare steun aan toegewezen asielzoekers 

 
Rechthebbenden 

 

Gedurende het ganse jaar 2014 waren er 3 cliëntsystemen die financiële ondersteuning en 

vaak ook andere hulp. Er waren geen nieuwe aanvragen in 2014. 

 

Opgesplitst in aantal per categorie levensminimum geeft volgend resultaat:  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Samenwonenden 

(Categorie A) 

1 1 0 6 5 4 6 15 

Alleenstaanden 

(Categorie B) 

1 1 3 7 7 13 20 31 

Gezinnen (Categorie E)  1 1 2 3 5 5 8 17 

TOTAAL 3 3 5 16 17 22 34 64 

 

Nieuwe asielprocedure 

 

Op 01 juni 2007 wijzigde de asielprocedure grondig. Er bestaat geen onderscheid meer 

tussen ontvankelijkheidsfase en gegrondheidsfase. Asielzoekers hebben gedurende het 

ganse verloop van de asielprocedure enkel nog recht op materiële hulp. Zij stromen enkel 

door naar het systeem van financiële hulp in geval ze erkend worden of subsidiaire 

bescherming bekomen. 

Het aantal aanvragen alsook het aantal rechthebbenden is sindsdien drastisch gedaald zoals 

te zien op onderstaand schema. 

 

Schematische vergelijking met de voorgaande jaren  
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Vergelijking met vorige jaren 

Omwille van het gewijzigde opvang- en asielbeleid enerzijds en omwille van de vele 

regularisaties anderzijds daalt het aantal asielzoekers jaarlijks. 

 

Geregulariseerde en erkende asielzoekers schuiven door naar de RMI-wet indien ze niet 

over voldoende inkomsten beschikken. 

 

 

2.3.2 Terugvorderbare medische kosten asielzoekers 

 

Voor de vluchtelingen die (nog) niet in orde zijn met hun verzekerbaarheid, fungeert het 

O.C.M.W. als terugbetalingsinstelling. Betrokkenen dienen het bedrag eerst zelf te betalen 

aan de zorgverstrekker, waarna het O.C.M.W. de terugbetaling doet volgens RIZIV-

barema’s. 

Uitzonderlijk betaalt het O.C.M.W. de factuur rechtstreeks aan de dokter of kliniek. 

 

In 2014 werd voor 1 cliëntsysteem terugvorderbare medische kosten toegekend. In 2013 en 

2012 waren dat er nog 2. Dat waren er 4 minder als het jaar daarvoor. In 2011 waren er 6 

toekenningen. 

 

 

2.3.3 Huurwaarborg asielzoekers 

 

Net als de inwoners van Lochristi kunnen ook de toegekende asielzoekers een aanvraag 

doen voor het bekomen van een huurwaarborg. Dit is een vorm van steun die niet 

terugvorderbaar is van het bevoegde ministerie en die door de vluchteling in schijven 

terugbetaald wordt aan het O.C.M.W. 

In 2014 werd net als in 2013en 2012 er aan geen enkele asielzoeker een terugvorderbare 

huurwaarborg toegekend. 
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Zowel in 2010 als in 2011 werden aan 3 asielzoekers een terugvorderbare huurwaarborg 

toegekend. 

 

Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 

 
 

 

2.3.4 Andere vormen van steun asielzoekers 

 

Het betreft hier een financiële steun toegekend door O.C.M.W.-Lochristi, waarvoor geen 

subsidies vanuit de overheid worden toegekend. 

Het gaat hier onder andere bv. over een toekenning van één maand overbruggingssteun voor 

de eerste maand dat ontvankelijke asielzoekers worden toegewezen aan O.C.M.W.-

Lochristi, niet-terugbetaalbare medische kosten, … 

 

In 2014 werd net als in 2013 maar voor 1 cliënt een steun toegekend nl. voorschotten op 

kinderbijslag. 

In 2012 werden maar voor 7 cliënten een steun toegekend: in 1 geval ging het om een 

tussenkomst in kinderbijslag, voor 4 cliëntsystemen ging het om een equivalent leefloon, 1 

maal tussenkomst in zorgverzekering en 1 maal levensminimum als student. 
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Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 

 
 

De daling van het aantal steunverleningen tegenover vroegere jaren kan alweer verklaard 

worden door het dalende aantal toewijzingen van asielzoekers. 
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2.4 FEDERALE STEUN 
  

2.4.1 Verwarmingstoelage 

 

De verwarmingstoelage werd in het leven geroepen door het K.B. van 20.10.2004 tot 

toekenning van een verwarmingstoelage voor de winter van 2004 en werd nadien verder 

bestendigd. De toelage werd vanaf dan steeds toegekend per winter, zijnde van 1 september 

tot 30 april van het jaar nadien. 

 

Een belangrijke wijziging in 2009 was de uitbreiding van de verwarmingsperiode tot een 

kalenderjaar. Dit zorgt voor een langere aanvraagperiode en vermijdt zo een toevloed aan 

aanvragen. Vanaf 2009 loopt de periode dus over het ganse kalenderjaar. 

 

De verwarmingstoelage kan verkregen worden op basis van: personen met recht op de 

verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of het OMNIO-statuut, personen met een 

laag inkomen en personen met een schuldenoverlast.  

 

De vierde categorie van mensen die boven de inkomensgrens van 26.000 euro/jaar vallen 

met hun belastbaar inkomen, hebben sinds 2010 niet langer recht op een 

verwarmingstoelage. 

  

In 2014 waren er 189 aanvragen  waarvan 176 toekenningen in de verwarmingstoelagen 

(t.o.v. 230 in 2013, 234 in 2012, 221 in 2011, 243 in 2010, 155 in 2009, 351 in 2008 en 167 

in 2007) genoteerd. 

 

Als we de aanvragen groeperen per seizoen krijgen we het volgende overzicht: 

LENTE  van maart tot mei   46 aanvragen; 

ZOMER van juni tot augustus   18 aanvragen; 

HERFST van september tot november  50 aanvragen; 

WINTER van december tot februari  75 aanvragen.  

 

Wat logischerwijs bevestigt dat de meeste aanvragen tijdens herfst en winter gebeuren, wat 

de diensten dan ook in deze periode extra belast. 
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Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

 

2.4.2 Socio-culturele participatie 

 

Ieder O.C.M.W. krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve 

deelname door kansarmen aan activiteiten of manifestaties in de culturele- en/of sportieve 

sfeer kan stimuleren. Het kan dit doen door een individueel voordeel toe te kennen, zoals de 

tussenkomst in de kosten voor een toegangsticket, maar het kan ook een collectief voordeel 

toekennen door een manifestatie te ondersteunen die zich (niet exclusief) tot de doelgroep 

richt. 

 

Deze maatregel wil de kansarmen in het sociale leven betrekken, door ze te laten deelnemen 

aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. 

 

Ook in 2014 voorzag de overheid opnieuw een budget aan alle O.C.M.W.’s om kansarme 

mensen hierin te ondersteunen. O.C.M.W.-Lochristi ontving hiervoor € 4.539. 

Het betreft: 

- de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname aan sociale, sportieve of 

culturele manifestaties; 

- de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname aan sociale, sportieve of 

culturele verenigingen met inbegrip van lidgeld, benodigdheden en uitrustingen; 

- de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op 

sociaal, cultureel of sportief vlak; 

- de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van 

de doelgroep tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen. 
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De activiteiten die ondersteund werden, waren heel uiteenlopend. Enkele voorbeelden: 

cinema- of theaterbezoek, aansluiting bij een sportclub, vakantiekampen en sportkampen, 

toegang tot het internet of aankoop van een computer, abonnement op tijdschrift of 

hobbyclub, deelname aan sportactiviteiten, culturele uitstap, … 

 

Net zoals in 2013, werd in 2014 geen bijkomend budget voorzien voor de aankoop van 

tweedehandscomputers. 

 

In 2010 lanceerde de overheid bovendien een nieuw bijkomend initiatief. 

De eerste slachtoffers van de economische crisis zijn namelijk kansarme kinderen wiens 

toekomst op die manier op het spel gezet wordt en die opgesloten geraken in een spiraal van 

armoede. 

 

Alle O.C.M.W.’s ontvingen een budget om extra schoolkosten voor kansarme gezinnen 

beter te kunnen opvangen. 

Het betreft hier:  

- maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale 

programma’s (opleidingen e.d. voor ouders); 

- maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning 

(schoolkosten, abonnementen, bijlessen); 

- maatschappelijke dienstverlening in het kader van de psychologische ondersteuning 

van het kind of de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist; 

- maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning 

(ergotherapie, kinesitherapie, orthopedie, …). 

Deze subsidie werd ook in 2014 opnieuw toegekend. O.C.M.W.- Lochristi ontving hiervoor 

€ 2.864. 

 

De subsidieverwerkingen verliepen opnieuw via de webapplicatie ‘uniek jaarverslag’.  

In konden de volgende cliëntsystemen genieten van de subsidie: 

- sociale-, culturele- en sportieve manifestaties   66 

- deelname aan sociale-, culturele- en sportieve activiteiten  53 

- ondersteuning en financiering van initiatieven voor de doelgroep 0 

- initiatieven die toegang tot nieuwe informatie en communicatie 

verhogen        41 

Sommige cliëntsystemen maakten dubbel gebruik van de subsidie. 

We zien een duidelijke verhoging van het aantal cliënten dat gebruik maakt van de subsidie 

in vergelijking met vorige jaren. 

2013   36 cliëntsystemen 

2012   38 cliëntsystemen 

2011   77 cliëntsystemen 

2010   44 cliëntsystemen 

 



  
45 

 
  

In totaal konden in 2014 26 cliëntsystemen genieten van een tussenkomst inzake 

schoolkosten. In vergelijking met de vorig jaar bleef dit gelijk (in 2013 17, in 2012 17, in 

2011 waren er 31 en 2010 waren dit er 21). Ook hier zien we dus een verhoging. 

De subsidie ging in hoofdzaak naar: aankopen van schoolboeken, logopedie, abonnementen, 

… 

 

Sinds 2008 besliste de O.C.M.W.-raad om in te tekenen op het Steunpunt 

Vakantieparticipatie. Daardoor kunnen cliënten van het O.C.M.W. die onder de 

armoedegrens vallen (ook uit te breiden door betrokken dienst) een aanvraag doen voor een 

goedkopere vakantie of – daguitstap aangeboden door het Steunpunt. 

Steunpunt Vakantieparticipatie geeft een gids uit met hun aanbod. Meer en meer wordt op 

de sociale dienst hiervan gebruik gemaakt. 
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3. NIET-FINANCIËLE HULPVERLENING 
 

3.1 EENMALIGE AANVRAGEN (ADMINISTRATIEF / INFORMATIEF) 
 

Dit zijn aanvragen die na een eenmalig contact (bureelbezoek/huisbezoek/telefoon) worden 

afgerond. In 2003 werden deze aanvragen voor de eerste maal geregistreerd. Er bleek al snel 

dat de registratie erg onvolledig was en het bovendien bijna onmogelijk is om de 

informatieaanvragen te catalogiseren onder een bepaalde noemer.  

In 2004 werd de registratie ervan om deze redenen stopgezet. 

Uit een bevraging bij de medewerkers van de sociale dienst blijkt wel dat met de opening 

van het Sociaal Huis op 01.01.2005 het aantal informatieve vragen sterk is gestegen. Het 

gevoel heerst dat in 2005 het Sociaal Huis de drempel gevoelig heeft verlaagd en dat de 

burgers gemakkelijker informatie komen opvragen.  

Sinds 2006 nemen we de zgn. ‘eenmalige aanvragen’ terug op in de registratie, zij het nog 

steeds niet volledig. 

 

In 2014 waren er 155 geregistreerde eenmalige aanvragen.  

In 2013 waren er 81 geregistreerde eenmalige aanvragen 

In 2012 waren er 89 geregistreerde eenmalige aanvragen. 

In 2011 waren er 61 geregistreerde eenmalige aanvragen. 

In 2010 waren er 56 geregistreerde eenmalige aanvragen. 

In 2009 waren er 33 geregistreerde eenmalige aanvragen 

In 2008 waren er 45 geregistreerde eenmalige aanvragen. 

 

Onderwerpen van de eenmalige aanvragen 

Verblijfplaats / woonplaats / huisvesting algemeen 29 

Voorlopige bewindvoering 1 

Info WZC / assistentiewoningen 5 

Sociale zekerheid 5 

Procedure uithuiszetting vrederechter 2 

Schuldbemiddeling 46 

Relationele problemen 2 

R.M.I. 5 

Financiële steun 8 

Diensten O.C.M.W. 28 

Andere 24 

 

  



  
47 

 
  

Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

3.2 BUDGETBEGELEIDING / BUDGETBEHEER    

 

3.2.1 Budgetbeheer  

 

In 2014 telden we 96 actieve dossiers budgetbeheer, daarvan werden er 24 opgestart in de 

loop van 2013. Er werden 10 dossiers stopgezet:  

- 4 op eigen initiatief; 

- 2 wegens overlijden; 

- 7 wegens verhuis. 

 

De meeste dossiers worden opgestart en opgevolgd voor jonge gezinnen en/of individuen 

die in de problemen komen en een problematische schuldenlast opbouwen. Meer en meer 

worden er ook dossiers opgestart bij jongeren die pas alleen (zijn) gaan wonen en van thuis 

uit onvoldoende ondersteuning hebben gekregen om verantwoord om te gaan met hun 

budget. 

Daarnaast zijn er ook 5 dossiers van residenten die ten laste van het O.C.M.W. in het 

woonzorgcentrum verblijven maar nog over enige financiële reserves beschikken.  

 

De meeste dossiers zijn vrij complex en meestal zijn er heel veel verschillende schuldeisers 

bij betrokken. We stellen ook vast dat meer en meer mensen in de problemen komen met de 

regelmatige betaling van vaste kosten zoals huur, nutsvoorzieningen en medische kosten. 

 

Als bij de aanvraag blijkt dat er een té ongelijke verhouding is van maandelijkse inkomsten 

en uitgaven, wordt er onmiddellijk doorverwezen naar de dienst schuldbemiddeling. Voor 

zover de betrokken cliënt ervoor openstaat, wordt een collectieve schuldenregeling 

aangevraagd. 

 

Een zorgwekkende tendens blijft ook dat tal van gezinnen en individuen die reeds een 

collectieve schuldenregeling lopen hebben, nieuwe schulden maken. 
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Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

We zien voor 2014 een kleine stijging nieuwe dossiers tegenover vorige jaren. In de 

voorbije 10 jaar waren er nooit zoveel dossiers budgetbeheer actief. 

Gezien de complexiteit van veel van deze dossiers vormt dit nog steeds een grote werkdruk 

op de sociale dienst. 

 

Financiële ondersteuning door het O.C.M.W. blijft regelmatig nodig in deze dossiers. Zo 

kan er toch, naast de betaling van vaste kosten, een minimum aan leefgeld beschikbaar 

gesteld worden om de betrokkenen een leven te laten leiden dat beantwoordt aan de 

menselijke waardigheid. 

 

2014 96 dossiers 

2013 91 dossiers 

2012 91 dossiers 

2011 93 dossiers 

2010 91 dossiers 

2009 65 dossiers 

2008 56 dossiers 

2007 36 dossiers 

2006 28 dossiers 

2005 30 dossiers 

2004 33 dossiers 

 

 

3.2.2 Budgetbegeleiding  

 

In 2014 waren er 17 gezinnen/individuen in budgetbegeleiding In vergelijking met 2013 is 

dit een kleine daling, toen waren er 18. T.o.v. 2012 is dit een grotere daling want toen waren 

er 26 gezinnen in begeleiding.  In 2011 waren dit er 24. 
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Natuurlijk is het zo dat in quasi alle leefloondossiers én dossiers financiële hulp, in min of 

meerdere mate budgetbegeleiding en schuldbemiddeling wordt aangeboden.  

 

Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

Als we hier kijken naar de evolutie van de voorbije jaren, zien we dat de lichte stijgende 

trend nu een terugval kent. Een mogelijke verklaring is de stijgende complexiteit van de 

dossiers waarbij eerder budgetbeheer wordt opgestart i.p.v. budgetbegeleiding.  
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3.3 LOKALE ADVIESCOMMISSIE  
 

Elektriciteit- en gaslevering  

 

In het kader van de openbare dienstverplichtingen werd Gedis opgericht, zijnde een filiaal 

van de gemengde netbeheerders dat instaat voor levering van elektriciteit en gas aan klanten 

die er niet meer in slagen om een leveringscontract af te sluiten bij een commerciële 

leverancier. In 2006 werd Gedis omgevormd tot Eandis, ook sociale leverancier genoemd. 

 

Hierbij is het de bedoeling dat bij de klanten van Eandis zo snel mogelijk een budgetmeter 

wordt geïnstalleerd. Aanvankelijk was dit enkel mogelijk voor elektriciteit, sinds 2009 zijn 

ook budgetmeters voor gas in omloop. Deze meter laat toe elektriciteit of gas aan het volle 

vermogen te gebruiken door een systeem van voorafbetaling via oplading met een 

oplaadkaart. Als de cliënt er niet toe komt deze kaart tijdig op te laden, kan hij nog korte tijd 

terugvallen op een noodkrediet. Op het moment dat ook dit is opgebruikt, valt men voor 

elektriciteit terug op een beperkt vermogen. Voor gas is er geen levering van beperkt 

vermogen mogelijk, eens het noodkrediet is opgebruikt valt de gastoevoer volledig uit. 

 

Door Eandis worden voornamelijk dossiers aan de Lokale Adviescommissie doorgestuurd 

in volgende situaties: 

 het niet of laattijdig betalen van verbruiksfacturen van elektriciteit en/of gaslevering;  

 geen toegang verlenen in de woonst voor installatie en/of activatie van de 

budgetmeter; 

 het niet of laattijdig betalen van verbruiksfacturen van elektriciteits- en/of 

gaslevering van vóór de plaatsing van de budgetmeter;  

 het niet regelmatig opladen van de budgetmeter; 

 het niet naleven van afbetalingsplannen van achterstallig elektriciteits- en/of 

gasverbruik. 

 

Nieuw sinds 2010 is dat schulden van onbetaalde facturen kunnen worden ingebracht in de 

budgetmeter. De klant krijgt op die manier een betaalplan dat automatisch wordt 

aangezuiverd door nieuwe opladingen. Deze schulden worden in de budgetmeter ingebracht 

zonder advies van de LAC indien het bedrag kleiner is dan € 750 en de schuldaflossing 

wordt dan gespreid over maximaal 52 weken. Is het bedrag van achterstallen toch groter dan 

€ 750, dan wordt dit wel geregeld via de LAC en kan de aflossingsperiode langer zijn dan 

52 weken. 

Dit systeem blijkt efficiënt te zijn om de schulden af te bouwen, maar in de praktijk is het 

wel vrij onoverzichtelijk zowel voor de klant als voor de O.C.M.W.-medewerkers, omdat 

niet altijd alle parameters voor handen zijn inzake het bedrag dat wekelijks wordt 

afgetrokken van het beschikbaar budget. 
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Private leveranciers, ook netbeheerders genoemd zoals Electrabel, Luminus, Eni, Ecopower, 

Essent, enz. kunnen geen dossiers meer doorsturen naar de LAC. Zij beschikken immers 

over de mogelijkheid om klanten op te zeggen en kunnen zich beroepen op de traditionele 

juridische procedures (bemiddeling O.C.M.W., advocaten, invorderingsbureau’s, rechtbank) 

om achterstallige facturen te innen. 

 

Waterlevering 

Door de leveranciers van water – specifiek voor Lochristi zijn dat Farys (voorheen Water 

Link) en de Watergroep (voorheen VMW genoemd) kunnen er wel nog dossiers naar de 

LAC worden doorgestuurd omdat er nog geen mogelijkheid bestaat om een budgetmeter 

voor water te plaatsen.  

 

Cijfers 

In 2014 vonden er 5 zittingen van de LAC plaats nl. op 20 januari, 10 maart, 12 mei, 29 

september en 1 december. In totaal werden er in deze zittingen 70 dossiers behandeld, wat 

een daling is in vergelijking met 2013. Toen werden er 72 dossiers behandeld. In 2012 

vonden er ook 5 zittingen van de LAC plaats en werden er in totaal 89 dossiers behandeld. 

 

Inzake voorbereiding van deze dossiers wordt er vanuit de sociale dienst voor een actieve 

aanpak gekozen. Alle cliënten worden reeds voor de zitting uitgenodigd naar het O.C.M.W. 

om vooraf een oplossing te kunnen bewerkstelligen. Indien er in eerste instantie geen 

medewerking wordt verleend door de betrokken cliënten, wordt nog een huisbezoek 

gebracht ten einde de situatie toch enigszins te kunnen inschatten. 

In 2014 werd voor 55 cliëntsystemen een verzoek ingediend bij de LAC, een aantal dossiers 

kwamen herhaaldelijk terug in verschillende zitting, in 2013 waren dat er 52.  

Door Farys (TMVW) werden er in 2014 voor 6 cliëntsystemen een verzoek ingediend, dat 

zijn 5 dossiers minder dan in 2013. Door de Watergroep (VMW) werden er in 2014 geen 

verzoeken ingediend. Dit zijn er 24 minder dan in 2013. In 2012 werden er ook geen 

dossiers ingediend door deze leverancier.  

Sinds 2008 wordt er steeds een trapsgewijze werking toegepast inzake adviesverlening en 

wordt er in een eerste fase nooit een advies tot schorsing verleend. 

Doordat Eandis in de loop van 2008 gestart is met oplaadblokkades, zullen er in de 

toekomst minder schorsingen zijn van elektriciteitstoevoer. Voor zover cliënten al een 

budgetmeter hebben, dienen ze eerst een bepaalde som te betalen vooraleer ze opnieuw 

kunnen opladen. Ondertussen hebben ze meestal wel nog de beschikking over een beperkt 

vermogen van 10 ampère. 

 

Bij de eerste voorlegging van een dossier n.a.v. achterstallige facturen geeft de LAC een 

voorwaardelijk advies. Bij niet-naleving wordt het dossier terug verwezen naar de volgende 

zitting van de LAC. 
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Bij de tweede of derde behandeling van een dossier n.a.v. achterstallige facturen waaruit 

duidelijk blijkt dat er geen enkel medewerking is en de klant blijft weigeren om een 

budgetmeter te laten plaatsen, wordt alsnog een advies tot schorsing uitgebracht. Dit gebeurt 

eveneens indien cliënten telkens opnieuw hun afbetalingsregelingen niet nakomen inzake 

achterstallige facturen. In elk advies krijgen betrokkenen nog een maand de tijd om toch nog 

zelf nog met Eandis een oplossing te zoeken. 

 

Door de grondige aanpak van LAC-dossiers komen we vaak bij gezinnen terecht die zelf de 

weg nog niet vonden tot de O.C.M.W.-dienstverlening, terwijl er vaak ernstige noden zijn. 

Een actieve voorbereiding en opvolging van deze dossiers blijft belangrijk in het breder 

pakket van maatschappelijke dienstverlening. 

 

3.4 ARBEIDSBEGELEIDING  

Van juni 2003 tot februari 2008 was de dienst arbeidsbegeleiding gekaderd binnen het ESF-

gesubsidieerd samenwerkingsverband O.C.M.W.-Destelbergen – O.C.M.W.-Lochristi.  

Sinds eind februari 2008 is de dienst arbeidsbegeleiding halftijds ingebed binnen het 

personeelskader van het O.C.M.W.-Lochristi en wordt de dienst inhoudelijk verder gezet 

zoals de afgelopen jaren. Op 01.07.2010 is de samenwerking tussen O.C.M.W.-Lochristi 

met de Kringwinkel Lochristi een feit geworden.  

De opdracht van de arbeidsbegeleidster bestaat erin om samen met de werkzoekende op 

zoek te gaan naar een passende tewerkstelling. Deze dienst is in eerste instantie bedoeld 

voor de cliënten die in begeleiding zijn bij het O.C.M.W. en in tweede instantie voor de 

werkloze werkzoekenden uit de regio Lochristi, Zaffelare, Beervelde en Zeveneken. 

Cliënten worden vooral doorverwezen door de collega’s maatschappelijk werkers. Er wordt 

getracht om cliënten om de twee à drie weken een afspraak te geven.  

Cliënten met een werkloosheidsuitkering worden veel meer via een warme overdracht 

doorverwezen naar VDAB, zodat er binnen de dienst meer en intensiever gefocust kan 

worden op cliënten met een leefloon- of steundossier en op de werknemers in art. 60-

tewerkstelling. 

De visie van de dienst arbeidsbegeleiding van het O.C.M.W. houdt in dat men vertrekt 

vanuit de werkzoekende, rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen. De 

cliënt krijgt ondersteuning via regelmatige gesprekken met de arbeidsbegeleidster, waarbij 

de stappen in een sollicitatieproces intensief besproken worden en waarbij de cliënt 

ondersteund wordt in zijn/haar sollicitatie-acties.  

De druk om cliënten sollicitatiebewijzen te laten voorleggen, doet evenwel meer en meer 

het accent verleggen van de integrale trajectbegeleiding en maatwerk naar een meer en meer 

controlerende begeleiding.  
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Er is eveneens een evolutie in de tewerkstellingen art. 60. Er is een verschuiving merkbaar 

van maatwerktewerkstelling met ter beschikkingstelling in vzw’s in het Gentse, naar art. 60-

tewerkstellingen die vrijwel enkel nog binnen de Kringwinkel of de eigen O.C.M.W. –

diensten kunnen plaatsvinden.  

De opdracht van de arbeidsbegeleidster bestaat er eveneens in om art. 60-tewerkstellingen te 

begeleiden. In 2014 werd de trend van 2013 doorgezet inzake het tewerkstellen van art. 

60§7. Er waren 6 nieuwe tewerkstellingen. 5 art. 60-contracten uit voorgaande jaren namen 

een einde in 2014. In totaal werden in 2014 7 mensen in een contract art. 60§7 opgevolgd.   

De voorbereiding van deze tewerkstellingen, de opmaak van de arbeidsovereenkomsten, de 

samenwerkingsovereenkomsten met het sociale economiebedrijf, de regelmatige 

tussentijdse evaluaties, de opstart van de wekelijkse 2 uur durende sollicitatiebegeleiding 

tijdens deze tewerkstelling bij een aantal van hen in het kader van nazorg en de contacten 

met vakbonden en RVA, nemen steeds meer tijd in beslag.  

 

 2012 2013 2014 

Aantal cliënten 55 48 54 

Toegeleid naar art. 60§7-tewerkstelling 6 2 6 

- Waarvan in De Cirkel-Sociale Werkplaats 4 1 3 

- Waarvan in O.C.M.W. Lochristi / WZC 
Sint-Pieter 

2 1 2 

- Waarvan Nederlandse les volgen tijdens 
art. 60§7-tewerkstelling 

2 0 2 

Begeleiding art. 60-WN’s die in een 
voorgaande jaar waren gestart 

2 7 2 
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3.5 LOKAAL OPVANGINITIATIEF  

 

Ligging en samenstelling 

In september 2001 werd een gemeenschapshuis omgevormd tot Lokaal Opvanginitiatief te 

Zeveneken-Dorp 85 te Zeveneken en dit voor 2 gezinnen van telkens max. 4 personen  en 4 

alleenstaanden. In september 2008 werd een nieuwe woning in gebruik genomen op de site 

van Luein te Dorp Oost 101A te Lochristi. De opvangcapaciteit bleef gelijk, nl. 12 

personen, maar het pand is ruimer.  

  

Door de blijvende daling van het aantal asielaanvragers en een actievere doorstroming van 

uitgeprocedeerden, kregen we vanuit Fedasil in het voorjaar van 2013 de opdracht om het de 

opvangplaatsen voor gezinnen af te bouwen of deze plaatsen om te vormen naar plaatsen 

voor alleenstaande mannen. 

Hierdoor kwamen er geen toewijzingen meer voor gezinnen en was er een serieuze 

leegstand met als gevolg een veel lagere subsidiering. 

 

In september 2013 werd hieromtrent door het O.C.M.W.-bestuur beslist dat de 7 kamers die 

voorzien waren voor 2 gezinnen én de TV-ruimte  allen zouden omgevormd worden voor 

bijkomende kamers voor alleenstaande mannen. 

Omwille van de aanpassingswerken werden vanaf 01/11/2013 acht plaatsen tijdelijk 

geschorst. Dit had tot gevolg dat de bezettingsgraad én dus ook de subsidies voor 2014 

beduidend lager waren dan de voorgaande jaren. 

 

Bezetting 

De berekening van de bezettingsgraad in 2014 was omwille van voornoemde redenen 

beduidend lager dan de vorige jaren en geeft volgend resultaat: 

 

De som van het aantal dagen dat elke plaats bezet was  

Gedeeld door het aantal beschikbare plaatsen X aantal beschikbare opvangdagen 

 

=  2 218  = 2 218  = 0,51 

           12X 364     4368 

 

De bezettingsgraad was in 2012 en 2013 al aanzienlijk gezakt ingevolge het feit dat er sinds 

oktober 2012 geen nieuwe toewijzing meer gekomen was voor een gezin van 5 personen.  

 

Landen van herkomst 

Afghanistan 2 

Volksrepubliek China ( Tibet) 4 

Guinea 2 

Federatie van Rusland 1 

Irak 3 

Eritrea  2 

 

Daar waar voorheen de meeste toegewezen asielzoekers afkomstig waren uit het Midden-

Oosten en het Oostblok, zien we nu terug een grotere diversiteit.  

 

Verblijf in het LOI 
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Bij het invoege treden van de nieuwe opvangwet van 2007 besloot Fedasil (het Federaal 

Agentschap voor de opvang van Asielzoekers) om haar richtlijnen betreffende de 

opsplitsing van collectieve en individuele opvangstructuren te herzien. Het nieuwe 

woonhuis dat voor het LOI in gebruik werd genomen, voldoet aan alle criteria waaraan een 

individuele opvangstructuur moet voldoen 

 

Concreet worden asielzoekers die het land binnenkomen in eerste fase toegewezen aan een 

collectieve opvangstructuur om hen materiële opvang te verschaffen. Na een verblijf van 

minimaal 4 maanden kan elke asielzoeker er in principe voor kiezen om door te stromen 

naar een individuele opvangstructuur.  

 

Doorstroming 

In totaal werden er in 2014 tien nieuwe alleenstaande mannen toegewezen aan het LOI. Dat 

is vrij veel maar wel een logisch gevolg van het feit dat er gedurende het jaar geleidelijk aan 

meer kamers konden beschikbaar gesteld worde na renovatie. 

Acht personen hebben in de loop van 2014 het LOI verlaten. Daarvan werden er 6 illegaal 

na het beëindigen van hun asielprocedure maar geen enkele persoon is naar het toegewezen 

terugkeercentrum gegaan. Eén persoon werd erkend en één persoon bekwam subsidiaire 

bescherming. Deze twee personen kregen tijdelijk onderdak van het O.C.M.W. voor ze een 

eigen huurwoning vonden. 

 

In 2013 stroomden er 6 cliëntsystemen door, in 2012 waren dat er 8 en  in 2011 waren dat 6 

cliëntsystemen.  

Dit is een vrij hoog aantal, rekening houdende met de beperkte bezettingsgraad van de 

laatste jaren. We zien dat er in heel wat procedures toch sneller beslissingen worden 

genomen inzake al dan niet erkenning dan voorheen.  

 

De meeste personen die illegaal worden, wensen alsnog niet in te tekenen voor vrijwillige 

terugkeer naar het land van herkomst en dit ondanks het actieve beleid dat hierrond gevoerd 

wordt. Van een aantal bewoners vernamen we dat het veiliger en menswaardiger is om in 

België in de illegaliteit te verblijven dan naar hun land van afkomst terug te keren. 

 

Reden van vertrek in het LOI  2014 2013 2012 2011 

Erkend   1 0                   2 2 

Subsidiaire bescherming   1 0 0 0 

Vrijwillig teruggekeerd  0 1                  1 1 

Uitgeprocedeerd maar geen vrijwillige 

terugkeer  

 6 5                   5 0 

Door gezinshereniging naar ander 

centrum verhuisd 

 0 0                  0 1 

 

Verloop procedure  

Sinds de toepassing van de nieuwe opvangwet, zijnde 1 juni 2007, is de asielprocedure 

grondig gewijzigd en bestaat er geen onderscheid meer tussen ontvankelijkheidsfase en 

gegrondheidsfase. Het is ook zo dat de asielzoeker gedurende het ganse verloop van de 

asielprocedure enkel nog recht heeft op materiële hulp en enkel doorstroomt naar het 

systeem van financiële hulp in geval hij/zij erkend wordt of subsidiaire bescherming 

bekomt. 
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Evenals vorige jaren konden LOI-bewoners die al minimum 6 maanden in het 

opvangnetwerk werden opgevangen en die nog geen negatieve beslissing hadden ontvangen 

inzake hun asielprocedure, een arbeidskaart C aanvragen en een job zoeken. Vervolgens is 

het de bedoeling dat LOI-bewoners die een vrij vaste job hadden gevonden, op zoek gaan 

naar een eigen woonst en in overleg met Fedasil mogen doorstromen naar het systeem van 

financiële hulp. In 2014 was er opnieuw niemand die voldoende inkomsten wist te bekomen 

om deze stap te zetten. 

Voor LOI-bewoners die een regularisatieaanvraag indienden omwille van medische 

redenen, werd het in 2011 een verplichting om het LOI te verlaten binnen de twee maanden 

en kan men terugvallen op het systeem van financiële hulpverlening, voorheen hadden 

asielzoekers daarin nog de vrije keuze. Dit is echter niet altijd evident omdat het 

verblijfsstatuut zeer onzeker is, het daardoor extra moeilijk is om een huurwoning te vinden 

en de medische kosten vaak hoog oplopen in verhouding met het minimuminkomen. Van 

deze maatregel maakte niemand gebruik in 2014. 

 

Personeelsbezetting 

Vanaf 01.10.2001 werd een halftijdse maatschappelijk werkster aangeworven die 

hoofdzakelijk werkzaam is in en voor het Lokaal Opvanginitiatief. 

De verantwoordelijke van het Lokaal Opvanginitiatief staat in voor de volledige organisatie 

en coördinatie van het LOI: administratieve opvolging van het project en de subsidiëring 

ervan; administratieve opvolging van de individuele dossiers, praktische en sociale 

ondersteuning van het samenleven binnen het huis, conflictbemiddeling bij de bewoners, 

praktische en sociale opvolging van de individuele dossiers, medische zorgverstrekking, 

doorverwijzing voor taallessen, enz. … 

De verantwoordelijke van het Lokaal Opvanginitiatief gaat wekelijks enkele keren langs 

naar de woonst zelf. Bovendien is er steeds de mogelijkheid voor de bewoners om 

individueel een afspraak te maken op het O.C.M.W. 

Vanaf januari 2006 werd een bijkomende halftijdse maatschappelijk werkster LOI 

ingeschakeld zodat de opvolging en begeleiding van de LOI-bewoners over twee 

beroepskrachten kan gespreid worden. 

 

Hiernaast kunnen we gelukkig nog steeds beroep doen op geëngageerde vrijwilligsters die 

ondersteuning geven bij taallessen, huiswerkbegeleiding, meegaan naar zorgverleners of 

instanties buiten de gemeente, helpen zoeken naar een woning bij doorstroming, enz. … 

 

Leef- en zakgeld 

Teneinde de integratie van nieuwe asielzoekers te bevorderen en hen optimaal te betrekken 

bij het huishoudelijk gebeuren, werd geopteerd om leefgeld ter beschikking te stellen in de 

plaats van volledige materiële omkadering. De bedragen van het leefgeld worden bepaald 

door Fedasil en jaarlijks geïndexeerd. 

De bedragen die in 2011 werden vastgelegd, werden ook aangehouden voor 2012 , 2013 en 

2014 omdat ze nog steeds vallen tussen de minima en maxima die door Fedasil worden 

opgelegd. 

 

 Leefgeld 

Volwassenen/gezinshoofd  € 64  

Andere volwassenen in gezinsverband  € 45  

Verhoging éénouder-gezinnen € 10  
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Kind – 2 jaar  € 30 

Kind 2 tot 12 jaar  € 18 

Kind 12 tot 18 jaar  € 20 

  

Bijkomende noodzakelijke kosten worden eveneens terugbetaald zoals medische kosten, 

vervoer, kledij, taallessen. Op geregelde tijdstippen worden er ook uitgaven inzake 

vrijetijdsbesteding ten laste genomen: sportmateriaal, georganiseerde uitstappen, 

eindejaarsetentje, … 

 

Inkomsten en uitgaven 

De subsidiëring van het ministerie bedroeg per bezette plaats € 36,30/dag. In het kader van 

besparingen bij overheidsinstanties verlaagde Fedasil de bedragen voor onbezette plaatsen 

vanaf 1 mei 2012 van 60% naar 40% of van € 21,78/dag naar € 14,52/dag. 

In een tweede besparingsronde van Fedasil werden de subsidies voor de plaatsen van 

begeleide minderjarige kinderen verminderd. Voor bezette plaatsen werden de subsidies 

verminderd van € 36,30/dag tot € 19,97/dag, voor onbezette plaatsen werden ze verminderd 

tot € 7,99/dag. Dit had uiteraard voelbare consequentie op budgettair vlak. 

 

Voor 2014 werd van Fedasil een totaal bedrag aan subsidies ontvangen van € 102.566.  

Daarnaast ontving het O.C.M.W. subsidies voor de verleende medische en farmaceutische 

kosten van de bewoners op basis van de wet van 2 april 1965. 

 

Infrastructuur 

In 2010 werden  de onderhandelingsprocedures opgestart voor het plaatsen van een 

evacuatieweg van op de tweede verdieping en de renovatie van de badkamer. 

Ook werden de kamers en een aantal vertrekken geverfd en behangen en werden de 

bestellingen geplaatst om de verfraaiingswerken (nieuwe gordijnen, behang, vloerbekleding 

enz..) te voltooien. 

In 2014 konden de aanpassingswerken  inzake brandveiligheid en evacuatiewegen definitief 

worden afgerond. De aanpassingswerken voor bijkomende douche en keuken op het eerste 

verdiep konden pas in het voorjaar van 2015 beëindigd worden. 

 

 

Kosten 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 Aankopen van klein 

onderhoudsmateriaal 

1.204 939 1.194 402 64 1.542 

Aankopen van klein 

onderhoudsmaterieel 

11      

Aankopen voor inrichting LOI 1.697 1.931 1.284 2.862 786  

Bijdrage voor farmaceutische 

kosten 

0 983 4.607 2.658 645 3.416 

Tegk steunverl.c. toegew 

asielzoeker 

35.069 39.021 39.030 32.783 17.818 24.038 
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Tegk in med. kosten tgv 

asielzoeker LOI 

17.956 7.030 8.728 7.055 2.601 2.328 

Asielzoekers: niet 

terugbetaalb.steun 

45 0 175 1.574 0 741 

Huur gebouw 0 0 0 0 0  

Huur van meubilair en 

kantooruitrusting  

940 889 0 1.052 988 640 

Huur van rollend materieel 5.518 4.669 5.518 5.518 4.245  

Onderhoudscontracten meubilair 

en bureaumateriaal 

0 0 0 0 0 1.055 

Recht van opstal, canon 6.667 5.124 5.306 5.387 5.451 5.519 

Overige externe diensten 60 234 2.371 1.179 119  

Dienstverplaatsingen 113 387 139 52   

Gas 7.261 6.974 4.039 3.716 5.107 4.172 

Opleidingskosten 0 0 0 0 0  

Elektriciteit   9.322 5 568 4.420 4.904  905 

Kabeltelevisie 0 0 0 407 182  

Benzine, diesel, LPG 912 974 1.304 1.194 1.688 1.703 

Water  3.743 889 1.499 2.678 1.641 1.887 

Onderhouds- en 

herstellingskosten gebouw 

261 823 519 202 167 2.684 

Onderh.-&herst.k. nt-med 

inst,mach,uitr 

0 844 158 818 1.191 384 

Documentatie en abonnementen 0 0 0 0 0 339 

Onderh.-&herst.k. meub & 

kantooruitr 

0 50 165 210   

Onderh.-&herst.k. rollend 

materieel 

328 48 456 441 1.037 2.654 

Burgerlijke aansprakelijkheid 

LOI 

222 193 222 222 222 287 

Autoverzekering LOI 631 605 559 501 429 790 

Brandverzekering 0 104 107 109 113 114 

Kantoorbenodigdheden 0 26 28 0   

Telefoon 795 829 1.038 907 1.044 962 

Andere aankopen 

gebruiksgoederen 

0 0 0 0 0 2.293 

Kost onthaal, recepties, interne 

vergaderingen 

0 0 0 15   

Interne facturering     6.629 17.224 

Weddekosten 46.321 50.325 50.654 56.704 58.331 61.674 

Afschrijvingen materiële vaste 

activa 

1.791 1.791 3.668 4.135 4.232  

Huisvuilophaling  263  209 288 109 69 

Verkeersbelastingen LOI 639 365 -365 0 0  

Schadevergoedingen 0 0 0 0 0  
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Kosten prepaidkaart 0 0 0 0 0  

 Totale kosten  141.76

9 

126.26

4 

133.179 137.49

2 

119.74

4 

137.42

0 

Opbrengsten gebruik publieke 

telefoon 

0 54 0 8 4  

Recup tegemoetk med kost tgv 

asielzoeker 

437 0 0 32 0 4.144 

Recuperatie tegemoetk 

asielzoeker 

0 0 0 0 0  

Recuperatie aandeel werknemers 

mtc 

0 90 116 118 122 113 

Schadevergoedingen     3.547  

Sub staat ST toegewezen 

asielzoeker 

151.18

6 

151.32

6 

166.356  142.99

9  

88.966 102.56

4 

Sub staat ST med kosten 

asielzoeker 

4.588 14.735 8.984 7.519 -2.392  

Subsidie van de staat 

verpleeginstelling 

    48  

In resultaat genomen 

investeringssubs 

2.065 1.791 3.668 4.135 5.061  

 Totale opbrengsten 158.27

6 

167.99

6 

179.124  154.81

0 

95.355 106.82

1 

 Saldo 16.507 41.732 45.944 17.318 -

24.389 

-

30.599 

 

Met het batig saldo van 2010 werden er onder meer in 2011 volgende zaken bekostigd: 

- renovatiekosten badkamer: € 21.354,51 

- isolatie zolder: € 1.188,69 

- vloerbekleding en gordijnen: € 5.607,59. 

 

In 2012 werd volgende renovatie betaald: boiler en gasketel: € 7.040,41. 

 

In 2013 werd een voertuig gekocht voor € 9.438 en de noodtrap geplaatst in het 

opvanggebouw met een totale kostprijs van € 22.378,40 inclusief alle aanpassingswerken. 

 

In 2014 werd € 33.003 geïnvesteerd in het kwalitatief op peil houden van de woning (actie 

16 van de beleidsnota) met name voor dakwerken, extra noodverlichting en branddeuren. 

Voor de omschakeling naar éénpersoonsopvang (actie 17 van de beleidsnota) werd € 16.370 

uitgegeven onder meer voor sanitaire voorzieningen en keukeninrichting. 

 

 

3.6 OPNAME OUDEREN 
 

3.6.1 Aanvragen tot opname in WZC Sint-Pieter / inschrijving op de wachtlijst 
 

Aanvragen 
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In 2014 waren er in totaal 136 nieuwe aanvragen (voorlopige wachtlijst) tot inschrijving op 

de wachtlijst van het WZC Sint-Pieter. In vergelijking met vorig jaar is dit een stagnatie 

(135 in 2013). 

In 2012 was er een lichte terugval in het aantal aanvragen (109) ten opzichte van de jaren 

voordien (in 2011 waren er 160, in 2010 178 en in 2009 158). 

 

 

Aantal aanvragen 

2010 178 

2011 160 

2012 109 

2013 135 

2014 136 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvragen opgedeeld per 

doorverwijzer 

2010 2011 2012 2013 2014 

A.Z. Sint Lucas 25 22 6 9 12 

U.Z. Gent 8 8 8 6 6 

A.Z. Maria Middelares 6 6 7 6 8 

Sociaal Huis Lokeren 10 5 0 2 0 

Familie & kennissen 64 50 42 61 59 

Andere ziekenhuizen 12 10 3 6 10 

Psychiatrie 4 0 1 3 4 

Andere 6 23 3 3 18 

Betrokkene zelf 27 36 39 39 19 

Totaal 178 160 109 135 136 

 

Vergelijking met voorafgaande jaren. 

In 2010 waren er nog 178 aanvragen, net als de jaren hiervoor. 

In 2011 en 2012 is er telkens een daling te noteren. 

In 2013 krijgen we opnieuw een lichte stijging, die zich doorzet het afgelopen jaar. 

Uit de registratie blijkt duidelijk dat in vergelijking met vorige jaren opnieuw de meeste 

aanvragen gebeuren door familieleden. Deze tendens blijft zich verderzetten in 2014. 

 

Alle aanvragen worden administratief opgevolgd. De aanmelders ontvangen een brief 

waarin gevraagd wordt om de nodige formaliteiten te voltooien (indienen van documenten). 

Soms is er een persoonlijk – of telefonisch contact vooraf. 

Eenmaal deze documenten in orde zijn, volgt er een persoonlijk onderhoud met de 

aanmelder/betrokkene. 
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Als er niet gereageerd wordt op een eerste contact, wordt er nog een tweede brief gericht 

aan de kandidaat. 

 

Een deel van de aanmelders haakt af wanneer ze merken dat de opnameprocedure enkele 

inspanningen vraagt vooraleer iemand kan worden ingeschreven op de definitieve 

wachtlijst. 

Daarnaast haken inwoners van buiten de gemeente Lochristi ook regelmatig af omdat het 

woonzorgcentrum voorrang geeft aan inwoners van de gemeente Lochristi. 

Het zijn vooral mensen die écht willen wonen in het woonzorgcentrum die de inschrijving 

doorzetten. 

 

Meer mensen zetten het afgelopen jaar hun aanvraag echt door. 

53 van de 136 aanvragers zetten in 2014 hun aanvraag door en komen op de definitieve 

wachtlijst te staan. Dit is ongeveer hetzelfde percentage als de vorige jaren, namelijk 1/2. 

 

Zorgbehoevendheid 

Vanaf 1 juni 2013 werd het opnamereglement voor het woonzorgcentrum gewijzigd. Vanaf 

dan wordt rekening gehouden met de zorgbehoevendheid van de kandidaat-bewoner. 

Kandidaten met een hoog zorgprofiel (vanaf B) krijgen voorrang.  

Omdat dit ook gevolgen heeft voor mensen die minder zorgbehoevend zijn en bijgevolg 

langer op de wachtlijst blijven staan, besliste het bestuur om aan iedere nieuw ingeschreven 

kandidaat een huisbezoek te laten brengen. 

De opnameverantwoordelijke van de sociale dienst brengt een huisbezoek aan iedere 

kandidaat uit Lochristi die zich inschrijft op de wachtlijst van het woonzorgcentrum. 

Hierbij wordt een door onze diensten ontwikkelde thuiszorgmap meegenomen en wordt ten 

huize van de kandidaat in een persoonlijk gesprek overlopen of er nog noden zijn naar 

thuiszorg toe. 

Zo nodig wordt dit verder opgevolgd vanuit de sociale dienst.  

 

Inschrijvingen wachtlijst 

Totaal aantal cliëntsystemen die zich liet inschrijvingen op de definitieve wachtlijst 

alleenstaanden/echtparen-koppels: 53 

In vergelijking met vorig jaar is dit een daling. 

In 2010 waren er 69 inschrijvingen, in  2011 84 inschrijvingen, in 2012 57 inschrijvingen en 

in 2013 61. 

 

De gemiddelde wachttijd van inschrijving tot opname liep het afgelopen jaar wat terug. 

Waar de gemiddelde wachttijd in 2012 nog twee jaar was, was deze in 2013 nog 18 

maanden, en vanaf 1 juni 2013 gemiddeld nog 9 maanden. 

In 2014 zet deze trend zich door. 

We concluderen hieruit dat het gewijzigde opnameregelement een duidelijk invloed heeft op 

de wachttijd voor opname. Vooral voor zwaar zorgbehoevende ouderen loopt de wachttijd 
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hierdoor flink terug. 

 

Op 31.12.2014 staan 209 cliëntsystemen op onze wachtlijst waarvan op dat moment 47 

actief en 7 van deze cliëntsystemen koppels betreffen. In 2013 waren er opnieuw meer 

koppels die in het woonzorgcentrum wensten te komen wonen dan dat er echtparenkamers 

beschikbaar waren. 

 

42 van de nieuwe inschrijvingen in 2014 waren alleenstaande personen. 

 

Opdeling naar gemeente / stad (alleenstaanden) 

Lochristi 37 

Andere 5 

 

 

Opdeling naar betalingswijze (alleenstaanden) 

Ten laste van het centrum 1 

Ten laste van andere centra 0 

Zelfbetalend 41 

 

 

9 aanvragen betreffen een echtpaar. 

 

Opdeling naar gemeente /stad (koppels) 

Lochristi 7 

Andere 2 

 

Opdeling naar betalingswijze (koppels) 

Ten laste van het centrum 0 

Ten laste van andere centra 0 

Zelfbetalend 9 

 

Vergelijking met vorige jaren 

 Aantal inschrijvingen 

2010 69 

2011 78 

2012 57 

2013 66 

2014 53 

 

Grafische evolutie van de aanvragen & inschrijvingen 
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3.6.2 Ten laste name van de verblijfskosten van het WZC Sint-Pieter 

 

In 2014 waren er 2 nieuwe aanvragen tot ten laste name van de verblijfskosten door het 

O.C.M.W.-Lochristi. 

Dit is veel minder dan het jaar voordien. In 2013 waren er nog 10. In 2012 waren er 5. 

 

Beide personen waren reeds opgenomen in het woonzorgcentrum Sint-Pieter en hun eigen 

financiële reserves waren uitgeput. 

 

Er was in 2014 géén opname van nieuwe residenten met onvoldoende financiële middelen 

in woonzorgcentrum Sint-Pieter. 

 

Gedurende 2014 waren 4 personen onder het systeem van ‘onvoldoende middelen’ 

opgenomen in het WZC Sint-Pieter. Dit is de helft zoveel als in 2013 (toen waren er 9). 

In 2012 waren er dit nog 14.  

 

 

Vergelijking met voorgaande jaren: 

Er is een daling van het aantal dossiers ten laste genomen verblijfskosten. 

 

 

3.6.3 Ten laste name van de verblijfskosten in andere instellingen 

 

Er waren in geen nieuwe aanvragen tot ten laste name van de verblijfskosten in andere 

instellingen. Dit t.o.v. vier vorig jaar en twee het jaar voordien. 

 

In totaal waren er in 2014 4 personen van wie de tekorten in de verblijfskosten werden ten 

laste genomen in een ander woonzorgcentrum. Dit is één minder als in 2013 en evenveel als 

in 2012 en 2011. 

 

Ten laste names opgedeeld per instelling 

WZC Sint Vincentius, Zaffelare 3 
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WZC Kouterhof, Destelbergen 1 

 

 

Vergelijking met vorige jaren 

 

In vergelijking met vorige jaren is er nog steeds een daling merkbaar in de ten laste name 

van de tekorten in de verblijfskosten. 

 

In vergelijking met de afgelopen drie jaar is er een stagnatie. 

 

Grafische evolutie van de ten laste names 

 
 

3.6.4 Onderhoudsplicht (WZC Sint-Pieter + andere instellingen) 

 

In 2014 waren er 8 residenten waarvan de verblijfskosten effectief ten laste werden 

genomen. Dit ten opzichte van 5 in 2013.  

Hiervan had één resident géén kinderen. Bij één resident was er vrijstelling 

onderhoudsplicht wegens billijkheidsredenen. 

Bij de andere zes residenten diende onderhoudsplicht onderzocht te worden. 

 

We zien dus – opnieuw – een stijging in de onderzoeken onderhoudsplicht.  

 

 

3.7 POETSDIENST  

Het centrum beschikte in 2014 over een poetsdienst bestaande uit 22 halftijdse werkende 

poetsvrouwen (van 8u – 12u of van 13u – 17u). Elke persoon ouder dan 60 jaar die niet 

meer in de mogelijkheid is om zelf voor het onderhoud van de woning in te staan en geen 

beroep kan doen op familieleden, kan een aanvraag doen tot het bekomen van poetsdienst. 

Zieken, personen met een handicap en mensen in een sociale noodsituatie kunnen eveneens 

op de dienst beroep doen. 

 

In 2014 werden 14785,32 uren poetsdienst geleverd, een lichte daling in vergelijking met 

2013, daar werden 15.333,91 uren poetsdienst geleverd. In 2012 werden toen ca. 15.424,66 
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uren poetsdienst geleverd, in  2011 werden er 13.746,25 uren poetsdienst geleverd. In 2010 

werden er 14.281,75 uren geleverd, in 2009 15.445,32 uren.  
Deze daling is te wijten aan het feit dat er dit jaar een extra poetsvrouw in dienst genomen 

werd en omdat verschillende zieke poetsdames niet vervangen konden worden. Er werden 

per maand gemiddeld 170 cliëntsystemen geholpen (167 in 2012, 153 in 2011, 152 in 2010, 

142 in 2009 en 133 in 2008). 

 

Gedurende 2014 werden er 30 nieuwe aanvragen gedaan en werden er 29 nieuwe 

cliëntsystemen ingeschakeld binnen het systeem van de poetsdienst. De poetsdienst werd 

door 9 cliënten zelf stopgezet en vanuit de dienst werd dit gedaan bij 1 cliëntsysteem. 1 

cliëntsysteem wenst op de wachtlijst te blijven staan, maar nog niet ingeschakeld worden. 

 

Cijfers 2014: 30 nieuwe aanvragen, 29 inschakelingen, 9 annulaties, 2 stopzettingen, 16 

verzakingen,  

Cijfers 2013: 29 nieuwe aanvragen, 16 inschakelingen, 3 annulaties, 24 stopzettingen, 6 

verzakingen,  

Cijfers 2012: 56 nieuwe aanvragen, 51 inschakelingen, 3 annulaties en 25 stopzettingen, 15 

verzakingen 

Cijfers 2011:  50 nieuwe aanvragen, 17 inschakelingen, 12 annulaties, 26 verzakingen. 

Cijfers 2010: 50 nieuwe aanvragen, 26 inschakelingen, 8 annulaties en 6 verzakingen. 

 

Op 31.12.2014 stonden er 0 gezinnen , in 2013 nog 13 gezinnen op de wachtlijst waarvoor 

nog geen poetshulp kon ingeschakeld worden. In vergelijking met 2012 is er een lichte 

daling te merken, toen stonden er nog 16 op de wachtlijst. 

 

Vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

 

3.8 WARME MAALTIJDENBEDELING 
 

Sedert 15 februari 2003 werken we samen met traiteurdienst CACTUS. Deze traiteur staat 

in voor de dagelijkse bedeling van warme maaltijden aan huis, en dit 6 dagen op 7. Er wordt 

wel de mogelijkheid geboden om op zaterdag een maaltijd aan te kopen voor op zondag. 

Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. 
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In 2014 kregen we 22 nieuwe aanvragen voor een warme maaltijd. Onderstaande tabel geeft 

een overzicht van de aanvragen die via het O.C.M.W. zijn gebeurd.  

In 2013 waren dit er 21 en in 2012 26. 

 

Nieuwe aanvragen in 2014, opgesplitst per maand 

Januari 2014 4 

Februari 2014 0 

Maart 2014 5 

April 2014 0 

Mei 2014 1 

Juni 2014 2 

Juli 2014 1 

Augustus 2014 2 

September 2014 3 

Oktober 2014 2 

November 2014 1 

December 2014 1 

TOTAAL nieuwe cliëntsystemen 22 

 

Schets van de rechthebbenden 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
13 

9 

Deelgemeente / 

cliëntsysteem 

Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

 

11 

5 

4 

2 

 

Nationaliteit / 

cliëntsysteem 

Belg 

Andere 
22 

 

Per dieetmaaltijd 

Diabetes 3 

Vetarm 1 

Suikervrij en cholesterolarm 0 

Zoutarm 1 

TOTAAL 4 

 

Per gewone maaltijd 

Soep – hoofdgerecht – dessert 17 

Soep – hoofdgerecht 6 

Hoofdgerecht – dessert 1 

TOTAAL 24 

 

 

Vergelijking met voorgaande jaren 
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In vergelijking met 2013 was er in 2014 1 aanvraag meer. 

In 2013 waren er 21 aanvragen, in  2012 waren er 26 aanvragen, 21 in 2011, 18 in 2010, 24 

in 2009 en 26 in 2008. 

Het jaar 2008 kende een stijging wat betreft nieuwe aanvragen in vergelijking met 2007 (26 

t.o.v. 17).  

 

3.9 MINDER MOBIELEN CENTRALE  
 

Een Minder Mobielen Centrale (MMC) heeft als doel mensen met 

verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt inkomen de mogelijkheid te bieden om toch de 

gewenste verplaatsingen te doen. Om lid te kunnen worden van de MMC moet men 

gedomicilieerd en woonachtig zijn in Lochristi, moet men verplaatsingsproblemen hebben 

en moet men onder de inkomensgrens vallen die wordt vooropgesteld.  

Over heel 2014 waren er 138 leden aangesloten, een stijging ten opzichte van 2013, toen 

waren er 126 leden. In 2012 waren er 134 leden aangesloten. Dit zijn 8 leden minder dan in 

2011 toen er 142 leden waren. Het aantal leden is dus gelijk gebleven in vergelijking met 

vorig jaar.  

In 2010 waren 131 aangesloten en in 2009 had onze MMC 122 leden.  In 2008 waren er 114 

leden aangesloten, er waren 3 aansluitingen meer dan in 2007 toen er 111 leden waren. In 

2006 waren er 7 aansluitingen meer dan in 2007. 

In 2014 verlengden 118 leden hun lidmaatschap en werden er 8 nieuwe leden aangesloten. 

In 2013 verlengden 91 leden hun lidmaatschap opnieuw en werden 35 nieuwe leden 

aangesloten. De leden die aangesloten werden of bleven voor 30.06.2012, betaalden € 8.5 

lidgeld per alleenstaande en € 15 per koppel. Deze die na 30.06.2011 aansloten, betaalden € 

4,25 lidgeld per alleenstaande en € 7.5 per koppel. 25 van onze leden zijn bewoners van het 

WZC Sint-Pieter. 

 

 

Schets van de rechthebbenden  

Geslacht Man: 

Vrouw: 

29 

109 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

98 

28 

  4 

  8 

 

Er zijn aanzienlijk meer vrouwen lid dan mannen, 80% van de leden zijn vrouwen tegenover 

20% mannen. De meeste leden wonen in Lochristi.  

 

In 2014 waren er 13 chauffeurs bij de MMC. We hebben dit jaar echter ook 3 chauffeurs die 

stopten met rijden voor onze MMC.   

 

In 2014 werden er 1107 ritten verzorgd door de MMC, in totaal werd 27.797 km. 

In 2013 werden er 1.122 ritten verzorgd door de MMC voor in totaal 27.596 km. 
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Dit is een daling t.o.v. 2012 in ritten maar niet in km ten aanzien van vorig jaar, toen werden 

er 1.195 ritten verzorgd door de MMC voor in totaal 22.706 km. In 2011 werden 1.615 

ritten verzorgd door de MMC voor in totaal 33.036 km.  

In 2010 werden er 1.014 ritten verzorgd voor in totaal 20.758 km. 

 

In 2009 werden er 1.047 ritten verzorgd door de MMC voor in totaal 24.475 km. In 2008 

werden er 617 ritten verzorgd door de MMC, voor in totaal 18.035 km in 2007 489 ritten, 

goed voor 15.578 km en in 2006 ten slotte werden 1.358 ritten gereden, goed voor samen 

19.573,80 km. 

 

De redenen voor het vervoer zijn zeer uiteenlopend: doktersconsultaties (diversen), 

boodschappen diversen (bank-post-apotheker-mutualiteit-voedingszaak…), ziekenbezoek, 

bolling, kaarting, kapper, ziekenhuis (opname en ontslag, dagopname), medische 

onderzoeken, familiebezoek, begrafenis, koffietafel, bezoek aan kerkhof, advocaat, afhalen 

en wegbrengen naar dagverblijf, bezoek thuis, sociale werkplaats, petanque, etentje …  

 

Er zijn verplaatsingen binnen het grootgrondgebied Lochristi en voor de rest naar Sint-

Amandsberg, Gent, Oostakker,  Dendermonde, Gentbrugge, Overmere, Stekene, 

Zwijnaarde, Lokeren, Wachtebeke, Sint-Denijs Westrem, Melle, Belsele, Baarle, Sint-

Niklaas, Mariakerke, Destelbergen, Sint-Martens Latem, Nazareth, Wetteren, Lembergen, 

Merelbeke, Zelzate, Sint-Katelijne-Waver, Aalst, Ertvelde, Nieuwpoort, Astene, Wichelen, 

Affligem, Zele en Drongen.  

 

3.10 WOONDIENST 
 

De algemene doelstelling van de woondienst bestaat erin het aanbod van betaalbare 

huurwoningen die voorzien zijn van het nodige basiscomfort binnen Groot-Lochristi te 

verhogen. 

Het aantal woningen in beheer van onze woondienst breidt elk jaar uit. Zo werden er in 

2014 2 appartementen ingehuurd, maar ook werden er ook 2 woningen afgestoten. 

Op 31/12/2014 beschikt de woondienst over 28 woningen om verhuurd te worden. 

De huur van de woning van het Lokaal Opvanginitiatief is hierin niet opgenomen. 

 

Doelgroep 

Met de woondienst richt het O.C.M.W. zich naar gezinnen of alleenstaanden uit Groot-

Lochristi met een dringend huisvestingsprobleem en een laag inkomen. 

Op 31.12.2014 stonden er 76 cliëntsystemen op de wachtlijst van de woondienst. Dit zijn er 

exact even veel als vorig jaar. Het bcsd heeft in 2014 19 nieuwe aanvragen voor inschrijving 

op de wachtlijst goedgekeurd. Er werden 5 aanvragen geweigerd. 

Bij dit aantal staan ook de mensen die zijn ingeschreven op de wachtlijst van de 

ouderenwoningen. Deze zijn eigendom van de gemeente maar sinds 2007 wordt de 

opvolging hiervan gedaan door de woondienst van het O.C.M.W. 

 

Huidig woningenbestand 
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Op 31/12/2014 had de woondienst 26 woningen in onderverhuur. Daarnaast staan er 2 

doorgangswoningen (Zaffelare-Dorp 52 en Schoolstraat 40A) ter beschikking. 

 

Schets van de rechthebbenden (nieuwe inschrijvingen) 

  2014 2013 2012 2011 

Gezinssamenstelling Alleenstaand 

Gezin 
15 

4 

10 

18 

11 

15 

25 

18 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

11 

3 

3 

2 

16 

7 

2 

3 

15 

6 

3 

2 

29 

8 

4 

2 

 

Geboden huisvesting 

In 2014 kregen 8 cliëntsystemen huisvesting aangeboden. 

  

Grafische vergelijking met de voorgaande jaren 
 

 
 
 

3.11 KLUSJESDIENST 
 

De klusjesdienst richt zich hoofdzakelijk naar minder gegoede bevolkingscategorieën, 

overwegend behorend tot de groep van de WIGW’s zoals zieken, invaliden, ouderen, 

weduwen/weduwnaars en ééninkomensgezinnen. De klusjesdienst kan door deze doelgroep 

gecontacteerd worden voor kleine karweien zowel buiten als binnen de woning en zonder 

repetitief karakter. De klusjes worden uitgevoerd door drie arbeiders in dienst van het 

O.C.M.W. 

 

De door de begunstigde te betalen bijdrage per uur varieert afhankelijk van het inkomen 

tussen € 1,82 en € 9,28. Het maandelijks inkomen van de aanvrager mag niet meer zijn dan 

€ 1.850,65 voor een alleenstaande en € 2.018,89 voor een gezin. 

 

Er werden in 2014 in totaal 161 aanvragen genoteerd. Dit waren er 25 meer dan in 2013.  

 

Schets van de rechthebbenden (1) 
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  2014 2013 2012 2011 2010 

Gezinssamenstelling Alleenstaand 

Gezin 
87 

15 

59 

24 

43 

17 

45 

15 

17 

36 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

58 

26 

11 

7 

51 

19 

7 

6 

38 

12 

7 

3 

38 

15 

5 

2 

31 

17 

3 

2 

(1) Aantal is minder dan aantal aanvragen aangezien éénzelfde gezin meer dan één aanvraag 

kan indienen 

 

Aard van de klussen (2) 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Verhuis / containerpark 5 9 0 1 4 

Binnenshuis 35 33 18 15 11 

Buitenkant woning / tuin 106 102 85 73 62 

(2) Aantal is meer dan aantal aanvragen aangezien zowel binnen- als buitenklussen werden 

aangevraagd bij één klusaanvraag 

 

Grafische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

 

Net als vorige jaren valt ook op dat hoofdzakelijk alleenstaanden beroep doen op de 

klusjesdienst. 

 

Er wordt vooral beroep gedaan op de klusjesdienst voor de buitenklussen en het tuinwerk.  

De aanvragen gebeurden hoofdzakelijk door inwoners van Lochristi en Zaffelare, net als 

vorig jaar. 

 

Op vlak van facturatie kan het volgende gemeld worden voor 2014: 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal 

gewerkte 

uren 

1478,96 
 uur 

1.126,29 uur 862,66 uur 915,21 uur 854,85uur 

Aantal km 1006 km 872,90 km 771,10 km 755,90 km 515,80 km 

Materialen € 210,47 € 505,80 € 0,00 € 89,35 € 8,80 
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Totaal 

gefactureerd 

€ 10.418,80 

 

€ 8.778,42 € 6.462,91 € 7.008,30 € 7.083,05 

 

Schematische voorstelling tijdsbesteding technische dienst

 
 

 

3.12 NAAI- & STRIJKATELIER 

 

Het naai- en strijkatelier staat hoofdzakelijk in voor het strijken van reeds gewassen 

kledingstukken en linnen. 

Als bijkomende dienstverlening worden gewone herstellingen aan kledij uitgevoerd. 

Herstellingen waarvoor professionele kennis nodig is, worden geweigerd. 

 

Voor alleenstaanden of gezinnen die een beroep wensen te doen op deze dienstverleningen 

én die een inkomen hebben dat beneden bepaalde inkomensgrenzen ligt, wordt een korting 

toegestaan van 50%. 

 

Aanvragen sociaal tarief 

Gedurende het jaar 2014 werd 1 aanvraag voor sociaal tarief goedgekeurd. 
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Aanvragen op basis van stuks/ per maand 

Sinds 1 januari 2014 is een kassasysteem (software programma ‘kassa+’) voor het NSA 

aangekocht en zal de weergave aangepast worden volgens lijsten die we trekken uit het 

kassasysteem.  

 

Ten gevolge hiervan wordt er niet meer verder gebouwd op de bestaande lijsten van vorige 

jaren maar gaan we vanaf nul beginnen en opbouwen naar de volgende jaren.  

 

Vanaf 2014 hebben we een overzicht van het aantal  binnengekomen stuks per maand en de 

totaalprijs van die maand. 

Het voordeel is dat gedetailleerde lijsten per maand kunnen genomen worden en waarbij we 

ook de inkomsten kunnen vergelijken met het aantal binnengekomen stuks. 

 

 

 
 

 

 

 

Aanvragen Naaiwerk: 

 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2014 182 69 93 113 86 104 85 114 101 127 63 40
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Overzicht NSA naaiwerk 2014: aantal stuks 
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Op vlak van naaiwerk is een stijging vast te stellen ten opzichte van 2013 met het grootste 

aantal in januari, dit zou eventueel kunnen te maken hebben met de soldenperiode en een 

maximale bezetting van ploeg. Een andere mogelijke verklaring is de stijging van  de 

dienstencheques. Februari, maart, november en december zijn de kalmere maanden. Dit is 

een terugkomend feit. Zowel bij de start van de lente en herfst zien we ook een lichte 

stijging. 

Algemeen besluit: soldenperiode en seizoenen zorgen voor piekmomenten. 

 

 
 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2014 899 324 432 533 414 428 352 493 600 235 308 159
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Aanvragen strijkwerk: 

 

Inzake het strijkwerk is een duidelijke stijging merkbaar ten opzichte van 2013. Een 

verklaring kan zijn dat dienstencheques duurder geworden zijn. Ook hier zien we pieken na 

een verlofperiode met als uitspringer de maand januari, september en oktober. 

Algemeen besluit: de seizoenen spelen een rol in de werkdruk. 

 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2014 3845 2576 3367 3123 2759 3506 3073 3562 3779 3859 2327 1972
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Overzicht NSA strijkwerk 2014: aantal stuks 
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3.13 ILLEGALEN  
 

Het O.C.M.W. heeft de wettelijke opdracht om aan mensen die illegaal in het land 

verblijven, dringende medische hulp te bieden. In 2014 was er geen enkele aanvraag. In 

2013 daarentegen werd op basis van een doktersattest ‘dringende medische hulp’ voor 2 

cliëntsystemen tussen gekomen in medische kosten, in 2012 werd er aan 1 cliëntsystemen 

hulpverlening toegekend, in 2011 aan 1. 

 

4. GESTRUCTUREERDE SAMENWERKING MET ANDERE DIENSTEN 
 

4.1 SCHULDBEMIDDELINGSDIENST IN HET KADER VAN DE COLLECTIEVE 

SCHULDENREGELING   
(Voor meer informatie is er een uitgebreider jaarverslag op de sociale dienst 

aanwezig) 

 

Voor deze dienstverlening is er een samenwerkingsverband met de O.C.M.W.’s van de 

gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Waasmunster en Wichelen. Alle zes de 

O.C.M.W.’s hebben individueel een erkenning van schuldbemiddelingsdienst. 

De schuldbemiddelingsdienst van het samenwerkingsverband wordt bemand door een 

voltijds jurist en een voltijds maatschappelijk werker die hun bureel hebben op het 

O.C.M.W. Hamme. 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
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Wanneer na het intakegesprek door iemand van de eigen sociale dienst wordt vastgesteld dat 

er mogelijks een dossier collectieve schuldenregeling kan worden opgestart, wordt een 

afspraak geregeld tussen cliënt en iemand van de schuldbemiddelingsdienst. Na dit gesprek 

wordt beslist om het dossier al dan niet door te sturen naar de dienst schuldbemiddeling. Zij 

maken het verzoekschrift op en leggen dit neer bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Indien de 

arbeidsrechter het dossier positief beoordeelt, zal hij een schuldbemiddelaar aanduiden die 

het dossier verder afhandelt. De dienst schuldbemiddeling laat zich bewust niet aanstellen 

als schuldbemiddelaar en beperkt zijn taak tot het opstellen van het verzoekschrift.  

 

4.1.1 Aanvragen  

 

Er werden in totaal 23 nieuwe aanvragen genoteerd voor het centrum op een totaal van het 

samenwerkingsverband van 138.  

 

Er werd 22 keer info en advies verstrekt en er werden 16 verzoekschriften opgesteld. 

De leeftijd varieert tussen 18 en +65 jaar waarvan de meerderheid zich in de groep tussen 35 

en 44 jaar bevindt. Het betreft vooral alleenstaanden. Er zijn iets meer mannen dan vrouwen 

die een collectieve schuldenregeling hebben aangevraagd.  

Alle aanvragers hebben de Belgische nationaliteit.  

 

4.1.2 Oorzaak van de overmatige schuldenlast 

 

Cliënten die een collectieve schuldenregeling aanvragen, ontvangen niet altijd een uitkering. 

Opmerkelijk is dat mensen die een goed inkomen hebben, bij een tegenslag snel in de 

schulden terecht komen.  

 

 

Vermindering inkomsten 4 

Verlies arbeid 3 

Ongeval / ziekte 3 

Scheiding / overlijden 7 

Stopzetting activiteit / faillissement 3 

Drug/alcohol/gokverslaving 0 

Budgetprobleem 1 

Overbesteding 4 

Andere 5 

Onbekend 5 

 

4.1.3 Aard van de schulden 

 

De meerderheid van de dossiers bevatten schulden uit energiefacturen, medische problemen 

en kredieten. Meer en meer mensen hebben moeite met het betalen van de vaste kosten. Zij 

gaan daarvoor vaak een lening aan. Ook deze kunnen ze niet terugbetalen waardoor er nog 
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meer schulden worden opgebouwd. Wanneer mensen met een inkomen hun vaste kosten 

niet kunnen betalen spreken we van een budgetprobleem. Deze groep wordt steeds groter.  

 

Huisvesting Huurachterstal 8 

Hypothecaire lening 0 

Andere 0 

Nutsvoorzieningen Elektriciteit/gas 14 

Water 10 

Telefoon 5 

Staatschulden Personenbelasting 4 

Autobelasting 6 

Penale Boeten 3 

Provinciebelasting 5 

Gemeentebelasting 6 

Medische schulden 4 

Kredietschulden 16 

Andere Sociale zekerheid 4 

Verzekeringen 3 

O.C.M.W. 3 

Onderhoudsgeld 0 

Postorder 1 

Schoolrekeningen 2 

Advocaat 0 

Mutualiteit 3 

Begrafeniskosten 0 

Ander 15 

Onbekend  4 

 

We zien dat de schulden voor kredietschulden voor het 2
e
 jaar op een rij daalt. Nu bedraagt 

dit 66,67% van de dossiers (t.o.v. € 68,42% in 2013 en 80% in 21012).  

De andere meest voorkomende schuld is voor elektriciteit en gas (58,33%) en water 

(41,67%). 

 

4.1.4 Vergelijking met vorige jaren 

 

De stijgende trend inzake nieuwe aanvragen zet zich door. Lochristi was in 2014 goed voor 

18,60% van de aanvragen (t.o.v. 15,79% in 2013 en 12,71 in 2012). 

 

Grafische vergelijking met de voorgaande jaren 
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4.2 JURIDISCHE DIENST  
(Voor meer informatie is er een uitgebreider jaarverslag op de sociale dienst aanwezig) 

 

De juridische dienst ressorteert onder hetzelfde samenwerkingsverband als de 

schuldbemiddelingsdienst en wordt bemand door 1 voltijds jurist, die zijn bureel heeft in de 

gebouwen van het O.C.M.W.-Hamme. Sedert 2010 werd het samenwerkingsverband 

uitgebreid met het O.C.M.W. van de gemeente Buggenhout. Sedert begin november 2011 

houdt de jurist een wekelijkse zitdag op maandagvoormiddag in het Sociaal Huis van 

Lochristi. 

 

De jurist verstrekt antwoorden op vragen van personeelsleden aangaande informatie met een 

juridisch karakter. De voorbereiding van een beroepsdossier gebeurt eveneens steeds door 

de jurist. Uitzonderlijk wordt ook rechtstreeks juridisch advies aan cliënten verstrekt 

aangezien het verlenen van eerstelijnsrechtshulp in principe niet tot de taken van de 

juridische dienst behoren. Deze wordt verleend via de regionale Commissies voor Juridische 

Bijstand waarbij advocaten in de gemeenten van de gerechtelijke arrondissementen zitdagen 

houden in de lokalen van het O.C.M.W. (cfr. verder punt 4.9). 

 

In 2014 werd er vanuit O.C.M.W.-Lochristi voor 78 dossiers beroep gedaan op de juridische 

dienst. Dit betekent een stagnering in vergelijking met vorig jaar. Hiermee vertegenwoordigt 

O.C.M.W.-Lochristi 16,28% van alle dossiers binnen het samenwerkingsverband. 

Dit is opnieuw een stijging in vergelijking met vorige jaren. In 2013 was dit immers 15,92% 

en 10,20% in 2012. 

 

Aard van de behandelde dossiers  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Administratief recht 1 2 - 1 1 2 

2. Arbeidsrecht/sociaal 3 2 - 3 5 3 
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recht 

3. Burgerlijk recht 36 32 33 21 46 53 

4. Fiscaal recht 1 - 4 - 1 1 

5. Gerechtelijk recht 4 4 - 2 2 1 

6. Handelsrecht/ 

consumentenrecht 

2 - - - - - 

7. O.C.M.W.-regelgeving 12 4 17 10 6 6 

8. Schuldbemiddeling 6 7 2 8 12 8 

9. Strafrecht - - 3 2 3 2 

10. Vreemdelingenrecht 1 1 3 - - 2 

11. Varia 5 4 5 4 2 - 

TOTAAL 71 56 67 51 78 78 

 

Grafische evolutie 

 
 

 

4.3 LOGO GEZOND +  
 

Ten gevolge van een aantal nieuwe decreten en een besluit van de Vlaamse Regering 

wijzigde de organisatie van de LOGO’s vanaf 01.01.2010. In 2009 werden de nodige 

voorbereidingen getroffen om deze overgang vlot te laten verlopen. Concreet houdt dit in 

dat vanaf 01.01.2010 O.C.M.W.-Lochristi niet meer onder het LOGO-Waasland ressorteert, 

maar onder een nieuw opgericht LOGO Gezond +. Door deze verschuiving veranderde ook 

het werkingsgebied en aangezien LOGO Gezond + een groot werkingsgebied bestrijkt, 

werden er in 2010 regioraden opgericht. Lochristi behoort tot de regioraad ‘Waas en 

Dender’. 

Aard van de behandelde dossiers in 2014 
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Het O.C.M.W.-Lochristi is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van LOGO 

Gezond + en wordt hierin afgevaardigd door de hoofdmaatschappelijk werkster. 

 

Werkgebied regioraad ‘Waas en Dender’ 

Destelbergen, Laarne, Lochristi, Lokeren, Melle, Moerbeke, Wachtebeke, Wetteren en 

Wichelen.  

 

Deelnemers 

Gemeentebesturen, O.C.M.W., huisartsenkringen, mutualiteiten en andere actoren uit de 

sociale sector. 

 

Missie 

Als prioritaire partner en regionaal aanspreekpunt voor het Vlaamse preventieve 

gezondheidsbeleid is het de rol van LOGO Gezond + om, door samenwerking en overleg 

met andere partners op het terrein, te werken aan het voorkomen van ziekte en aan het 

bevorderen van gezondheid bij de bevolking in haar werkingsgebied. 

 

Concreet betekent dit dat LOGO Gezond + fungeert als draaischijf waar strategieën worden 

ontwikkeld, verwachtingen en knelpunten geïnventariseerd worden, ondersteuning aan 

partners geboden wordt, Vlaamse methodieken geïmplementeerd worden en 

eerstelijnsopdrachten van het Vlaams medisch milieukundig netwerk uitgevoerd worden. 

 

Door toe te treden tot LOGO Gezond + engageert het O.C.M.W. zich om gegevens en 

ervaringen uit te wisselen, naar samenwerking en afstemming te streven en aan de realisatie 

van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen mee te werken. 

 

Wettelijke opdrachten en kerntaken  
 

Wettelijke opdrachten: 

Uitvoering van en medewerking aan het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid 

Bekendmaking van de gezondheidsdoelstellingen: 

 tabak, alcohol en drugs 

 gezonde voeding en bewegen 

 infectieziekten (beperkt tot vaccinatie) 

 borstkankeropsporing 

 ongevallen in de privésfeer en het verkeer 

 zelfdoding en depressie 

 milieu en gezondheid 

Aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid en de partnerorganisaties 

Sensibiliseren en ondersteunen van partnerorganisaties 

Evalueren van acties en meewerken aan ontwikkeling 

Advies aan het Vlaams Agentschap en lokale besturen 
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Uitvoeren van acties indien gesteund door werkveld  

Eerstelijnsopdrachten medisch milieukundigen  

 In 2005 werden in Vlaanderen dertien medisch milieukundigen in dienst 

genomen. Ze werden geïntegreerd in de LOGO’s. Ze hebben een 

adviserende en ondersteunende rol ten aanzien van lokale besturen die 

vragen en klachten hebben rond milieu en gezondheid.  

 

De kerntaken van het LOGO Gezond + situeren zich aldus op 4 vlakken: 

 informeren van het werkveld, waarbij het LOGO Gezond + een 

signaalfunctie heeft naar de overheid en fungeert als brug tussen het 

werkveld en de Vlaamse overheid; 

 adviseren van partnerorganisaties en anderen bij het ontwikkelen en 

aanmaak van materiaal, methodieken, …; 

 organiseren van overleg, uitwisseling van informatie, vorming en 

infomomenten; 

 initiëren, faciliteren, stimuleren en afstemmen door zelf acties te 

ontplooien, methodieken en strategieën te ontwikkelen, partners te 

ondersteunen bij de uitvoering, materialen en methodieken te 

inventariseren. 

 

Ondernomen acties in 2014: 

 

In 2014 werd opnieuw het belang van vroegtijdige screening inzake borstkanker in de kijker 

gezet, dit met ondersteuning van Logo Gezond+. 

Vanuit het O.C.M.W. werden 2 avonden georganiseerd opgedeeld in 2 luiken nl. een 

informatief/ontspannend luik en een luik beweging. 

 

Het eerste luik vond plaats op 09/10/2014 waarbij Dr. Durant een uiteenzetting gaf over het 

belang van het bevolkingsonderzoek. Nadien werden de aanwezigen nog getrakteerd op een 

film ‘The Calender Girls’. 

Een tweede activiteit vond plaats op 30/10/2014. Daar gaf de dansgroep ‘The Dipsy 

Doodles’ een dansinitatie Lindy Hop.  

Dat dit evenement danig in de smaak viel, bleek uit het feit dat we nog in laatste instantie op 

zoek moesten naar een grotere zaal opdat we niemand zouden moeten teleurstellen. 

 

Om iedereen zoveel mogelijk te motiveren aan beide avonden deel te nemen, werd gewerkt 

met een spaarkaart. Elke deelnemer die 2 stempels kon voorleggen, werd getrakteerd op een 

borstgebakje. 
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4.4 SAMENWERKINGSINITIATIEVEN EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG 

(SEL’S) 
 

Ten gevolge van een aantal nieuwe decreten en een besluit van de Vlaamse Regering werd 

de werking van de SIT vanaf 01.01.2010 omgeschakeld worden naar 

‘samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg’ (SEL). In 2009 bereidde vzw 

OVOSIT als overkoepelend orgaan deze wijziging voor zodat er op 01.01.2010 kon gestart 

worden met de nieuwe SEL’s.  

O.C.M.W.- Lochristi gaf in 2009 zijn akkoord om toe te treden tot de werking van de 

SEL’s. Vanuit de sociale dienst werd de hoofdmaatschappelijk werker als gemandateerde 

aangesteld, vanuit het WZC werd de directeur aangeduid. In 2010 werden in Oost-

Vlaanderen 3 SEL’s officieel erkend door de Vlaamse overheid. O.C.M.W.-Lochristi 

ressorteert onder SEL Zorgregio Gent. Aangezien er 45 steden en gemeenten onder de 

werking van deze SEL vallen, wordt er gewerkt met deelSEL’s. O.C.M.W.-Lochristi vormt 

met 6 andere gemeenten (Moerbeke, Wachtebeke, Lokeren, Laarne, Wetteren en Wichelen) 

de deelSEL ‘oost’. 

 

Doelstelling  

Een SEL is een samenwerking tussen zorgaanbieders met als doel de dienst– en 

zorgverlening rond de patiënt zo veel mogelijk te verbeteren. De leden nemen initiatieven 

om hun zorgverlening af te stemmen op de behoeften van de patiënten in hun regio en 

maken afspraken om de dienstverlening op elkaar af te stemmen. SEL’s kunnen ook 

vorming voor de zorgaanbieders organiseren, nuttige informatie verstrekken, een overzicht 

van het zorgaanbod opmaken en actualiseren, adviezen verlenen, overleg organiseren, 

samenwerking binnen de eerstelijnssector optimaliseren, … 

 

Werking/leden 

De zorgaanbieders zijn: diensten voor gezinszorg, huisartsen, lokale dienstencentra, 

O.C.M.W.’s, WZC’s, verpleegkundigen en vroedvrouwen, mutualiteiten, … 

 

Als O.C.M.W. maakten wij in 2014 dikwijls deel uit van een multidisciplinair overleg dat 

georganiseerd werd rond moeilijke zorgsituaties thuis. 

Ook werd in 2014 deelgenomen aan intervisie momenten met bespreking van individuele 

cases, georganiseerd door de PZT Pion, Sel en het PAKT. 

 

4.5 REGIONAAL WELZIJNSOVERLEG O.C.M.W.’S REGIO GENT  

Het Regionaal Welzijnsoverleg Regio Gent werd door het Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen aangeduid als ankerpunt voor het Regionaal Welzijnsoverleg in de ruime Gentse 

regio, in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Gemeenschap van december 1997. 

Welzijnsoverleg Regio Gent stimuleert, ondersteunt en organiseert samenwerking binnen 

het welzijnswerk in de regio Gent. Deelnemende O.C.M.W.’s aan dit overleg zijn: De Pinte, 
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Deinze, Destelbergen, Gavere, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, 

Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate, Zulte. 

 

De coördinerende rol wordt waargenomen door een personeelslid van de Welzijnsraad Gent. 

Het doel van dit overleg, dat circa driemaandelijks plaatsvindt afwisselend in de gebouwen 

van één van de deelnemende O.C.M.W.’s, is te komen tot een expertise-uitwisseling en 

intersectorale en intergemeentelijke samenwerking. 

 

 

4.6 DE LIJN  

In de O.C.M.W.-raadzitting van 07.03.2002 werd een hernieuwde 

samenwerkingsovereenkomst met de vervoersmaatschappij De Lijn afgesloten. Ten gevolge 

hiervan beschikt het O.C.M.W. sinds 01.04.2002 over de mogelijkheid om attesten af te 

leveren aan leefloon- en levensminimumgerechtigden die een jaarabonnement kunnen 

aankopen tegen een zeer voordelige prijs voor alle gezinsleden. 

 

Aan de hand van de vele vragen om verlenging van deze attesten stellen we vast dat de 

cliënten ook in 2014 volop gebruik blijven maken van dit interessant aanbod. 

Doordat deze nu rechtstreeks via mail worden aangevraagd, zijn geen exacte cijfers 

genoteerd voor 2014. 

 

 

4.7 PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING  
 

Vanuit de dagelijkse praktijk binnen het werkveld worden we dikwijls geconfronteerd met 

de nood aan psychosociale hulpverlening. In beperkte mate kan dit vanuit de sociale dienst 

worden opgevangen. Een meer intensieve of therapeutische begeleiding kan echter niet 

geboden worden. 

 

Voor deze dienstverlening wordt samengewerkt met het Centrum voor Algemeen 

Welzijnswerk Artevelde en Visserij van Gent. In 2010 is het team gezins- en relationeel 

werk van CAW Visserij gefusioneerd met het begeleidingsteam van CAW Artevelde. Het 

nieuwe team heet voortaan: welzijns- en relatieteam (WRT). 

 

Afwisselend op vrijdag- of woensdagvoormiddag was er wekelijks de mogelijkheid om een 

afspraak vast te leggen voor een hulpverlenend gesprek. 

 

Er werd in 2005 reeds besloten dat nieuwe aanmeldingen steeds zouden gebeuren via het 

centrale telefoonnummer van het onthaalteam. Op vraag van het O.C.M.W. werd dit 

herbekeken waardoor vanaf 26 oktober 2007 het O.C.M.W. het welzijns- en relatieteam 

rechtstreeks kan contacteren met vragen van de cliënt voor begeleiding of bemiddeling. 

 



  
84 

 
  

Op 2 oktober 2008 werd de samenwerking O.C.M.W. en CAW geëvalueerd n.a.v. de 

vernieuwde afspraken en n.a.v. het beperkt aantal doorverwijzingen. Dit overleg resulteerde 

in een betere afstemming waardoor het aantal doorverwijzingen voor begeleidingen in 

Lochristi vanaf dan toegenomen is. Sindsdien vindt er jaarlijks een evaluatiemoment plaats 

tussen de sociale dienst van het O.C.M.W. en het welzijns- en relatieteam. 

 

Sinds 1 januari 2014 maakt het welzijns- en relatieteam deel uit van CAW Oost-Vlaanderen 

vzw, regio Gent-Eeklo. Het CAW is ook overgeschakeld naar het werken met een 

elektronisch dossier waarbij dossiervorming en registratie geïntegreerd werden in één 

programma. Sommige registratievariabelen werden gewijzigd of niet meer geregistreerd 

(zoals burgerlijke staat). 

 

Cliëntgegevens 

Het totaal aantal cliënten in 2014 begeleid door het team, bedroeg 31.  

Het betreft 24 (in 2013: 22) vrouwen en 7 (in 2013: 16) mannen.  

In tegenstelling tot 2013 bereiken we verhoudingsgewijs weer meer volwassenen (67,7% in 

2014 - 63,2% in 2013). Er werden ook 2 jongeren begeleid. 

Een aantal hulpvragers 64,5% (55% in 2013) woont samen met kinderen, waarvan 29% 

(31,6% in 2013) als eenoudergezinnen. Anderen zijn alleenwonend 29% (31,6% in 2013). 

De 2 jongeren wonen bij hun ouders. We constateren dat het percentage eenoudergezinnen 

(variabele woont met kinderen – éénoudergezin, woont bij ouders – eenoudergezin) zeer 

hoog ligt: nl 38,7%.   

Het inkomen van cliënten wordt sinds 2014 anders geregistreerd: het combineert twee 

variabelen de aard van het inkomen en de inkomensbron. Hierdoor zijn de cijfers met 

betrekking tot het inkomen niet vergelijkbaar met 2013.. 

We stellen vast dat 16,7% van de cliënten beschikt over een inkomen uit arbeid (inkomen 

samen met partner), 75% een inkomen uit sociale zekerheid (eigen inkomen en eigen 

inkomen samen met partner en 8,3% een inkomen via O.C.M.W. (eigen inkomen). 

 

Leeftijd 
Man Vrouw Totaal 

N % N % N % 

12 - 14 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

15 - 17 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

12 - 17 - onbekend 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

SUBTOTAAL JONGERE 0 0,0% 2 8,3% 2 6,5% 

18 - 20 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

21 - 25 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

18 - 25 - onbekend 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

SUBTOTAAL JONGVOLWASSENE 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

26 - 29 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

30 - 39 0 0,0% 3 12,5% 3 9,7% 

40 - 49 2 28,6% 8 33,3% 10 32,3% 

50 - 59 2 28,6% 4 16,7% 6 19,4% 
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26 - 59 - onbekend 1 14,3% 1 4,2% 2 6,5% 

SUBTOTAAL VOLWASSENE 5 71,4% 16 66,7% 21 67,7% 

60 - 69 1 14,3% 1 4,2% 2 6,5% 

70 - 79 1 14,3% 3 12,5% 4 12,9% 

80 + 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

60 + onbekend 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

SUBTOTAAL OUDERE 2 28,6% 5 20,8% 7 22,6% 

TOTAAL 7 100,0% 24 100,0% 31 100,0% 

 

Gezinssituatie 
Man Vrouw Totaal 

N % N % N % 

Woont alleen 2 28,6% 7 29,2% 9 29,0% 

Woont met partner zonder kinderen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Woont met kinderen - éénoudergezin 2 28,6% 9 37,5% 11 35,5% 

Woont met kinderen - tweeoudergezin 3 42,9% 6 25,0% 9 29,0% 

Woont met kinderen - in groter gezin 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Woont bij ouder(s) - in éénoudergezin 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

Woont bij ouder(s) - in tweeoudergezin 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

Woont bij ouder(s) - in groter gezin 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Woont bij andere familie dan kerngezin of 
ouders 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Woont niet in gezin maar in 
voorziening/instelling/derden 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTAAL 7 100,0% 24 100,0% 31 100,0% 
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Aard inkomen en inkomensbron 
Man Vrouw Totaal 

N % N % N % 

Inkomen uit arbeid 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Inkomen uit sociale zekerheid - pensioen 2 33,3% 5 27,8% 7 29,2% 

Inkomen uit sociale zekerheid - werkloosheid 1 16,7% 1 5,6% 2 8,3% 

Inkomen uit sociale zekerheid - ziekte of 
ongeval 

0 0,0% 4 22,2% 4 16,7% 

Inkomen uit SZ - niet gespecifieerd 0 0,0% 1 5,6% 1 4,2% 

OCMW 0 0,0% 2 11,1% 2 8,3% 

SUBTOTAAL EIGEN ENIG INKOMEN 3 50,0% 13 72,2% 16 66,7% 

Inkomen uit arbeid 1 16,7% 3 16,7% 4 16,7% 

Inkomen uit sociale zekerheid - pensioen 1 16,7% 0 0,0% 1 4,2% 

Inkomen uit sociale zekerheid - werkloosheid 1 16,7% 0 0,0% 1 4,2% 

Inkomen uit sociale zekerheid - ziekte of 
ongeval 

0 0,0% 2 11,1% 2 8,3% 

SUBTOTAAL EIGEN INKOMEN SAMEN 
MET PARTNER 

3 50,0% 5 27,8% 8 33,3% 

TOTAAL 6 100,0% 18 100,0% 24 100,0% 

Opmerking: De variabele ontbreekt voor 7 cliënten. 

 

 

Begeleidingen 

 

Er werd een begeleiding aangeboden aan 31 hulpvragers (38 in 2013). De cliënten werden 

doorverwezen door het O.C.M.W.  

Afhankelijk van de problematiek wordt er een andere begeleidingsmodule ingezet:  

- integrale individuele begeleiding; 

- begeleiding psychische en persoonlijke problemen; 

- integrale gezinsbegeleiding; 

- gezinsbegeleiding; 

- begeleiding partnerrelatie; 

- begeleiding scheidingsproces; 

- scheidingsbemiddeling 

- ouderschapsbemiddeling.  

Deze modules zijn afgebakende hulpverleningspakketten die op sectorniveau afgesproken 

werden.  

 

Volgende problematieken werden aangepakt: 

- financiële problemen; 

- geestelijk welzijn (voorheen: psychische en persoonlijke problemen);  

- geestelijke gezondheidszorg  (voorheen: psychische en persoonlijke problemen); 

- partnerrelatie problemen 

- gezin en opvoeding (voorheen gezinsrelatieproblemen); 

 

De hulpverlening had 128 contacten met de cliënt. Het gemiddeld aantal contacten bedroeg 

5.  

Er werden 15 begeleidingen afgesloten in de loop van 2014. De duur van de afgesloten 

begeleiding varieerde van één dag tot 2 jaar.   



  
87 

 
  

Ingezette begeleidingsmodules 
Man Vrouw Totaal 

N % N % N % 

Integrale individuele begeleiding 2 28,6% 3 12,5% 5 16,1% 

Begeleiding psychische en persoonlijke 
problemen 

3 42,9% 9 37,5% 12 38,7% 

Integrale gezinsbegeleiding 0 0,0% 2 8,3% 2 6,5% 

Gezinsbegeleiding 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

Begeleiding scheidingsproces 0 0,0% 4 16,7% 4 12,9% 

Scheidingsbemiddeling 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

Ouderschapsbemiddeling 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

Begeleiding partnerrelatie 2 28,6% 3 12,5% 5 16,1% 

Totaal 7 100,0% 24 100,0% 31 100,0% 

 

Aantal contacten 
Man Vrouw Totaal 

N % N % N % 

1 contact 1 14,3% 3 12,5% 4 12,9% 

2-5 contacten 4 57,1% 13 54,2% 17 54,8% 

6-10 contacten 1 14,3% 7 29,2% 8 25,8% 

11-15 contacten 1 14,3% 0 0,0% 1 3,2% 

16-20 contacten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

21-25 contacten 0 0,0% 1 4,2% 1 3,2% 

Totaal 7 100,0% 24 100,0% 31 100,0% 

 

Duur afgesloten begeleidingen 
Man Vrouw Totaal 

N % N % N % 

1 dag 0 0,0% 1 9,1% 1 6,7% 

2 dagen - 1 week 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2 weken 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

3 weken 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

4 weken 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2 maanden 0 0,0% 1 9,1% 1 6,7% 

3 maanden 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

4 - 5 maanden 1 25,0% 6 54,5% 7 46,7% 

6 - 9 maanden 1 25,0% 0 0,0% 1 6,7% 

10 - 12 maanden 1 25,0% 0 0,0% 1 6,7% 

1 - 2 jaar 1 25,0% 3 27,3% 4 26,7% 

Totaal 4 100,0% 11 100,0% 15 100,0% 
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Problematieken 
Man Vrouw Totaal 

N % N % N % 

Financiële problemen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Materiële problemen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Huisvesting 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Niet gespecifieerd - materieel en financieel 1 14,3% 0 0,0% 1 3,4% 

SUBTOTAAL MATERIEEL EN FINANCIEEL 1 14,3% 0 0,0% 1 3,4% 

Contact met anderen 0 0,0% 1 4,5% 1 3,4% 

Zelfbeleving en identiteitsproblemen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Verwerkingsproblemen 0 0,0% 3 13,6% 3 10,3% 

Stress en draagkracht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Angsten 0 0,0% 1 4,5% 1 3,4% 

Stemmingswisselingen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Denken 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Psychosomatische problemen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Verslavingsproblemen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Etnische/zingevingsproblemen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Gedragsproblemen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Niet gespecifieerd - geestelijk welzijn 1 14,3% 4 18,2% 5 17,2% 

SUBTOTAAL GEESTELIJK WELZIJN 1 14,3% 9 40,9% 10 34,5% 

Gedragsstoornissen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Emotionele stoornissen 1 14,3% 1 4,5% 2 6,9% 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Andere psychiatrische stoornissen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Niet gespecifieerd - geestelijke gezondheid 1 14,3% 1 4,5% 2 6,9% 

SUBTOTAAL GEESTELIJKE  GEZONDHEID 2 28,6% 2 9,1% 4 13,8% 

Problemen ivm partnerrelatie 2 28,6% 4 18,2% 6 20,7% 

Problemen ivm seksualiteit 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Problemen ivm geboorte 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Niet gespecifieerd - partnerrelatie/seksualiteit en 
geboorte 

0 0,0% 1 4,5% 1 3,4% 

SUBTOTAAL PARTNERRELATIE  EN SEKS 2 28,6% 5 22,7% 7 24,1% 

Problemen ivm opvoeding 0 0,0% 1 4,5% 1 3,4% 

Gezinssystemen in moeilijkheden 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Problemen kinderen bij relatiebreuk 0 0,0% 3 13,6% 3 10,3% 

Niet gespecifieerd - gezin en opvoeding 1 14,3% 2 9,1% 3 10,3% 

SUBTOTAAL GEZIN EN OPVOEDING 1 14,3% 6 27,3% 7 24,1% 

Totaal 7 100,0% 22 100,0% 29 100,0% 

 

 

4.8 JURIDISCH ADVIES  
 

Maandelijks wordt er in samenwerking met de Commissie Juridische Bijstand een kosteloos 

raadplegingsmoment Juridische Advies georganiseerd. Dit heeft iedere derde donderdag van 

de maand plaats. Wie hiervan gebruik wil maken, dient uiterlijk 1 dag op voorhand een 

afspraak aan te vragen bij de sociale dienst. 
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De bekendmaking van het juridisch advies gebeurt via het gemeentelijke infoblad Info 

Lochristi als ook via een affiche in het O.C.M.W. en via de O.C.M.W.-website. 

 

In 2014 had het Juridisch Advies 12 maal plaats en we registreerden 57 raadplegingen 

We merken dus een stijging in vergelijking met 2013 waar er 53 raadplegingen waren. In 

2012 waren er 47 raadplegingen waren en in 2011 waren er 37 geregistreerd. In 2010 waren 

er 59 raadplegingen geregistreerd. 

 

De materie waarvoor een advies gevraagd wordt, is nog steeds sterk uiteenlopend: 

echtscheidingsprocedure en alimentatie, erfrecht, sociale zekerheid en voorlopige 

bewindvoering, leningen, pacht, pensioenen, minderjarigen, kindergeld, betwiste facturen, 

schulden, stalking en diefstal. 

 

 

4.9 EANDIS – OPLAADTERMINAL BUDGETMETER  

Sinds 23.04.2004 kunnen cliënten die over een budgetmeter beschikken, hun kaart opladen 

op het O.C.M.W. Daar waar voorheen eerst de betaling moest uitgevoerd worden via de 

Post of bankinstelling, is er sinds mei 2010 de mogelijkheid om ter plaatse te betalen via 

bancontact, wat het gebruikscomfort aanzienlijk heeft verbeterd. 

Sinds juni 2013 werd ook een Xenta-terminal geplaatst waardoor cliënten zelfstandig hun 

kaart kunnen opladen via bancontact. Hierdoor moet niet langer gewacht worden tot een 

maatschappelijk werker vrij is.  Als overgangsmaatregel is er nog  de mogelijkheid tot 

31/05/2015 om de kaarten op te laden bij een maatschappelijk werker. 

 

In 2014 zij er  1455 opladingen geweest. Daarvan zijn er 521 opladingen voor gas gebeurd 

en 934 opladingen voor elektriciteit.  

 

In 2013 zijn er 1.492 opladingen geweest. Daarvan zijn er 527 opladingen voor gas gebeurd 

en 965 opladingen voor elektriciteit.  

 

Schematisch overzicht 

 Flexipos (oud systeem) Xenta-terminal (nieuw 

systeem) 

Totaal 

Electriciteit Gas Elektriciteit Gas  

2014 71 67 863 454 1455 

2013 512 315 453 212 1492 

2012 - - - - 926 

2011 - - - - 961 

2010 - - - - 973 
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Door het invoeren van budgetmeters voor gas zien we vooral in de wintermaanden een 

aanzienlijke stijging van het aantal opladingen. We zien heel wat cliënten frequente 

opladingen doen voor kleine bedragen omdat ze er in de zomermaanden niet toe komen om 

al een reserve op te bouwen via de budgetmeter gas.  

 

 Budgetmeter elektriciteit Budgetmeter gas 

Actief Totaal Actief Totaal 

2014 66 149 39 65 

2013 66 138 40 62 

2012 63 124 35 49 

2011 60 113 28 34 

2010 55 99 22 22 

 

 

 

Grafische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

Afnemers met een aardgasbudgetmeter die onvoldoende financiële draagkracht hebben om 

in de winterperiode regelmatig op te laden, vallen zonder aardgas van zodra het opgeladen 

krediet en het noodkrediet opgebruikt zijn. Om dit te voorkomen de invoering van een 

minimale levering van aardgas voor de periode van 1 december 2014 tot 1 maart 2015 

toegekend. 

Na een sociaal onderzoek kan het O.C.M.W. via prefinanciering een minimale levering van 

aardgas toestaan, afhankelijk van het woningtype. Op die manier wordt de garantie geleverd 

dat de cliënten op een menswaardige manier de winter kunnen doorbrengen. 

Het O.C.M.W. kan tot 70% van de middelen recupereren bij de 

aardgasdistributienetbeheerders. De overige 30% wordt na de winterperiode door de 

afnemer vereffend via een afbetalingsplan of ten laste genomen door het O.C.M.W.  

 

In de winterperiode van 2013-2014 werd deze tussenkomst aan 3 cliëntsystemen toegekend, 

wat opnieuw een status quo is ten opzichte van voorgaande jaren (van 2011 tot 2013 ook 

steeds 3). 
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4.10 MINDER MOBIELEN CENTRALE – MUTUALITEIT 
 

De MMC Lochristi werd indertijd opgericht als een vervoersdienst voor sociaal vervoer. 

Geleidelijk aan werd er echter meer en meer ziekenvervoer verzorgd doordat er geen andere 

alternatieven waren in Lochristi. 

In de meeste steden werden vanuit de mutualiteiten wel centrales opgericht om 

ziekenvervoer te regelen voor hun leden.  

 

Sinds 2007 ging MMC Lochristi een samenwerkingsakkoord aan met B-mobiel van de 

Bond Moyson, de CM in Lochristi en Sol-mobiel van de liberale mutualiteit. Dit betekende 

dat de MMC zich opnieuw meer kon toespitsen op het sociaal vervoer.  

 

4.11 GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 

(GAPH)  
 

De Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH) werd opgericht 

door de gemeenteraad op 26 september 2005 met volgende doelstellingen: 

- uitbrengen van adviezen op vraag van de gemeenteraad 

- bewerkstelligen van overleg en inspraak geven aan personen met een handicap 

- ondersteuning geven aan initiatieven die tot doel hebben de personen met een handicap 

beter te integreren in de gemeenschap. 

 

De GAPH komt meestal tweemaandelijks samen. In deze adviesraad werd ook een 

maatschappelijk werkster van het O.C.M.W. afgevaardigd. 

 

4.12 PREVENTIEOVERLEGPLATFORM (POP)  
 

Het Preventieoverlegplatform, afgekort POP, kende in 1999 zijn oorsprong binnen het 

overleg tussen het jeugdhuis Lodejo enerzijds en de lokale politie anderzijds en richtte zich 

op alle problemen waarmee jongeren kunnen worden geconfronteerd. 

 

Sinds eind 2004 ging het lokaal overleg zich meer toespitsen op het thema drugpreventie en 

wordt het aangestuurd door Elza, een samenwerkingsverband onderschreven door de 

gemeentebesturen van de gemeenten Evergem, Lochristi, Zelzate en Assenede. 

 

Omdat men vanuit het gemeentebestuur van Lochristi zich niet meer kon vinden, werd de 

samenwerking met het drugpunt Elza stopgezet op 31.12.2012. 

 

Vanaf 01.01.2013 wordt het aspect drugpreventie ondergebracht in een ruimer takenpakket 

van het jeugdwelzijn, waarvoor een halftijdse werkkracht werd aangeworven binnen de 
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gemeentelijke jeugddienst. Hierbij werd de aanzet gegeven voor een vernieuwd 

overlegplatform. 

 

In 2014 werd dit POP-overleg verder in stand gehouden. In die mate zelfs dat een 

projectsubsidie werd bekomen om het lokale overlegplatform verder te kunnen uitbreiden. 

 

Het project ‘Want een brug maak je samen!’ kreeg een subsidie van € 14 055. Deze werd 

aangewend om jongeren en leerkrachten te sensibiliseren rond armoede alsook om de 

contacten tussen de gemeentelijke actoren, scholen en kinderopvanginitiatieven te 

vergroten. 

 

4.13 KRINGWINKEL ‘DE CIRKEL’  
 

Voorgeschiedenis 

Lange tijd ontving het O.C.M.W. schenkingen van inwoners, gaande van huisraad en 

meubelen over speelgoed en kledij. Alle materiaal werd gestockeerd met de bedoeling 

hiermee cliënten uit de nood te helpen. Praktische en organisatorische oorzaken zorgden er 

echter voor dat dit systeem niet optimaal werkte. Het openen van een kringwinkel kon 

hierop een antwoord bieden want het brengt vraag en aanbod samen. 

 

Het opstarten van een kringwinkel is echter geen evidentie. Het samenwerken met een ander 

O.C.M.W. dat op dat vlak meer ervaring heeft en over de nodige knowhow beschikt, biedt 

voor alle samenwerkende partners voordelen. Om die reden vonden enkele jaren geleden de 

eerste verkennende gesprekken plaats met het O.C.M.W. van Lokeren.  

Het O.C.M.W. van Lokeren heeft immers deze ervaring en kennis sedert 10 jaar. Om de 

werking van de kringwinkel 'De Cirkel' te organiseren richtte het O.C.M.W. van Lokeren 

een vzw op.  

 

In het najaar van 2009 kregen de onderhandelingen met het O.C.M.W. van Lokeren en de 

vzw vorm door het vinden van een geschikt pand. In het voorjaar van 2010 werd de 

samenwerking een feit doordat het O.C.M.W. van Lochristi toetrad tot vzw 'De Cirkel'. De 

kringwinkel werd officieel geopend op 24 september 2010 en op 25 september 2010 opende 

de winkel zijn deuren voor het publiek. 

  

De opening van de kringwinkel in Lochristi is voor velen een welgekomen opportuniteit. De 

inwoners van Lochristi kunnen hun tweedehandsspullen kwijt op de eigen gemeente en 

hoeven niet langer naar de omliggende steden uit te wijken. Inwoners die over minder 

middelen beschikken, kunnen deze materialen op een duurzame manier hergebruiken. De 

kringwinkel biedt ook extra mogelijkheden voor tewerkstelling in het kader van artikel 60 

(chauffeur, winkelbediende, klusjesman, ...). Daar waar het O.C.M.W.-Lochristi vroeger 

nog moest werken met terbeschikkingstellingen, kunnen er via de kringwinkel meer 

tewerkstellingen op de eigen gemeente doorgaan. Door de samenwerking met vzw 'sociale 
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werkplaats De Cirkel' ontvangt het O.C.M.W. ook hogere subsidies voor deze 

tewerkstellingen. 

 

Cijfers 

Vzw De Cirkel deed reeds vóór het openen van de kringwinkel in Lochristi ophalingen van 

goederen op het grondgebied, omdat het werkingsgebied van de vzw zich uitstrekt tot 

Lochristi. 

 

Door het openen van de kringwinkel kon er in 2010 logischerwijs een verhoging van de 

ingezamelde goederen in Lochristi vastgesteld worden (84.985 kg i.p.v. 54.151 kg in 2009). 

In 2011 werd 111.412 kg goederen ingezameld, wat een stijging van 31% betekent.  

Qua inzameling (brengers + ophaling) werd er een duidelijke stijging genoteerd in 2013: 

118.514,13 kg. Dat is 9,45 procent meer dan in 2012. Dat jaar werd er 108.277 kg 

opgehaald, t.o.v. 111.412 kg in 2011 (-2,8%). In 2014 zamelde de Kringwinkel 124.255,95 kg 

goederen in. Dat is 4,8 procent meer dan in 2013. 
Sedert de opening in september kwamen er in 2010 (13 weken) 3.737 betalende klanten 

over de vloer. In 2011 werden 11.435 betalende klanten geregistreerd.  

Het aantal betalende klanten is in 2012 verder gestegen naar 12.012 t.o.v. 11.435 in 2011 (+ 

5 %). 

In 2013 bedroeg het aantal betalende klanten 13.056 (+8,69 %). In 2014 steeg het aantal 

betalende klanten met 2,1% naar 13.335) 

 

Personeelsbezetting op 31/12/12 : 1,5 VTE begeleiding (+0,4 t.o.v. 2011), 4 VTE sociale 

werkplaatsgesco’s (+1 t.o.v. 2011), 3 VTE artikel 60 § 7 – tewerkgestelden en 1 VTE 

vrijwilligers (+1 t.o.v. 2011). 

De personeelsbezetting bedroeg op 31/12/13: 1,3 VTE begeleiding (-0,2 t.o.v. 2012), 3 VTE 

sociale werkplaatsgesco’s (-1 t.o.v. 2012) en 3 VTE artikel 60§7-tewerkgestelden. 

De personeelsbezetting bedroeg op 31/12/14: 1,25 VTE begeleiding (-0,05 t.o.v. 2013), 3 

VTE sociale werkplaatsgesco’s (idem 2013) en 3 VTE artikel 60§7-tewerkgestelden. 

 

 

4.14 WZC SINT-ELIGIUS 
In 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen WZC Sint-Eligius te 

Zeveneken en WZC Sint-Pieter om het zorgaanbod in Groot-Lochristi te optimaliseren. 

 

De samenwerking vindt in eerste instantie plaats in de domeinen assistentiewoningen, 

centrum voor kortverblijf en het vormingsbeleid van de medewerkers. 

 

4.15 AANGEPAST VERVOER 

In 2014 sloegen de O.C.M.W.'s van Lochristi, Lokeren, Moerbeke en Wachtebeke de 

handen in elkaar voor het oprichten en beheren van een vervoersdienst voor personen met 

een een handicap of met ernstig beperkte mobiliteit. 

Mobiliteit is een mensenrecht, ook voor wie kampt met een beperking of om een andere 

reden minder mobiel is. Om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen en 

sociale contacten te hebben, is mobiliteit van heel groot belang. 
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Wie interesse heeft in deze vervoersdienst kan contact opnemen met het Sociaal Huis waar 

een maatschappelijk werker alle informatie geeft over het lidmaatschap. Eenmaal 

aangesloten, verloopt het aanvragen van een ritje via de dispatching in Lokeren. 

Op 31.12.2014 waren 34 personen uit Lochristi aangesloten bij deze dienst. Lochristi is 

hiervoor goed voor 20% van het ledenbestand. 

 

4.16 PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING 

 

Sinds 09/2014 heeft het O.C.M.W. van Lochrist een samenwerking afgesloten met 

O.C.M.W.-Merelbeke (i.s.m. O.C.M.W.-Gent) inzake het aanbieden van psychologische 

dienstverlening en dit voor 8u/maand. 

 

Tweewekelijks is een psycholoog aanwezig en dit voornamelijk ter ondersteuning van de 

maatschappelijk werkers in de opvolging en begeleiding van complexere dossiers. 

In eerste instantie werd vooral toegespitst op het screenen van arbeidsbereidheid en 

arbeidsgeschiktheid gezien daar de grootste nood werd ervaren. 

 

Deze dienstverlening is ook voor de medewerkers van het WZC beschikbaar. De 

dienstverlening staat evenwel niet open voor het brede publiek maar is enkel op 

doorverwijzing van een maatschappelijk werker. 

Er wordt dan ook geen publiciteit rond gemaakt inzake zitdagen, … 

 

5. VRIJWILLIGERSWERK  
 

Om de bewoners van de gemeente nog beter te kunnen dienen, is een vrijwilligersnetwerk 

onontbeerlijk.  

Het O.C.M.W. is dan ook zeer verheugd over een goed draaiende en altijd optimistische 

equipe van vrijwilligers te kunnen beschikken. Deze mensen staan in als chauffeur voor de 

Minder Mobielen Centrale van het O.C.M.W. of als extra ondersteuning in het Lokaal 

Opvanginitiatief. In 2014waren 13 chauffeurs actief in de Minder Mobielen Centrale, 

waarvan er 3 chauffeurs in de loop van het jaar hun vrijwilligerswerk als chauffeur 

stopzetten omwille van andere activiteiten. Er werkte 1 vrijwilligster mee in het Lokaal 

Opvanginitiatief. 

 

Op dinsdag 23 september 2014 werden alle vrijwilligers uitgenodigd op een jaarlijkse 

uitstap om hen te bedanken voor hun blijvende inzet.  

Ook op het nieuwjaarsfeest werden zij uitgenodigd als blijk van appreciatie voor hun 

inspanningen. 
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6. SURPLUSFONDS  
 

Sinds 2003 heeft het O.C.M.W. het Surplusfonds in het leven geroepen, wat inhoudt dat er 

een aparte rekening werd geopend waarop de opbrengsten kunnen gestort worden van 

sociale acties vanwege het O.C.M.W. en/of andere organisaties. Het is hiermee de bedoeling 

om een budget te voorzien om jaarlijks enkele extra’s te kunnen voorzien voor gezinnen die 

door het O.C.M.W. begeleid worden. 

 

Inkomsten 

Op 11 en 18 mei 214 organiseerde het O.C.M.W. opnieuw een ontbijtbuffet in de 

polyvalente zaal van het WZC. In 2014 werd zo € 5.271 opgehaald, wat opnieuw een 

stijging is. De inkomsten van 2013 nl. € 5.180 lagen al hoger dan de inkomsten van 2012 nl. 

€ 4.251 en 2011 nl. € 3.916. En in vergelijking met 2010 nl. € 2.453,50 een pak hoger.  Dit 

heeft voornamelijk te maken met het feit dat de prijzen voor het ontbijt werden opgetrokken 

en dat er per shift meer deelnemers werden toegelaten.  

Hiernaast was er nog een batig saldo beschikbaar van vorige jaren van € 2222,65. 

 

Uitgaven 

Met de opbrengst van onze activiteiten werden 69 geschenkbonnen van € 20 van een 

speelgoedzaak aangekocht voor gezinnen in begeleiding, bij wijze van Sinterklaasactie. Er 

werd per minderjarig kind één bon geschonken. Als eindejaarsactie werden er voor de 

volwassen cliënten 116 bonnen van een warenhuis ter waarde van € 25 voorzien. 

Deze extra’s bleken meer dan welkom en dit initiatief wordt erg geapprecieerd door de 

betrokken gezinnen. 

 

In 2014 organiseerde het O.C.M.W. voor de 1
e
 keer een winterwafelbak i.s.m. de 

bibliotheek en cultuurdienst van Lochristi. Alle aanwezigen kregen een ‘goodie-bag’ mee 

naar huis met daarin diverse informatie maar ook een budgetagenda. 

De aankoop van deze budgetagenda’s werd gedaan via het surplusfonds en bedroeg € 597. 

 

7. NUTTIGE INFO 
 

7.1 BAREMA’S LEEFLOON IN 2014 
 

Het leefloon is de nieuwe term die sinds 01.10.2002 wordt gebruikt voor het vroegere 

bestaansminimum en kadert in de wetgeving van het Recht op Maatschappelijke Integratie.  

Het leefloon is bestemd voor meerderjarige personen die geen of onvoldoende inkomsten 

hebben en is het laatste vangnet van de sociale zekerheid (residuair). Dit wil zeggen dat een 

aanvrager eerst alle inspanningen moet leveren om zelf een inkomen uit arbeid of een ander 

vervangingsinkomen te bekomen. 

 

In 2012 was er een aanpassing van de basisbedragen van het leefloon en een indexering. 
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Momenteel bedraagt het leefloon: 

 Categorie 1 - 

Samenwonende 

Categorie 2 - 

Alleenstaande 

Categorie 3 – Personen 

met gezinslast 

 Jaar Maand Jaar Maand Jaar Maand 

Vanaf 01/08/2005 € 5.004,83 € 417,07 € 7.507,25 € 625,60 € 10.009,67 € 834,14 

Vanaf 01/10/2006 € 5.155,87 € 429,66 € 7.733,81 € 644,48 € 10.311,74 € 859,31 

Vanaf 01/04/2007 € 5.528,99 € 438,25 € 7.888,48 € 657,37 € 10.517,98 € 876,50 

Vanaf 01/01/2008 € 5.471,57 € 455,96 € 8.207,36 € 683,95 € 10.943,15 € 911,93 

Vanaf 01/05/2008 € 5.580,84 € 465,07 € 8.371,27 € 697,61 € 11.161,70 € 930,14 

Vanaf 01/09/2008 € 5.692,44 € 474,37 € 8.538,72 € 711,56 € 11.384,88 € 948,74 

Vanaf 01/06/2009 € 5.806,30 € 483,86 € 8.709,45 € 725,79 € 11.612,61 € 967,72 

Vanaf 01/09/2010 € 5.922,53 € 493,54 € 8.883,78 € 740,32 € 11.845,05 € 987,09 

Vanaf 01/05/2011 € 6.040,65 € 503,65 € 9.060,97 € 755,08 € 12.081,30 € 1.006,78 

Vanaf 01/09/2011 € 6.161.46 € 513,46 € 9.242,20 € 770,18 € 12.322,93 € 1.026,91 

Vanaf 01/02/2012 € 6.284,87 € 523,74 € 9.427,30 € 785,61 € 12.569,74 € 1.047,48 

Vanaf 01/12/2012 € 6.410,70 € 534,23 € 9.616,05 € 801,34 € 12.821,41 € 1.068,45 

Vanaf 01/09/2013 € 6 538,91 € 5 44,91 € 9 808,37 € 817,36 € 13 077,84 € 1 089,82 
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8 KLACHTENANALYSE 

 
Sinds 1 oktober 2010 beschikt het O.C.M.W.-Lochristi over een klachtenreglement in 

uitvoering van het O.C.M.W.-decreet. 

In 2014 werden 3 klachten ontvankelijk verklaard, eentje meer dan het jaar ervoor. In 2012 

waren dat er 4 en 3 in 2011.  

 

Soorten klachten 

 3 m.b.t. de sociale dienst  

 

Conclusie 

Eén klacht bleek onterecht te zijn. De tweede klacht bleek een melding en de derde klacht 

was terecht. Hiervoor werden ook excuses aangeboden aan de klager.  

Algemene correctieve of preventieve maatregelen kunnen echter niet genomen worden op 

basis van deze drie klachten. 
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DEEL III 

WOONZORGCENTRUM SINT-PIETER 
 

 

1. BEWONERS 

 

1.1 BEZETTING OP 31.12.2014 

 

De bezetting op 31.12.2014 in het WZC Sint-Pieter bedroeg 80 residenten (100%) waarvan 

24 mannen (30%) en 56 vrouwen (70%)  

Vergeleken met de toestand op 31.12.2013 waren dit eveneens 80 bewoners in het WZC (22 

mannen, 58 vrouwen).  

 

1.2 GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE BEWONERS OP 31.12.2014 

 

Onze bewoner is gemiddeld  86,5 jaar oud (in 2013 was dat 85 jaar). De gemiddelde 

leeftijd bij opname in 2014 is 85 jaar, 1,5 jaar ouder dan in 2013. 

 

1.3 VALIDITEIT AAN DE HAND VAN DE RIZIV FORFAITS 31-12-2014 

 

Categorie ROB/ 

RVT 

2010 2011 2012 2013 2014 %2010 %2011 %2012 %2013 %2014 

O’ ROB 24 27 26 21 25 30 33,75 32,50 26,25 31 

A’ ROB 6 11 13 11 8 7,5 13,75 16,25 13,75 10 

B’ ROB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C’ ROB 1 0 0 2 2 1,25 0 0 2,50 2,50 

CD’ ROB 5 0 0 1 1 6,25 0 0 1,25 1 

D’  - - - 1 0 - - - 1,25 0 

B RVT 20 8 11 9 17 25 10 13,75 11,25 21 

C RVT 6 6 3 4 3 7,5 7,5 3,75 5 3 

CD RVT 17 28 27 31 24 21,25 35 33,75 38,75 30 

D   - - - - - - - -  

 

Procentueel  ROB 

Categorie O : 4,75% meer dan in 2013 

Categorie A : 3,75% minder dan in 2013 

Categorie B : ongewijzigd 

Categorie C : ongewijzigd 

Categorie CD : 0,25% minder dan in 2013 

Categorie D : 1,25% minder dan in 2013 

RVT 
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Categorie B : 9,75% meer dan in 2013 

Categorie C : 2% minder dan in 3 

Categorie CD : 8,75% minder dan in 2013 

Categorie D : 

 

Aantal opnames in 2014: 22 

Aantal overlijdens in 2014: 20 

 

 

1.4 MOBILITEIT OP 31-12-2014  

1.4.1 Afdeling Azalea 

 

Bewoners die alleen stappen zonder enige hulp 6 

Bewoners die af en toe wandelen in de tuin 13 

Bewoners die zelfstandig stappen met behulp van een looprek of 

rollator 

16 

Bewoners die volledig afhankelijk en rolstoelgebonden zijn 4 

Bewoners die bedlegerig zijn 2 

Bewoners bij wie gangreëducatie werd uitgevoerd met begeleider 2 

Bewoners die komen fietsen op de revalidatiefiets of op de 

actieve en passieve trainer 

14 

Bewoners bij wie chronische behandelingen werden uitgevoerd 4 

Bewoners bij wie acute behandelingen werden uitgevoerd 5 

Bewoners bij wie palliatieve behandelingen werden uitgevoerd 1 

  

1.4.2 Afdeling Begonia 

 

Bewoners die alleen stappen zonder enige hulp 5 

Bewoners die af en toe wandelen in de tuin 9 

Bewoners die zelfstandig stappen met behulp van een looprek of 

rollator 

19 

Bewoners die volledig afhankelijk en rolstoelgebonden zijn 5 

Bewoners die bedlegerig zijn 1 

Bewoners bij wie gangreëducatie werd uitgevoerd met begeleider 4 

Bewoners die komen fietsen op de revalidatiefiets of op de 

actieve en passieve trainer 

6 

Bewoners bij wie chronische behandelingen werden uitgevoerd 6 

Bewoners bij wie acute behandelingen werden uitgevoerd 7 

Bewoners bij wie palliatieve behandelingen werden uitgevoerd 0 

 

 

1.4.3 Afdeling Orchidee 

 

Bewoners die alleen stappen zonder enige hulp 11 

Bewoners die zelfstandig stappen met behulp van een looprek of 

rollator 

 6 
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Bewoners die volledig afhankelijk en rolstoelgebonden zijn 18 

Bewoners bij wie gangreëducatie werd uitgevoerd met begeleider 14 

Bewoners die komen fietsen op de revalidatiefiets of op de 

actieve en passieve trainer 

8 

Bewoners bij wie chronische behandelingen werden uitgevoerd 17 

Bewoners bij wie acute behandelingen werden uitgevoerd                  9           

Bewoners bij wie palliatieve behandelingen werden uitgevoerd   2 

 

1.4.4 Conclusie  

 

 duidelijke stijging van de chronische behandelingen, vooral op afdeling orchidee 

 minder acute behandelingen op afdeling azalea en begonia, orchidee blijft gelijk 

 het fietsen blijft populair op elke afdeling, 3 bewoners fietsen buiten  

 Zorgbehoevendheid blijft quasi op elke afdeling status quo 

 Meer dan de helft van onze bewoners gebruikt een loophulpmiddel met 4 wielen 

 

 

Gegevens rond valincidentie worden pas sinds 2008 bijgehouden, waardoor er geen eerder 

cijfermateriaal beschikbaar is. 

 

 
 

 

januari februari maart april mei juni juli
augustu

s
septemb

er
oktober

novemb
er

decemb
er

2008 12 15 16 20 16 10 13 10 15 13 4 7

2009 14 13 17 14 13 15 9 18 22 22 18 26

2010 23 19 20 18 12 13 18 21 21 23 11 27

2011 19 21 17 13 14 9 11 11 15 11 12 11

2012 6 4 13 16 9 10 12 8 15 7 13 9

2013 10 11 11 7 13 24 18 11 31 15 13 19

2014 11 7 11 18 12 13 12 14 7 17 15 23

12 

15 16 

20 

16 

10 

13 

10 

15 
13 

4 

7 

14 13 

17 

14 13 
15 

9 

18 

22 22 

18 

26 

23 

19 20 
18 

12 13 

18 

21 21 
23 

11 

27 

19 
21 

17 

13 14 

9 
11 11 

15 

11 12 11 

6 
4 

13 

16 

9 10 
12 

8 

15 

7 

13 

9 10 11 11 

7 

13 

24 

18 

11 

31 

15 
13 

19 

11 

7 

11 

18 

12 13 12 
14 

7 

17 
15 

23 

Valincidentie 2008 -2014 
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Ernstklasse 1: niet ernstig 

Ernstklasse 2: medische of verpleegkundige interventie 

Ernstklasse 3: ziekenhuisopname, breuken,… 

 

 

 

 

1.5 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE KINESITHERAPEUTE 
 

Dagelijks gangreëducatie 

Dagelijks fietsen 

Dagelijks acute en chronische behandelingen 

Wekelijks bewegen in groep op de afdeling Orchidee 

Deelnemen aan wandelingen, uitstappen, … 

Verantwoordelijk voor allerlei hulpmateriaal (rolstoelen, looprek, spalken, zitschalen, …) 

Zorgen voor een goede positionering in lig en zit 

Teamvergadering op afdeling Azalea, Begonia en Orchidee 

Administratie: zorgdossiers, aanvragen, verslagen, afrekeningen, … 

Verwenmiddagen afdeling Azalea / Begonia / Orchidee 

Opvolgen fixatiereducerend beleid / valincidentie  

Verzorgen interne vorming hef- en tiltechnieken voor vp/vz, logistiek en 

onderhoudspersoneel 

Verzorgen van info avonden voor bewoners en familie 

76% 

23% 

1% 

Valincidentie volgens ernstklasse - 2014 

1 2 3 4
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Begeleiding van bewoners in het outdoor bewegingspark 

Helpen in het dagelijks maaltijdgebeuren  

Deelname werkgroep zelfredzaamheid 

Deelname werkgroep herdenkingsmoment 

Deelname palliatieve werkgroep 

Deelname week van de valpreventie 

 

 

 

 

1.6 FASEN VAN DEMENTIE OP 31.12.2014 
De bewoners die deelnemen aan de activiteiten, georganiseerd door de ergotherapeuten 

kunnen gesitueerd worden in volgende stadia: 

Afdeling Azalea en Begonia 

Bewoners die geen dementieel beeld vertonen (score > 22) 30 

Bewoners die zelden gedesoriënteerd zijn in tijd en ruimte  

( score tussen. 18 -22), lichte dementie 

8 

Bewoners die zeer frequent gedesoriënteerd zijn in tijd en 

ruimte (score tussen 11- 17), matige dementie 

11 

Bewoners die volledig gedesoriënteerd zijn (score tussen 1-

10), ernstige dementie 

3 

Bewoners die zodanig gedesoriënteerd en apathisch zijn dat 

het niet meer te testen is, diepe dementie 

3 

Afdeling Orchidee 

Bewoners die geen dementieel beeld vertonen (score > 22) 2 

Bewoners die zelden gedesoriënteerd zijn in tijd en ruimte  

( score tussen. 18 -22), lichte dementie 

4 

Bewoners die zeer frequent gedesoriënteerd zijn in tijd en 

ruimte (score tussen 11- 17), matige dementie 

13 

Bewoners die volledig gedesoriënteerd zijn (score tussen 1-

10), ernstige dementie 

6 

Bewoners die zodanig gedesoriënteerd en apathisch zijn dat 

het niet meer te testen is, diepe dementie 

11 

 

Op basis van de resultaten van het Mini Mental State Examination hebben we een overzicht 

gemaakt van de zorggraad van onze bewoners over 4 jaar. 

Bij deze resultaten wordt een onderscheid gemaakt volgens de stadia van dementie. 
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 NTT:  

‘verzonken 

ik’ 

zeer zwaar 1 t/m 

10 

‘verdwaalde ik’ 

zwaar 11 

t/m 17 

‘bedreigde 

ik’ 

ondersteunend 18 

t/m22 

dagelijks 

geheugenprobleem 

Oké 

2011 5 5 13 24 37 

2012 4 8 10 30 40 

2013 12 10 17 16 32 

2014 14 9 24 12 32 

 

 
 

 

1.7 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE ERGOTHERAPEUTEN 
1.7.1 Afdelingen Azalea / Begonia 

Dagelijks ADL, 6 bewoners kwamen hiervoor in aanmerking, gemiddeld 5/dag 

Nieuwe bewoners kregen een ADL - screening 

Stappen samen met kiné met bewoners 

SIAB (de sociale integratie van bewoners) die veel op de kamer zitten: een 13-tal 

bewoners wordt 2 x per week (op woensdag en donderdag) samengebracht voor een 

activiteit 

Individuele relaxatie op de kamer: handmassage, voetmassage, reminiscentie 

Individueel gesprek op de kamer 

Wekelijks is er op maandagvoormiddag zangkoor 

Maandelijks het restaurant klaarzetten  

Wekelijks een relaxatiebad waarvoor een 10-tal bewoners in aanmerking komen  

Er werden 22 MMSE’s afgenomen 

Opvolging en uitbereiding van het project zelfredzaamheid 

Activiteit of individueel op maandagnamiddag, dinsdagochtend, vrijdagochtend 

Wandelen 

Deelname aan de multidisciplinaire teamvergaderingen 

Bestellen van aangepaste kledij 

Bestellen van hulpmiddelen 

Administratie restaurant 
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1.7.2 Afdeling Orchidee 

Dagelijks ADL, 7 bewoners kwamen hiervoor in aanmerking, gemiddeld 6/dag 

Ontbijtbegeleiding: zowel eten geven als stimuleren: hiervoor kwamen 10 bewoners in 

aanmerking 

Wekelijks relaxatiebad op donderdag waarvoor meerdere bewoners in aanmerking 

komen 

Iedere maandag zangkoor 

Dagelijks individuele activiteiten (bv. reminiscentie, krant voorlezen, 

geheugentraining,…) 

Iedere dinsdag, woensdag - en vrijdagnamiddag een aangepaste activiteit ( zie bij 

overzicht voor de verschillende activiteiten) 

15 MMSE afnames 

Bestellen van aangepaste kledij 

Bestellen van hulpmiddelen 

Hand - en voetmassages 

Relaxatie met de relaxatiekar 

Wandelen in de grote tuin 

Voorlezen uit de krant 

Zaaien, verplanten met de bewoners 

Groenten kweken in de tuin: kerstomaat; courgette en pompoen 

Realisatie kruidentuin: oogsten van kruiden, bewoners aan kruiden laten ruiken 

Aardbeiplanten: bewoners konden aardbeien eten 

Op alle dagen middagmaalbegeleiding 

Huishoudelijke taken aanbieden zoals afwassen, was plooien, plantenverzorging, tafel 

klaarzetten voor koffie… 

Deelname aan de multidisciplinaire teamvergaderingen 

Deelname aan de werkgroep maaltijdbegeleiding 

Realisatie aanbod bezoekersbox 

 

1.7.3 Overzicht activiteiten ergotherapeuten. 

 Dagelijks ADL 

 ADL screening bij de opname 

 Dagelijks ontbijtbegeleiding op afdeling Orchidee 

 Relaxatie:  

 handmassages  

 voetmassages 

 voetbaden 

 lichttherapie 

 muziektherapie 

 smaakstimulatie  

 snoezelbaden 

 Dagelijks individuele activiteiten 

 Wekelijks koor op maandag 

 Twee maal/week gangreëducatie i.s.m. kinesitherapeut 
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 Diverse groepsactiviteiten op afdeling Orchidee  

 Realiteits Oriëntatie Training (ROT), voorlezen van de krant 

 Deelname aan wandelingen, grote uitstappen 

 Middagmaal op afdeling orchidee begeleiden 

 Aandacht voor mondhygiëne 

 Afname MMSE en verslaggeving 

 Deelname aan de projecten:  

 Project zelfredzaamheid 

 Huisje weltevree: een huiselijk sfeer voorzien 

 Werkgroep ‘activiteitenaanbod’  

 Werkgroep maaltijdbegeleiding 

 Geven van advies indien nodig 

 Teamvergaderingen op afdeling Azalea, Begonia en Orchidee 

 Administratie: dossiers, verslagen, bestellingen,… 

 Deelname aan bijscholingen 

 Bestellen van aangepaste kledij en hulpmiddelen 

 Begeleiden stagiairs  

 

Voorbeelden van activatie: 

Spreuken –en gezegde spel/ fruitdegustatie / balspel / gezellig muziekuurtje / tafelhandbal/ 

plantenzorg / beginletterspel / kegel-werpspel/ nagels lakken / spelnamiddag / beweging / 

gespreksgroep / comfortzorg / pannenkoekenbak / verjaardagsfeest / geheugenspelen/ 

hoger-lager / pim –pam -pet/ bingo/ stoeldans/ gymnastiek/ fruitsla maken/ 

verwennamiddag 

  

1.7.4 Conclusie 

 

Hoewel de laatste maanden de populatie veranderde, is de zorgbehoevendheid gelijk 

gebleven aan 2013.  

Op afdeling orchidee is de nood aan toezicht en begeleiding naar het einde van het jaar 

toegenomen omdat de bewoners mobieler geworden zijn en in het eerste stadium van hun 

dementieproces zitten. Hierdoor willen ze vaak naar huis gaan, tonen ze weerstand en zijn 

ze vaak op zoek naar hun vertrouwde spullen. Dit vraagt meer begeleiding en opvolging.  

Anderzijds hebben ze meer mogelijkheden waardoor andere activiteiten dan vorig jaar 

mogelijk worden. Dit is echter pas recent zo. In samenwerking met animatie werd er 

maandelijks een quiz georganiseerd. 

Het hele jaar werd er met een zwakkere populatie gewerkt. Hierdoor lag de nadruk op 

eenvoudige, vaak individuele activiteiten. Grotere activiteiten werden aangepast en op maat 

gemaakt. 

 

Het geven van activiteiten in kleine groepen bleef op deze afdeling aangewezen. Omdat de 

taakspanning en de concentratie van het merendeel van de bewoners laag is, duurt een 

activiteit best niet langer dan een halfuur. 

De bewoners op afdeling Orchidee die zich situeren in de fase ‘bedreigde ik’, komen in 

aanmerking voor reminiscentie, huishoudelijke taken, gespreksgroepjes en licht cognitieve 
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oefeningen. Het uitvoeren van huishoudelijke taken geeft hen een houvast en een goed 

gevoel. Zo wordt de zelfredzaamheid van de bewoners gestimuleerd en het gevoel van 

eigenwaarde verhoogd. In het najaar konden de bewoners smullen van zelfgekweekte 

kerstomaatjes.  

De zelfgekweekte pompoenen en courgettes zijn gebruikt door de bewoners van de afdeling 

O om er soep van te maken. 

 

In het kader van ROT hangen kalenders in de gang en in de zaal, deze zorgen ervoor dat de 

bewoners steeds kunnen zien welke dag het is. Op de afdeling Orchidee wordt dagelijks een 

dagprogramma opgeschreven om de bewoners structuur te geven. 

 

Ook in 2014 hebben zwakkere bewoners baat bij relaxatie. Op donderdagnamiddag en soms 

op vrijdagnamiddag wordt een snoezelbad gegeven. Op donderdagvoormiddag krijgen de 

bewoners hand – en/of voetmassages. De relaxatiekar wordt gebruikt om in één van de 

hoekjes te relaxeren. Dit hoekje wordt dan verduisterd, lavendel wordt verneveld, gezellig 

licht en rustige muziek vervolledigen de aankleding van het hoekje. 

In het voorjaar zijn er technieken van haptonomie toegepast bij de personen met diepe 

dementie en is een er zichtbaar resultaat behaald tijdens de therapie. 

 

De verjaardagsfeestjes zijn voor iedere bewoner een feestelijk gebeuren. De bewoners 

krijgen dan een taartje, drinken uit een gewone tas en dragen dan geen kledingbescherming. 

 

Het project zelfredzaamheid is uitgebreid naar tea- room om de mobiliteit en de sociale 

integratie van de bewoners te stimuleren, bovendien wordt dit gezien als een zinvolle 

dagbesteding. Om het belang van de  zelfredzaamheid te benadrukken is er een toneel 

gemaakt door het personeel. Dit werd gespeeld voor bewoners en personeel Het project is 

uitgebreid naar het creëren van een positieve beeldvorming van bejaarde mensen in de 

maatschappij door een filmproject (zie Uitvoering van het kwaliteitsplan, Projecten, 

Zelfredzaamheid).  

 

De ergotherapeuten trachten steeds zoveel mogelijk activiteiten op maat te voorzien. Deze 

zijn vooral gebaseerd op de interesses en de mogelijkheden van iedere bewoner. 

 

Ook dit jaar kwamen er bewoners in aanmerking om ADL te krijgen. Hierbij worden ze 

gestimuleerd om zichzelf te wassen en te kleden. Er wordt beroep gedaan op hun 

mogelijkheden. Handelingen die ze niet meer kunnen, worden overgenomen of worden 

gecompenseerd door gebruik te maken van een hulpmiddel. Doordat bewoners zichzelf 

kunnen wassen, neemt de autonomie van de bewoners toe. De individuele tijdspanne die een 

ADL vereist is toegenomen. 

Dit jaar werden nieuwe bewoners gescreend op wat ze nog kunnen. 

 

Op dinsdagvoormiddag konden de bewoners van afdelingen azalea en begonia genieten van 

een hand – en / of voetmassage of herinneringen aan vroeger ophalen. 

 

Op woensdag en donderdag voormiddag werd er in het animatielokaal een activiteit 

voorzien voor bewoners die veel op hun kamer zitten en bij andere activiteiten uit de boot 

vallen. De bewoners genieten van de aandacht en het sociaal contact tijdens deze momenten. 

De gegeven activiteiten worden aangepast zodat iedere bewoner kan deelnemen. 
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Het zangkoor op maandagvoormiddag blijft een succes. Hieraan zie je dat muziek doet 

leven. Zelfs diep verzonken bewoners genieten ervan en worden via deze weg geprikkeld. 

Er wordt ook geregeld gedanst.  

 

Na het evalueren van het activiteitenaanbod met animatie en de kwaliteitscoördinator is er 

geconstateerd dat de intakefiche niet voldoet aan de wensen van het EKA-team. Het oude 

document bevat te weinig informatie om activiteiten aan te bieden/ aan te passen op basis 

van interesses van een bewoner. In samenwerking met de verpleegkundigen is de 

intakefiche aangepast. De nieuwe intakefiche wordt goed ingevuld door de collega’s. Door 

het invullen van het tweede luik van dit document, kunnen we op maat van iedere bewoner 

activiteiten aanbieden. 

 

In de zomermaanden zijn de bewoners gestimuleerd om meer naar buiten te gaan. De 

activiteiten die in buitenlucht georganiseerd worden, zorgen ervoor dat de bewoners meer 

actief zijn en van de frisse lucht genieten. 

De teamleden hebben een tijdens de teamvergadering informatie over persoonsgerichte zorg 

gekregen. Hier wordt nu gebruik van gemaakt: tijdens de het eten, wordt de rust en stilte 

bewaakt. 

 

1.8 VOEDING EN DIEET 
 

Er zijn 20 personen die een dieet volgen: 

 

Personen die een suikerarm dieet volgen 15 

Personen die een vetarm dieet volgen 5 

Personen die een suiker- en vetarm dieet volgen 2 

Personen die een suiker- en zoutarm dieet volgen 2 

Personen die een zout- en vetarm dieet volgen 2 

Personen die een maag- en darmsparend dieet volgen 4 

 

1.9 ANIMATIE: OVERZICHT ACTIVITEITEN JANUARI/DECEMBER 2014 
 

Voorafgaande opmerkingen 

 

De gegevens werden verzameld uit de EKA-lijsten. Dit is een registratie van aanwezigheden 

van bewoners op de animatieactiviteiten. De registratie gebeurt digitaal. 

 

De verzamelde gegevens in de volgende grafieken geven een beeld van het aantal bewoners 

dat deel neemt aan de activiteiten.  

Het aantal bewoners is echter geen meetinstrument voor de kwaliteit van de geboden 

activiteiten. De mondelinge waardering van de bewoners toont aan hoe de kwaliteit van het 

activiteitenaanbod wordt ervaren. 
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1.9.1 Aantal deelnemers aan activiteiten buiten het woonzorgcentrum 

 

 
 

Sinds september 2007 gaat in het dorp een wekelijkse markt door. Dankzij de vrijwilligers 

konden de bewoners regelmatig de markt bezoeken. De registratie voor wandelen, winkelen 

en marktbezoek met vrijwilligers is zorgvuldig gebeurd door enkele vrijwilligers. De 

uitstapjes gaan niet door in de wintermaanden en vrijwilligers doen boodschappen voor de 

bewoners.  

 

De deelname aan de bedevaart met de liftbus is in 2014, 45% van het totaal aantal 

bewoners. (in 2004: 42%; 2005: 46%; 2006: 48%; 2007:48%; in 2008: 50%; in 2009: 43%; 

in 2010: 51%; in 2011: 52,2%; in 2012: 73,7%, in 2013: 57%) . 

De deelname aan de 2
e
 jaarlijkse uitstap naar een optreden in Wachtebeke met de liftbus 

bedraagt 46%.  

(in 2004 naar Overmere Donk: 45%; in 2005 naar Terneuzen 48%;in 2006 naar Deinze: 42 

%; in 2007 naar Sluis: 32%; in 2008: 38% naar Adegem; in 2009: 38% naar de zoo van 

Antwerpen; in 2010: 31 % naar Nieuwpoort; in 2011: 56,25% naar Wachtebeke; in 2012: 

58,7% naar Wachtebeke, in 2013: 42%). 

 

Er werd regelmatig gebruik gemaakt van het wagenpark van het O.C.M.W., voor uitstappen 

in de buurt en/of met kleine groepen, mede ondersteund door vrijwilligers die met eigen 

wagen reden. 

 

Bij vrijwilliger op bezoek  3x 

Uitstap naar Oostakker 1x 

Seniorenbal/senioren in beweging  2x 

Uitstap sierteeltmuseum  2x 
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Wijkfeest Lobos/meiveiling 2x 

Picknick Lobos  2x 

Lokeren tuincentrum  0x 

 

 
 

1.9.2 Aantal deelnemers aan interne activiteiten georganiseerd door/met externen 

 

Er wordt geprobeerd regelmatig mensen van buiten te betrekken bij het 

woonzorgcentrumgebeuren zodat de bewoners het contact met de buitenwereld niet 

verliezen. 
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Voor het eerst werd er een wintermodeshow georganiseerd in oktober. De registratie hiervan 

is onvolledig gebeurd in is niet opgenomen in de grafiek. 

 

1.9.3 Aantal deelnemers aan andere activiteiten 
 

 

Afdeling Orchidee (26 bewoners) 

 

 
 

De activiteiten op Orchidee kunnen afwijken van het programma. We kijken van dag tot dag 

naar de noden van de bewoners. Zo kan een activiteit wegvallen en plaats maken voor 

individuele activiteiten. 

Bij zwaar dementerenden en bedlegerigen zijn individuele begeleiding en kamerbezoekjes 

noodzakelijk.  

 

Activiteiten van het dagelijks leven onderhouden blijft belangrijk. Daarom zijn volgende 

activiteiten heel frequent met licht tot matig dementerende bewoners: 

 

- de referent dementie registreerde dit jaar huishoudelijke activiteiten in het kader van 

zelfredzaamheid van de bewoners. Dit kan zijn: planten water geven, gordijnen open 

doen, maaltijdkarren duwen, zaal vegen, tafels afruimen, bed opmaken, afwassen … 

Deze registratie is hier niet opgenomen. 

 

- koken/bakken gebeurde met gemiddeld 38% van de bewoners 
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(in 2004: 35%, in 2005:  35%, 2006: 23%, in 2007: 27%, in 2008 :26%, in 2009 :34%; 

in 2010: 29%; in 2011: 29%; in 2012: 30%, in 2013: 26%) 

 

- krant lezen/voorlezen gebeurde met  38%  

(in 2004: %, in 2005: 35%, in 2006:35%, in 2007: 35%, in 2008: 40%, in 2009: 29%; in 

2010: 38%; in 2011: 42%; in 2012: 28%, in 2013: 20%). Het krantlezen gebeurt ook 

door de kinesiste en de ergo en deze sessies zijn niet hier geregistreerd. 

 

Aan het feestelijk middagmaal werd door 88% deelgenomen.  

(in 2004: 77%, in 2005: 88 %, in 2006: 73%, in 2007: 20 79%, in 2008: 87%; in 2009: 85%; 

in 2010: 92%; in 2011: 95%; in 2012: 93%, in 2013: 94%) 

 

Wekelijkse misviering voor de afdeling Orchidee  

Door de dalende belangstelling voor de H. mis werd die slecht sporadisch georganiseerd 

met wisselend succes, maar geen volledige registratie. 

In 2014 zijn 35% van de bewoners aanwezig. 

(in 2006: 30%, in 2007 26%, in 2008: 23%; in 2010: 40%; in 2011: 43,4%; in 2012: 31%, in 

2013: 33%). 

 

Snoezelontbijt: werd in 2011 ingevoerd. Het aantal deelnemers varieert van 3 tot 6 

bewoners. In 2014 tellen 15% van de Orchidee per sessie. 

(in 2012: 15%, in 2013: 14%, in 2014: 15%) 

 

Door de grotere zorgbehoevendheid van de bewoners heeft de animator aanzienlijk meer 

tijd nodig voor maaltijdbegeleiding, zowel bij het ontbijt als bij het middagmaal. 

 

De speciale soupers in november en december werden dit jaar afzonderlijk en op de middag 

gehouden voor de afdeling O, om dit rustiger en comfortabeler te laten verlopen. 

 

Ook de picknick werd aangepast: er werd gekozen om deze aan te bieden op de afdeling 

zelf, zonder al te grote verhuizingen. 
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Afdelingen Azalea en Begonia (54 bewoners) 

 

Beweging telde 22% in 2014. In de cijfers zit verwerkt de deelname aan de Ronde van 

Frankrijk 

(in 2004: 23%; in 2005: 28%; in 2006: f 26,5%, in 2007: 26,50%, in 2008: 28%; in 2009: 

31%; in 2010: 1%; in 2011: of 31%; in 2012:31%, in 2013: 31%) 

 

Gespreksgroepjes: in 2014 nam 15% deel aan de gespreksgroepen. Deze gingen door met 

steeds dezelfde personen en kaderden in een project ‘Op zoek naar zin’.  

(in 2004: 13%; in 2005: 17%; in 2006: 16%, in 2007: 16%; in 2008 16%; in 2009: 16%, in 

2010 werden de gespreksgroepen overgenomen door ergotherapeuten en de registratie is 

onvolledig; in 2011: 26%; in 2012:19%, in 2013: 13%, in 2013: 15´%). 

 

Verjaardagsfeesten trekken nog steeds veel bewoners van Azalea en Begonia maar de 

registratie is onvolledig gebeurd. (in 2004, 2005 en 2006: 55%, in 2007: 50%, in 2008: 55% 

in 2009: 55%, in 2010: 50%; in 2011: 63%; in 2012: 69%, in 2013: 69%, in 2013: 69%) 

 

Individuele activiteiten 

Op maandagnamiddag gebeuren individuele activiteiten bij bewoners die weinig aan bod 

komen of nood hebben aan een gesprek. Individuele activiteiten zijn niet altijd geregistreerd 

dus moeilijk in kaart te brengen.  
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Het project SIAB (sociale integratie A en B) in samenwerking met de ergotherapeuten met 

als doel de zwakkere bewoners uit het isolement te houden door het aanbieden van een 

ochtendactiviteit in kleine groepen. De registratie is opgenomen in bovenstaande tabellen. 

 

De gebruikersraad telde 27% in 2014 (in 2004: 34%; in 2005: 41%; in 2006: 33%, in 2007: 

39%, in 2008: 43%; in 2009: 39%, in 2010: 40%; in 2011: 40%; in 2012: 46%, in 2013: 

41%) 

 

In 2014 ging geen enkele 

voedingscommissie door. De feiten 

i.v.m. maaltijden en voeding 

werden opgenomen in de 

gebruikersraad.  

(in 2004: 36%; in 2005: 34%; in 

2006: 30%; in 2007: 24%, in 2008: 

45%; in 2009: 40%, in 2010: 27%; 

in 2011: 43%; in 2012: 37%, in 

2013: 41%) 

 

 

Vrijwilligers 

 

Er is een bestand van ongeveer 36 vrijwilligers beschikbaar. 

Dit jaar sloten 4 nieuwe vrijwilligers zich bij aan en werd er afscheid genomen van 3 

vrijwilligers.  

Taken vrijwilligers 

De taken zijn zeer uiteenlopend. Een korte opsomming: 

 hulp bij activiteiten, feesten 

 restaurant verzorgen 

 hulp in de cafetaria  

 rijdende grootletterbibliotheek 

 rijdend winkeltje 

 kamerbezoeken 

 kapel verzorgen 

 hulp bij decoratie maken en aanbrengen, sfeerhoekjes 

 transport met auto 

 wandelingen, marktbezoek 

 vormingsnamiddag en werkplanningsvergadering  

 verhalen voorlezen in kleine groep 

 … 
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Dank aan vrijwilligers 

Op het nieuwjaarsfeest worden zij uitgenodigd als blijk van appreciatie voor hun 

inspanningen en dank voor hun blijvende inzet. Zij ontvangen een Paas- en 

Sinterklaasgeschenkje en jaarlijks wordt hen een uitstap aangeboden.  

 

In 2011 (Europees jaar van de vrijwilliger) werd er een ludieke, geleide wandeling in 

Gent aangeboden, gevolgd door een boottocht met maaltijd op de Leie. 23 

vrijwilligers van het WZC gingen in op deze uitnodiging.  

In 2012 ging de groep naar Turks eten bij de vzw. Kwaza Kwaza, gevolgd door een 

kennismaking met de wereld van de Gentse Turken (moskeebezoek, bij Turks gezin 

op bezoek). Er namen 16 vrijwilligers deel aan deze activiteit. 

In 2013 bezochten we de tentoonstelling 100 Vooruit in Gent. Hier waren 11 

deelnemers van het WZC aanwezig. 

In 2014 werd er uiteten gegaan met de groep vrijwilligers. Aansluitend was een 

geleid bezoek gepland aan een azaleakwekerij. Er namen 27 vrijwilligers van het 

WZC deel aan deze activiteit, wat een groot succes was. 

 

 
 

 

1.10 SAMENWERKING DOKTER 2014 
 

Er wordt in het WZC samengewerkt met 26 huisartsen (elke resident kan vrij zijn eigen 

dokter kiezen). Vorig jaar waren dit er 19. 

Eén van deze artsen treedt binnen het woonzorgcentrum op als ‘raadgevend en coördinerend 

arts’. Deze arts staat o.a. in voor de algemene zorgopvolging in het centrum, voor de dialoog 

met andere bezoekende artsen, voor het geven en/of ondersteunen van medische vorming. 

Eveneens wordt er beroep op hem gedaan om de medewerkers te informeren over 

bijzondere thema’s zoals o.a. wondzorg, besmettelijke ziekten, diabetici, palliatieve zorg en 

vroegtijdige zorgplanning. 
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1.11 AANTAL OVERLEDEN BEWONERS IN 2014 
 

In de loop van het jaar 2014 zijn 20 bewoners overleden. In 2013 waren dat er 19; er is één 

overlijden meer dan in 2013. 

19 bewoners overleden in het woonzorgcentrum, 1 bewoner overleed in het ziekenhuis. 
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2. NIEUWE BEWONERS 2014 

 
2.1 AANTAL OPNAMES 

 

 

Gedurende het jaar 2014 mocht het WZC 22 nieuwe bewoners verwelkomen, waarvan 7 

mannen en 15 vrouwen. Er zijn 4 opnames meer in 2014 dan in 2013. In verhouding worden 

nog altijd minder mannen dan vrouwen opgenomen. 

 

De nieuwkomers werden ontvangen: 

Afdeling Orchidee 2010: 6 2011: 3 2012: 3 2013: 5 2014: 9 

Afdeling 

Azalea/Begonia 
2010: 12 2011: 10 2012: 15 2013: 13 2014: 13 

 

 

 

 

2.2 AFKOMST VAN DE NIEUWE BEWONERS 

 

 

Eigen gemeente 2014: 20 2013: 18 2012: 18 2011: 13 2010: 16 

Andere 

gemeente 
2014: 2 2013: 0 2012: 0 2011: 0 2010: 2 

 

 

Gezien het opnamebeleid wordt de instroom vanuit de eigen gemeente bevorderd. 

 

 

 

2.3 VALIDITEIT NIEUWE BEWONERS AAN DE HAND VAN DE RIZIV-FORFAITS OP 

MOMENT VAN OPNAME 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Cat O’ 10 5 3 5 2 

Cat A’ 1 2 7 3 4 

Cat B’ 0 0 0 0 0 

Cat C’ 0 0 0 1 2 

Cat C’D 3 2 0 1 5 

Cat B 4 4 8 1 7 

Cat C 0 0 0 3 0 

Cat CD 0 0 0 4 2 
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3. PRIJZEN 
 

Op 01.01.2014 werd een prijsverhoging doorgevoerd: 

 

Verblijf: 

 

Éénpersoonskamer  € 46,50 per dag 

Echtparenkamer  € 37,50 per persoon, per dag 

Afwezigheidskorting  € 10,00 per persoon, per dag 

 

 

 

Vanaf 15-01-2015 wordt wel een wijziging voorzien: 

 

Eenpersoonskamer  € 47,50 per dag 

Echtparenkamer  € 40,00 per persoon per dag 

Afwezigheidskorting 1-pers  € 9,95 per dag 

 2 pers  € 10 per persoon per dag 

 

Waskosten: maandelijks forfait 

 

Vanaf 01.01.2014       € 21 

 

Vanaf 01.01.2015 wordt een wijziging voorzien € 25 
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4. MILIEUWETGEVING GELDEND VOOR HELE O.C.M.W. 
 

Volgende afvalstoffen werden door gespecialiseerde firma’s afgehaald en eventueel 

verwerkt: 

 

Aard van de afvalstoffen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Incontinentiemateriaal 127,50 

m³ 

42,50 m³ / / / / 

Restafval 266,27 

m³ 

368,60 

m³ 

416,1 

m³ 

418,66 

ton  

416,1 

m³ 

416,55 

m³ 

Gft 13,30 m³ 14,56 m³ 13,58 

m³ 

12,04 

m³ 

12,74 

m³ 

13,02 

m³ 

Papier 133,85 

m³ 

147,52 

m³ 

147,52 

m³ 

152,52 

m³ 

150,02 

m³ 

146,94 

m³ 

Vetafval en water 4.000 kg 4.000 kg 4.000 kg 4.000 

kg 

4.000 

kg 

4.000 

kg 

Medisch afval 0,21 ton 0,00 ton 0,14 ton 0,176 

ton 

0,51 

ton 

/ 

 

 

Sedert 2011 wordt het incontinentiemateriaal niet meer gescheiden opgehaald, aangezien 

hiervoor geen aparte verbrandingsoven meer is. Het gewicht van het incontinentiemateriaal 

zit dus vervat in het algemene cijfer van het restafval, wat logischerwijs ook de stijging 

verklaart. 
 

 

In 2014 werd bij het OCMW geen medisch afval opgehaald. De laatste ophaling gebeurde in 

2013 en de eerstvolgende op 15/01/15. Vandaar dat deze gegevens niet opgenomen zijn in 

het overzicht hierboven. 
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5. KWALITEITSZORG WZC 
 

5.1. INLEIDING 

 

Het WZC Sint-Pieter werkte ook in 2014 aan een verscheidenheid aan 

kwaliteitsdoelstellingen. 

 

Zo wenste het project ‘Zelfredzaamheid’ op het gebied van ‘Kwaliteit van leven’ de 

autonomie van de bewoner te bevorderen. De wekelijkse TEA-ROOM kent een groot succes 

en zal dan ook verdergezet worden. Daarnaast was de voorstelling ‘Ze zit achter mijn 

vodden’ zowel voor de medewerkers, familieleden als bewoners een aanzet tot meer begrip 

en aandacht voor de zelfredzaamheid van onze bewoners.  

 

Om de ‘Kwaliteit van werken’ te verzekeren, werd ruim aandacht besteed aan vormingen 

om de kennis van de referenten actueel te houden. 

 

Wat betreft de ‘Kwaliteit van de organisatie’, werd er gewerkt aan een 

gemeenschappelijke digitale mappenstructuur. Dit werd in 2014 dan ook geïmplementeerd 

in samenwerking met de communicatiemedewerkster van O.C.M.W.-Lochristi. 
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5.2. UITVOERING VAN HET KWALITEITSPLAN 

5.2.1. Projecten 

 
 

 

Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Familiewerking 
Zie ook KP 2007-2012 

+ zelfevaluatie 2011-

2013 

Doel 

Verder verbeteren van de familiewerking:  

 zoveel mogelijk familieleden van de meest 

zorgbehoevende bewoners bereiken 

 drempelverlagend werken 

 voldoende informatie verschaffen 
(zie ook SMK 1.8, 1.9 en 1.15 en de opdrachtsverklaring: ‘de 

betrokkenheid van de familie bij het woonzorgcentrum 

bevorderen.’) 

1) Informatie verstrekken 

Informatie-avonden 

a) Op 19 en 22 mei vonden 3 informatie-momenten plaats. 

Met behulp van het toneelstuk: “Ze zit achter mijn 

vodden.”, werd het thema zelfredzaamheid belicht. De 

doelgroep bestond tijdens de avondvoorstellingen uit 

medewerkers/vrijwilligers/familie. Tijdens de 

namiddagvoorstelling op 22 mei konden ook de bewoners 

komen kijken. Het toneelstuk werd meer dan gesmaakt door 

de aanwezigen, meer nog, het leefde onmiddellijk verder op 

de werkvloer en bij de bewoners. 

 

b) Thema voor het 2
e
 infomoment werd bepaald in het vast 

bureau. Dit moment stond ook open voor de inwoners van 

de gemeente.  

Op 2 december hield professor André Aleman een lezing 

uit zijn boek: Het seniorenbrein. Dit werk beschrijft de 

ontwikkeling van onze hersenen na ons vijftigste. Welke 

wijzigingen kan men verwachten en waarom. Hoe kan je de 

voortekenen van Alzheimer herkennen? Tips om je 

hersenen scherp en gezond te houden. 

 

 

2) Betrokkenheid verhogen -drempelverlagend werken 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Projecteigenaar 

Ann Cardinael 

Eva D’haene 

Animatie 

Activiteiten voor familie 

Eén van de kwaliteitsdoelstellingen op basis van de 

zelfevaluatie is om extra te werken aan de ondersteuning van 

familie van bewoners met dementie 

(zie o.m. ook verder het project ‘Activiteitenaanbod’). 

 

4 keer per jaar wordt een familieraad georganiseerd voor de 

familieleden van de bewoners van de afdeling Orchidee en 

(indien van toepassing) familieleden van bewoners met 

dementie van de afdelingen Azalea & Begonia. 

Tijdens deze bijeenkomsten worden praktische zaken 

besproken, informatie verstrekt en is er ruimte tot gesprek. 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Huisje Weltevree 
Zie ook  

KP 2006-2012  

+ zelfevaluatie 2011-

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecteigenaar 

Eva D’haene 

 

 

Doel 

Bevorderen van een bewonersgerichte 

houding. 
(zie ook SMK 1.1– 1.15 en de opdrachtsverklaring 

‘de bewoner op de eerste plaats’) 

 

Via de projectgroep ‘Huisje Weltevree’ 

wordt nagegaan hoe abstracte waarden 

zoals privacy, autonomie, inspraak, … 

concreet kunnen worden ingevuld. 

 

 In 2014 werd gekozen voor het thema: 

‘Een huiselijk WZC’, om zo tegemoet te 

komen aan de sectorspecifieke minimale 

kwaliteitseis ‘Huiselijkheid’: ‘In 

samenspraak met de voorziening en de 

gebruikers worden de ruimten waar de 

gebruiker verblijft zo huiselijk mogelijk 

ingericht, met het oog op het creëren van 

een gevoel van geborgenheid en veiligheid’. 

Een huiselijk WZC 

Aanvang 2014 werd een nieuwe samenkomst georganiseerd om alle concrete ideeën 

op te lijsten om vervolgens een implementatieplan op te stellen betreffende het 

aankleden van de zithoeken en gangen      

(kleur, decoratie, verlichting). Tijdens een vervolgvergadering werden de nieuwe 

kleuren en styling goedgekeurd door de werkgroep – concrete afspraken met de 

verantwoordelijke technische dienst werden opgemaakt. 

 

De aanpassingen aan de zithoeken, de gangwanden van de burelen en de 

wachtplaatsen bij de lift (op de afdelingen A&B) werden uitgevoerd door de 

medewerkers van de technische dienst. Het resultaat mag meer dan gezien worden. 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Zelfredzaamheid 
Zie ook KP 2012 + 

zelfevaluatie 2011-2013 

Doel 

De autonomie en de zelfredzaamheid van 

de bewoner te bevorderen: we stimuleren 

hen tot participatie, activiteit en sociale 

contacten om zo te komen tot zinvolle leef-

tijd en het verhogen van het 

eigenwaardegevoel 
(zie ook SMK 1.4. en 1.7.) 

 meer systematische opvolging / betere 

afspraken 

 cultuurverandering bij bewoners, 

vrijwilligers en personeel 

 

Dit is een belangrijk thema die vanaf 2012 

stapsgewijs wordt uitgewerkt. 

Nieuwe activiteit: gemeenschappelijke koffiebedeling voor de bewoners van Azalea & 

Begonia. 

Woensdagmiddag = TEA-ROOM. 

Bewoners drinken gezamenlijk koffie in het restaurant.  

Er wordt gezorgd voor een extraatje bij de koffie en sfeervolle muziek. Deze nieuwe 

activiteit startte op woensdag 5/02/2014. 

 

Dit initiatief trekt het grootste gedeelte van de bewoners aan en wordt als positief 

ervaren. Men geniet gezamenlijk van de koffie en het lekkers en daarnaast worden 

gezelschapspelen gespeeld. Aangezien er op woensdag geen animatieactiviteit is 

voorzien, is dit een goede aanvulling op de dagindeling van onze bewoners. 

Deze TEA-ROOM zal dan ook worden verdergezet.  

 

 Projecteigenaar 

Ann Cardinael 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Referentiekader 

kwaliteit van zorg. 

Doel 

Het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid (VAZG) heeft een 

referentiekader ‘Integrale kwaliteit van 

wonen en zorg in de woonzorgcentra’ 

ontwikkeld. 

Dit referentiekader omvat een aantal 

indicatoren die een beeld moeten geven 

over de kwaliteit van de zorg.  

 

 Dit betekent dat we vanaf 2013 jaarlijks 

een aantal cijfergegevens zullen moeten 

doorgeven aan het VAZG. 

 

Het agentschap streeft hierbij volgende 

doelstellingen na: 

1. de woonzorgcentra aanzetten tot 

eigen monitoring en 

kwaliteitsverbetering: het eigen 

WZC vergelijken over de tijd, met 

andere woonzorgcentra, … 

2. beleidsmonitoring: informatie geven 

aan het beleid over de kwaliteit in de 

woonzorgcentra 

3. handvaten bieden voor de 

zorginspectie 

transparantie via publieke rapportering: op 

termijn zullen de gegevens over de 

woonzorgcentra publiek bekend gemaakt 

worden (via internet e.d.) 

Het meten van de indicatoren dataset 3 werd toegelicht aan alle betrokken door de 

kwaliteitscoördinator. De gegevens werden verzameld en werden voor 31/07 

doorgezonden naar het VAZG door de kwaliteitscoördinator. 

 

Resultaten rapport kwaliteitsindicatoren dataset 3 (2014): 

 
Indicator Gemeten 

waarde  

Waarde 

vorige 

meting 
(2013) 

Gemeten 

waarde 

andere WZC 

Verbeteracties Opvolging 

door: 

A1 - % bewoners 

met 

decubituswonde 

categorie 2, 3, 4 

of onbepaald 

0/80 1/77 17,9% heeft 

zelfde of 

lager cijfer 

Huidige werking behouden – 

blijven inzetten op preventie 

– opvolging door 

wondzorgreferenten. 

Wondzorg- 

referenten 

A2 - % bewoners 
met 
decubituswonde 
categorie 2, 3, 4 
of onbepaald 
ontstaan in het 
woonzorgcentrum 

0/80 0/77 30,0% heeft 

lager of 

zelfde cijfer 

B1 - % bewoners 

dat in de 

afgelopen maand 

een onbedoelde 

gewichtsafname 

van 3 kg of meer 

had 

0 Geen 

meting 

   

C1 - % bewoners 

met één of meer 

valincident(en) in 

de afgelopen 

maand 

12/81 9/80 75,8% heeft 
lager of 

zelfde cijfer 

Blijvende opvolging door kiné 
+ bespreking op TEAM 

(VP/ZK) 

 

 

 

Kinesist 
Hoofdverpleeg- 

kundigen 

 

 

 



  
126 

 
  

Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Referentiekader 

kwaliteit van zorg. 

 

 

 

 

 

Indicator Gemeten 
waarde  

Waarde 
vorige 

meting 

(2013) 

Gemeten 
waarde 

andere 

WZC 

Verbeteracties Opvolging 
door: 

D1 - % bewoners dat 

gedurende drie dagen 

dagelijks een fysieke 

vrijheidsbeperkende 

maatregel krijgt 

tijdens de dag 

22/79  67,2% heeft 

lager of 

zelfde cijfer 

Fixatiemateriaal wordt 

grotendeels aangewend 

voor comfort van de 

bewoner en in het kader 

van valpreventie. Deze zijn 

allemaal meegerekend bij 

deze meting.  

Kinesist 

Hoofdverpleeg- 

kundigen 

D2 - % bewoners dat 

gedurende drie dagen 

als dagelijkse fysieke 

vrijheidsbeperkende 

maatregel 

tijdens de dag alleen 

de bedhekken kreeg 

8/79  70,9% heeft 

lager of 

zelfde cijfer 

D3 - % bewoners 
waarbij de dagelijkse 
fysieke 
vrijheidsbeperkende 
maatregel tijdens de 
dag 
ondersteund is met 
een fixatiedocument 
(optioneel 

17  54,0% heeft 

lager of 

zelfde cijfer 

Opvolging door kiné – 

VP/ZK  

Kinesist 

Hoofdverpleeg- 

kundigen 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Referentiekader 

kwaliteit van zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projecteigenaar 

Eva D’haene 

 Indicator Gemeten 

waarde  

Waarde 

vorige 

meting 

(2013) 

Gemeten 

waarde 

andere 

WZC 

Verbeteracties Opvolging 

door: 

E1 - % bewoners 

dat de afgelopen 

zeven dagen te 

maken had met 

minimaal één 

medicijnincident 

13/79  99,6% heeft 

lager of 

zelfde cijfer 

Aandachtspunt tijdens 

TEAM-vergadering. 

Multi-dose medicatie 

vanaf 1/01/2015 

(chronische medicatie) zal 

normaal zorgen voor 

lagere foutenmarge. 
 

Hoofdverpleeg- 

kundigen 

G1 - % bewoners 

met 5 tot en met 

9 verschillende 

soorten 

geneesmiddelen 

voorgeschreven 

door de 

huisarts 

35/77 32/79 53,2% heeft 
lager of 

zelfde cijfer 

 

Herbekijken van SOS-
medicatie/bewoner 

Hoofdverpleeg- 
kundigen. 

G2 - % bewoners 

met 10 of meer 

verschillende 

soorten 

geneesmiddelen 

voorgeschreven 

door de 

huisarts 

42/77 41/79 84,1% heeft 

lager of 

zelfde cijfer 

I1 - % bewoners 

met een up-to-

date plan voor de 

zorg rond het 

levenseinde, in 

overeenstemming 

met 

de voorkeuren van 

de bewoner 

31/77 18/79 72,8% heeft 
lager of 

zelfde cijfer 

Goede opvolging door WG 
Palliatieve zorgen onder 

leiding van de palliatief 

referente. 

WG Palliatieve 
zorgen. 
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5.2.2. Begeleiding, verpleging en verzorging 

 

Interdisciplinaire samenwerking 

Projecttitel Doelstelling en omschrijving Actiepunten 

Gebruik en 

opvolging 

bewonersdossier 
Zie ook KP 2006-2012 

+ zelfevaluatie 2011-2013 

Doel 

Het bewonersdossier tot een echt 

werkinstrument maken waarbij de zorg op een 

interdisciplinaire wijze wordt gepland, 

uitgevoerd en bijgestuurd, aangepast aan de 

noden en behoeften van de bewoner. 
(zie ook SMK 1.1– 1.15 en de opdrachtsverklaring ‘de 

bewoner op de eerste plaats’) 

Actiepunt 2012-2013 - 2014: een gemeenschappelijke 

mappenstructuur 

Op het intranet een gemeenschappelijke mappenstructuur uitwerken 

voor het WZC zodat de gegevens op een efficiënte en transparante 

wijze toegankelijk zijn. Op basis hiervan zal bepaald worden welke 

verdere noden er nog zijn op het gebied van gegevensuitwisseling 

(uitbouw database voedingsgegevens, elektronisch dossier, …). 

 

In 2014 werd overgegaan tot het effectief verplaatsen van de gegevens 

naar de nieuwe structuur, dit in samenwerking met de communicatie-

medewerkster van het O.C.M.W.-Lochristi. De kwaliteitscoördinator 

volgde dit verder op, samen met de diensthoofden. De implementatie 

werd dan ook afgerond. Projecteigenaar 

Ignace De Vylder 

Ingrid De Winter 

Activiteitenaanbod 
Zie ook KP 2012 + 

zelfevaluatie 2011-2013 

Doel 

Afstemmen activiteitenaanbod op de noden en 

behoeften van de bewoners 
(zie ook SMK 1.4. en 1.7.) 

 

Actiepunten 

 Evaluatie aanbod voor bewoners met 

dementie op Azalea&Begonia 

 Evaluatie samenwerking EKA-team 

 Evaluatie ‘Visie op animatie’ 

Het document : ‘Leidraad bewonersbespreking” werd opgemaakt 

binnen de werkgroep activiteitenaanbod en voorgelegd aan beide 

teams (Orchidee en Azalea & Begonia) ter goedkeuring.  

Vervolgens plaatste de kwaliteitscoördinator een blanco document per 

bewoner in de nieuwe mappenstructuur.  

Er werden reeds diverse leidraden ingevuld door de medewerkers – 

echter, deze zijn nog niet volledig ingevuld en dienen in 2015 verder 

aangevuld worden.  

Gebruiksvriendelijkheid document dient geoptimaliseerd te worden. 

  

Projecteigenaar 

Ann Cardinael 

Pat Lapierre 
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Verpleging en verzorging 

Projecttitel Doelstelling en omschrijving Actiepunten 

Infectiepreventie 

 
Zie ook KP 2008-2012 

Doel 

De verspreiding van infectieziekten tegengaan. 
Zie ook: 

1. RIZIV Omzendbrief 2008 RVT/3  handleiding hygiëne 

en infectiepreventie 

KB van 7 juni 2009 (erkenning RVT) kwaliteitsnorm 

b/2) De instelling moet beschikken over schriftelijke 

procedures met betrekking tot het hygiënisch wassen 

van de handen en de afzondering van bewoners die 

lijden aan een infectie met besmettingsgevaar. De 

instelling moet beschikken over de producten i.v.m. 

handhygiëne en het materiaal noodzakelijk om deze 

procedures te kunnen toepassen. 

Actiepunt 2014: 

 Afnemen enquête handhygiëne bij: 

Verpleging 

Verzorging 

Keukenpersoneel 

Onderhoudspersoneel 

Logistiek medewerkers 

Timing: september 2014 

Dit heeft niet plaatsgevonden en wordt meegenomen naar 2015. 

 

 De CRA gaf een algemeen vormingsmoment 

(infectiepreventie & handhygiëne) in het najaar 2014. 

 

 Najaar: Gebruik van affiches (www.zorginfecties.be) op 

diverse plaatsen binnen het WZC om zowel medewerkers als 

bezoekers te sensibiliseren. 

Projecteigenaar 

Dr. Vander Bruggen 

Ignace De Vylder 

Ingrid De Winter 

Eva D’haene 

Werkorganisatie 
Zie ook KP 2012 + 

zelfevaluatie 2011-2013 

Doel 

Competent en gemotiveerd personeel, waarbij 

leidinggevenden op elk niveau medewerkers 

stimuleren en ondersteunen bij het uitvoeren van 

hun taak. 

Actiepunten 2014 

 Vervolledigen van referentfuncties. 

o Er werden geen nieuwe referentfuncties opgenomen. 

o Nadine De Keijser voltooide de basisopleiding 

palliatieve zorgen. 

 

 

 

Projecteigenaar 

Ignace De Vylder 

Ingrid De Winter 

 

 

http://www.zorginfecties.be/
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Werkgroepen 

Dementie Actiepunten 2014 

 De werking van ‘huishoudelijke taken’ werd verder uitgebouwd in 2014. 

o Optimaliseren van de registratie door medewerkers – 

aandachtspunt in 2015. 

o Uitbreiden aanbod taken. 

 Inrichting van de afdeling Orchidee werd aangepast aan de noden van de 

bewoners. Rekening houdend met een rustige omgeving voorzien van de 

nodige prikkels. Hierbij werd ook de nodige aandacht besteed aan de 

ergonomie en de veiligheid van de bewoners (hogere zetel – lager 

valrisico). 

 

Projecteigenaar 

Micheline Clarysse 

Fixatie en 

valincidentie 

Jaarlijks terugkerende activiteiten 

 Opvolgen indicatoren fixatie. 

 Opvolgen indicatoren valincidentie. 

 Registratie indicator C: Valincidentie. 

 Registratie indicator D: Dagelijkse vrijheidsbeperkende maatregel tijdens 

de dag. 

 

Projecteigenaar 

Ilse Van Hamme 

Ignace De Vylder 

Ingrid De Winter 

Incontinentie Jaarlijks terugkerende activiteiten 

 Opvolgen indicatoren incontinentie (in samenwerking met firma 

incontinentiemateriaal). 

Projecteigenaar 

WG Incontinentie 

Palliatieve zorgen Actiepunten 2014: 

 Vorming rond het correct invullen van het document: Wilsverklaring:  

o Datum vorming: 13 februari 2014. 

o Docent: Marc Merchier. 

 Opleiding werd als zeer interessant en nuttig ervaren. 

 Verder uitwerken/opvolgen/voeren van gesprekken rond VZP/ palliatieve 

zorgen. 

o De opvolging van deze gesprekken gebeurt naast de 

Wilsverklaring ook met de afsprakenbundel, het 

pijnregistratieformulier en de symptoomregistratie. 

Jaarlijks terugkerende activiteiten 

 Herdenkingsmoment. 

 Gemeenschappelijke ziekenzalving heeft dit jaar niet plaatsgevonden. 

 Registratie indicator I: Up-to-date-plan voor de zorg rond het 

levenseinde. 

 

Projecteigenaar 

Palliatief team 

Wondzorg 

 

Actiepunten 2014 
 

Jaarlijks terugkerende activiteiten  

 Registratie decubitus. 

 Registratie kwaliteitsindicator. 

Projecteigenaar 

WG Wondzorg 
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5.2.3. Keuken 

 

In 2014 werd opnieuw een externe controle uitgevoerd in de keuken van het WZC. Als resultaat van 

een positief verslag bevestigde het FAVV de groene “Smiley” (eerder toegekend in 2013). In 2015 

zal deze kwaliteit verder bewaakt blijven. 

*De Smiley toont aan dat de keuken de wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne, voedselveiligheid 

en traceerbaarheid opvolgt. 

 

 

5.2.4. Onderhoud en logistiek 

Ook in 2014 werd de kwaliteitsvolle dienstverlening van de diensten onderhoud & logistiek 

bestendigd. Hierbij werd opnieuw ingezet op netheid binnen het WZC en vriendelijkheid en 

geduld van de medewerkers naar de bewoners toe. Met de komst van de CHTO werd de 

ondersteuning van deze disciplines verruimd. 
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6. KLACHTENANALYSE 

6.1. BRONNEN 
 

Er werd geen klacht ingediend via de O.C.M.W.-klachtenprocedure. 

 

Er werden 4 familieraden (familie/mantelzorgers) georganiseerd. Op deze vergaderingen werd 

enkel informatie uitgewisseld en geen klachten geformuleerd. 

Daarnaast gingen er 3 gebruikersraden door (enkel voor bewoners), de 4
e
 gebruikersraad kon niet 

plaatsvinden wegens organisatorische redenen. 

 

De items die op de gebruikersraad kwamen, worden in volgende categorieën geklasseerd: 

 meldingen i.v.m. wasserij: achtergebleven stukken 

 meldingen i.v.m. voeding (smaken en voorkeuren) 

 meldingen i.v.m. onderhoud en technische dienst: defecten en uit te voeren herstellingen 

 informatie vanwege het WZC 

 gelegenheid tot inspraak bewoners 

 vragen en suggesties vanwege bewoners 

 opmerkingen over de hulp- en dienstverlening 

 andere 

 

Gebruikers

-raad 

Wasseri

j 

Voeding Onderh. 

TD 

Info Inspraa

k 

Vrage

n 

Andere Opmerkin

g 

8/05/2014 1 4       

6/10/2014  3       

29/12/2014 2 3       
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Soorten klachten / opmerkingen 

Een klacht kan verschillende aspecten hebben: medisch-verpleegkundig, hoteldiensten, 

organisatorisch, relationeel, … 

In de tabel wordt weergegeven hoeveel maal een bepaald aspect terugkomt. 

 

Aspecten van de klacht Aantal 

Verzorging   

Hoteldiensten - keuken  

Hotel diensten - onderhoud en TD  

Organisatorisch   

Administratief   

Financieel   

Relationeel   

Verloren voorwerp  

Infrastructuur  

Diefstal  

Hygiëne  

 

Antwoorden van klachten / opmerkingen 

Het beantwoorden van een klacht kan zowel bestaan uit: 

 correctieve maatregelen  

 preventieve maatregelen  

 het geven van informatie  

 het aanbieden van excuses  

 

Conclusie 

Aangezien er in 2014 geen klachten werden geregistreerd, kunnen er geen algemene 

correctieve of preventieve maatregelen genomen worden. 
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7. GEWIJZIGDE PROCEDURES EN WERKAFSPRAKEN 
Tussen 1 januari 2014 en 31december 2014 

 

Document Documentcontrole Grondige 

evaluatie 

Kwaliteitshandboek  

Overleg- en communicatiekanalen X  

Vormingsbeleid X  

Procedure voor het onthaal van nieuwe 

medewerkers 

X  

   

Begeleiding, verzorging en verpleging 

Dienstregelingen X  

Ziekenhuisopname X  

Interdisciplinaire zorgplanning X  

Het gebruik en beheer van bewonersgegevens X  

Dagindeling Azalea & Begonia X  

Afspraken bij doktersbezoek X  

Definitie, oorzaken en classificatie X  

Risicobepaling door observatie X  

Preventie X  

Behandeling decubitus X  

Logistieke hulp 

Taakplanning op Azalea&Begonia X  

Taakplanning op Orchidee X  

Onderhoud 

Planning en organisatie van de schoonmaak X  

Keuken 

Taakplanning keuken week X  

Taakplanning keuken weekend X  
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DEEL IV 

ASSISTENTIEWONINGEN ‘HOF VAN LO’ 

 
 

1. INLEIDING 
 

De bouwwerken die in mei 2008 hun aanvang namen, werden in september 2009 afgerond. 

Op 25 september 2009 werden de assistentiewoningen officieel geopend en op 05.10.2009 

werden de assistentiewoningen voor het eerst in gebruik genomen. 

 

Een assistentiewoning is een woonvorm die het ouderen mogelijk moet maken om lang 

zelfstandig te blijven wonen, bv. door de hulp in te roepen van diverse thuiszorgdiensten. 

De bewoner heeft de vrije keuze van thuiszorgdiensten. 

 

Het O.C.M.W. wil met de assistentiewoningen een aangenaam, comfortabel en veilig 

verblijf aanbieden met respect voor de identiteit en de privacy van elke bewoner. 

De assistentiewoningen staan open voor alle zelfredzame personen, die om sociale-, 

veiligheids- of kleine gezondheidsredenen niet in staat zijn om in hun woning te blijven 

wonen. 

 

Een kandidaat-bewoner moet op het moment van de aanvraag minstens 60 jaar zijn. 

 

Zowel alleenstaanden als koppels kunnen terecht in een assistentiewoning. 

Het O.C.M.W. wil bijdragen tot een aangenaam woonklimaat. Dit wordt mogelijk gemaakt 

door een goede werking van de achterliggende ondersteunende diensten. 

De dienstverlening is aangepast aan de individuele noden en behoeften met de mogelijkheid 

om beroep te doen op optimale thuisverpleging, gezins- en ouderenhulp, poetshulp, 

maaltijdbedeling, sociale/administratieve hulpverlening, vervoer voor mindermobielen, 

klusjesdienst,… 

 

M.i.v. 1/1/2013 is de wetgeving gewijzigd en zijn o.a. de leeftijdsvoorwaarden gestegen 

naar 65 jaar en spreekt men van assistentiewoningen. 

 

 

2. BEWONERS 

 
2.1. BEZETTING OP 31.12.2014 
 

Op 05.10.2009 namen in totaal 25 bewoners (11 mannen en 14 vrouwen) hun intrek in de 

serviceflats. Op 31.12.2010 was de bezetting identiek als bij de ingebruikname: 8 koppels 
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en 9 alleenstaanden, waarvan 3 mannen en 6 vrouwen. Op 31.12.2012 waren er 22 

bewoners (8 mannen en 14 vrouwen).  

Op 31.12.2013 waren er 21 bewoners in de flats waarvan 6 mannen en 15 vrouwen. Voor 

2014 gelden dezelfde cijfers. 

 

2.2. LEEFTIJD VAN DE BEWONERS OP 31.12.2014 

 
Bij de ingebruikname was de jongste bewoner 63 jaar en de oudste bewoner 91 jaar. Op 

31.12.2014 was de jongste bewoner 68 jaar en de oudste bewoner 90 jaar. De gemiddelde 

leeftijd van de bewoners bedroeg op 31.12.2014 80 jaar en 4 maanden. 

 

2.3. VALIDITEIT 
 

Ook in 2014 werd de jaarlijkse herziening van de Katz-schaal uitgevoerd. 

De meerderheid van de bewoners (namelijk 15 bewoners) scoorden een O-profiel. 5 

bewoners scoorden een A-profiel en bij 1 bewoner werd een CD-score toegekend.  

 

2.4. AFKOMST VAN DE BEWONERS 
 

Het opnamereglement voorziet dat inwoners van de gemeente Lochristi voorrang hebben.  

Bij de ingebruikname van de assistentiewoningen werden op basis van de voorrangsregels 

(zoals vastgelegd in het reglement van inwendige orde) 13 flats toegekend aan inwoners van 

Lochristi. 1 flat werd toegekend aan een ex-inwoner van Lochristi die minimum dan 30 jaar 

ononderbroken in Lochristi woonde en nog geen 3 jaar de gemeente had verlaten. 1 flat 

werd toegekend aan een koppel van buiten de gemeente van wie kinderen in Lochristi 

wonen. 2 flats werden toegekend aan personen van buiten Lochristi, omdat een aantal 

inwoners van Lochristi verzaakten aan hun toewijs. 

In 2014 gebeurde 1 nieuwe toewijzingen en dit aan een inwoner van Lochristi. 

 

 

2.5. GEBRUIKERSRAAD 
 

Elke bewoner kan deelnemen aan de gebruikersraad. De gebruikersraad vergadert één maal 

per trimester. Een vast punt op de agenda zijn de vragen en opmerkingen van de bewoners. 

In 2014 werden 3 gebruikersraden gehouden (1 te weinig, er zal gekeken worden een extra 

gebruikersraad in 2015 te organiseren). 
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Volgende meldingen werden genoteerd: 

Bewonersraad Meldingen 

inzake 

technische 

dienst en 

onderhoud 

Info Inspraak Vragen Andere Opmerking 

7/02/2014 12  1    

16/06/2014 1  3    

12/09/2014 1   1   

 

Samen met de geïnteresseerden werd vooraf aan de bewonersraad van 12/09/2014 ook de 

noodknop in de lift van de GAW uitgeprobeerd. Dit was ons aangeraden na inspectie van de 

brandweer.  

Op die manier weten de bewoners hoe het juist te werk gaat alsook dat het toch even kan 

duren alvorens iemand aan de lijn komt. Door dit op voorhand uit te proberen, hopen we de 

paniek tot een minimum te herleiden in geval van echte nood. 

 

3. WACHTLIJST 
 

In 2014 kreeg het O.C.M.W.-Lochristi 30 nieuwe aanmeldingen voor inschrijving op de 

wachtlijst van de assistentiewoningen. (t.o.v. 32 in 2013 en 28 in 2012). 

Uiteindelijk werden 16 cliëntsystemen definitief ingeschreven op de wachtlijst (t.o.v. 18 in 

2013 en 2012). 

Op 31.12.2014 stonden 94 cliëntsystemen op de definitieve wachtlijst waarvan 38 actief 

staan. 

Dit t.o.v. 87 inschrijvingen waarvan 33 actieve in 2013 en 73 inschrijvingen waarvan 24 

actief in 2012. 

 

 

4. PRIJS 
 

De dagprijs is op 01.01.2014 aangepast naar € 23,20. Door nieuwe regelgeving diende de 

dagprijs opgesplitst te worden in een genotsprijs (€ 15,70) en een gebruiksprijs (€ 7,50). 

 

In de dagprijs zijn een aantal vaste kosten begrepen: huur van de flat, aanwezigheid van het 

noodoproepsysteem, aanwezigheid woonassistent, aanbod van overbruggingshulp, reiniging 

van de gemeenschappelijke ruimten, onderhoud van de gemeenschappelijke technische 

installaties, brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid van het volledige gebouw 

(exclusief de inboedel van de privé delen), verwarming en verlichting van de 

gemeenschappelijke ruimten, kosten van het watergebruik van de gemeenschappelijke 

delen, de aanleg, het gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke tuin, 

milieubelasting, huisvuilbelasting en onroerende voorheffing. 
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5. MAALTIJDEN 
 

Het O.C.M.W. zorgt voor de mogelijkheid om ten minste één warme maaltijd per dag te 

ontvangen. Deze kan genuttigd worden in de cafetaria van het WZC of afgehaald worden. 

 

 Aantal maaltijden  Aantal gezinnen 

2014 446 12 

2013 371 2 

2012 1121 7 

2011 1098 9 

2010 769 10 

6. NOODOPROEPSYSTEEM 
 

In elke flat is een noodoproepsysteem beschikbaar dat in directe verbinding staat met het 

naastgelegen WZC. 

 

 Totaal aantal 

oproepen 

Effectieve zorg 

nodig 

Per ongeluk 

2014 23 15 8 

2013 26 18 8 

2012 40 21 19 

2011 44 15 29 

2010 50 13 36 

+ 1 technisch probleem 
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7. KWALITEITSZORG ASSISTENTIEWONINGEN 
7.1. EVALUATIE UITVOERING KWALITEITSPLAN 
 

Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Evaluatie uitvoering 

Assistentie-

woningen 

Doel 

De nodige maatregelen nemen 

zodat assistentiewoningen ‘Hof 

van Lo’ verder erkend kunnen 

worden als assistentiewoningen: 

 tegen 1 oktober 2014 

zorgen voor een 

woonassistent 

Vanaf 1 oktober 2014 wordt de 

functie van woonassistent 

waargenomen door de 

verantwoordelijke assistentie-

woningen. 

Projecteigenaar 

Marianne Morant 

Technische 

ondersteuning 
 

 

Doel 

Betere communicatie en planning 

tussen verantwoordelijke 

assistentiewoningen en de 

technisch coördinator 
 

De verantwoordelijke 

assistentiewoningen stelde samen 

met de technisch coördinator een 

plan op betreffende de periodiek 

terugkerende werkzaamheden. 

Om tot een betere communicatie 

met de technische dienst te komen, 

werd besloten om deze prioritair via 

mail te voeren. Zaken die de 

polyvalente medewerkster 

mondeling doorgeeft aan de 

technisch coördinator zullen ook 

door de verantwoordelijke 

assistentiewoningen per mail 

bevestigd worden aan de technisch 

coördinator.  

 deze communicatie wordt verder 

geoptimaliseerd in 2015, in 

samenspraak met de CHTO. 

Projecteigenaar 

Nathalie Van 

Landeghem 
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7.2. KLACHTENANALYSE 
7.2.1. Bronnen 

 
In het klachtenregister van de GAW werd geen klacht geregistreerd. 

 

Er werden geen klachten ingediend via de O.C.M.W.-klachtenprocedure. 

 

Er werden 3 gebruikersraden georganiseerd. De 4
e
 gebruikersraad, voorzien in de maand 

december, werd op vraag van de bewoners uitgesteld naar januari 2015. Hier werden geen 

klachten geformuleerd. 

De items die op de bewonersraad kwamen, worden in volgende categorieën geklasseerd: 

 meldingen onderhoud / technische dienst 

 informatie vanwege het O.C.M.W. 

 gelegenheid tot inspraak bewoners 

 vragen en suggesties vanwege bewoners 

 andere 

 opmerkingen over de hulp- en dienstverlening 

 

Bewonersraa

d 

TD Info Inspraak Vragen Andere Opmerking 

7/02/2014 12  1    

16/06/2014 1  3    

12/09/2014 1   1   

 

1.1 Conclusie 

Op basis hiervan werd de nood aan een betere communicatie en planning tussen de 

verantwoordelijke assistentiewoningen en de technisch coördinator/CHTO bevestigd. In 

2015 zal het project ‘Technische ondersteuning’ nog verder geoptimaliseerd worden. 
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7.3. GEWIJZIGDE PROCEDURES 
Tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 

 

Document Documentcontrole Grondige evaluatie 

Hulp- en dienstverleningsaanbod  X 

Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen X  

Functieomschrijvingen  X 

Middelen: personeel en budget X  

Procedure voor het beheren van de documenten 

van het handboek 

X    

Kwaliteitsplanning en –jaarverslag X  
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DEEL V 

INTERN CONTROLESYSTEEM 

 
 

1. PLAN: EEN KADER VOOR INTERNE CONTROLE 
 

1.1. SITUERING 
 

 

Interne controle is te begrijpen als ‘organisatiebeheersing’ het geheel van maatregelen dat ervoor 

zorgt dat de organisatiedoelen op een efficiënte, effectieve, integere en kwaliteitsvolle manier 

worden bereikt. 

 

Elk lokaal bestuur moet beschikken over een intern controlesysteem. Het O.C.M.W.-Lochristi 

baseert zich hierbij op de ‘Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen’ van Audit 

Vlaanderen
1
.  

 

Deze leidraad is opgebouwd rond 10 thema’s: 

 

 

1. Doelstellingen, proces- en 

risicomanagement (DPR)  

2. Belanghebbendenmanagement (BHM)  

3. Monitoring (MON)  

4. Organisatiestructuur (ORG)  

5. Personeelsbeleid (HRM) 

6. Organisatiecultuur (CUL) 

7. Informatie en communicatie (ICO)  

8. Financieel management (FIM) 

9. Facilitaire middelen (FAM) 

10. Informatie en 

communicatietechnologie (ICT)  

 

 

 

 

 

Het werken met een dergelijk kader brengt systematiek in de organisatiebeheersing en dit op twee 

manieren: 

 Enerzijds bieden de thema’s een ‘kapstok’ aan de hand waarvan de verschillende (bestaande) 

beheersmaatregelen hun plaats vinden in het geheel. Zo wordt een stabiele structuur gecreëerd 

die de belangrijkste keuzes (beleid) en werkwijzen (systeem) weergeeft. 

 Anderzijds laat de leidraad toe om de werking te evalueren. Aan de hand van een systematische 

zelfevaluatie worden verbeteracties bepaald en creëert men dynamiek in de organisatie. 

                                                           
1
 zie raadsbeslissing van 11 december 2014 
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1.2. 2014 ALS ORIËNTATIEJAAR 
 

Audit Vlaanderen ging van start op 1 januari 2014, de definitieve versie van de Leidraad 

organisatiebeheersing verscheen op 28 februari 2014. 

 

2014 was dan ook een opstartjaar waarin de basis voor het intern controlesysteem werd gelegd: 

 Begin februari werd door de O.C.M.W.-secretaris, de financieel beheerder en de deskundige 

interne zaken een quickscan uitgevoerd aan de hand van de proefversie van de leidraad. Op 

basis hiervan werd een eerste inventaris van bestaande beheersmaatregelen opgemaakt en 

actiepunten voor 2014 bepaald (zie verder onder punt 2) . 

 In juni werd een toelichting gegeven aan de werkgroep ‘Interne controle’diensthoofden over 

interne controle en de externe audit. Deze werkgroep bestaat uit de O.C.M.W.-secretaris, de 

financieel beheerder, de deskundige interne zaken, de directeur van het WZC, de 

hoofdmaatschappelijk werkster, de coördinator huishoudelijk en technisch onderhoud en het 

diensthoofd algemene zaken. 

 In het najaar werd gestart met een uitgebreide zelfevaluatie aan de hand van de leidraad 

organisatiebeheersing. Hierbij werden de thema’s ‘Doelstellingen, proces- en 

risicomanagement’ en ‘Monitoring’ behandeld (zie verder onder punt 3). 
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2. DO: OVERZICHT ACTIEPLANNEN 
 

Hieronder volgt per thema een overzicht van specifieke verbeteracties die werden uitgevoerd en de voornaamste beheersmaatregel. 
De ‘ICS-doelstelling’ verwijst naar de organisatiedoelstellingen uit de ‘Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen’ van Audit Vlaanderen (zie bijlage) 

 

Thema Acties in 2014 Voornaamste beheersmaatregelen 

Doelstellingen, 

proces en 

risicomanagement 

Zelfevaluatie: zie bespreking onder punt 3 
ICS- doelstelling DPR 1.4. -1.6. 

Projecteigenaar: Heidi Declercq 

Procesmanagement 
ICS- doelstelling 1.5. 

 

Zie hiervoor: 

administratief handboek O.C.M.W.-Lochristi 

kwaliteitshandboek WZC Sint-Pieter 

kwaliteitshandboek GAW Hof van Lo 

Belanghebbenden- 

management 

Samenwerking met lokale besturen: vervoer voor personen met een 

een handicap of met ernstig beperkte mobiliteit  
ICS- doelstelling BHM 2.3. 

Projecteigenaar: Marianne Morant 

 

In samenwerking met O.C.M.W.-Moerbeke, Wachtebeke en Lokeren 

wordt in het kader van de lokale diensteneconomie aangepast vervoer 

georganiseerd voor personen met een handicap of met ernstig beperkte 

mobiliteit. De op 1 april opgestarte samenwerking (met voorlopig één 

busje) wordt door de deelnemende O.C.M.W.’s geëvalueerd tegen 31 

december 2015. Via tussentijdse evaluaties wordt bekeken wanneer de 

organisatorische nood voor inschakeling van het tweede busje zich stelt. 

(zie ook ACT 02 van het meerjarenplan O.C.M.W.-Lochristi 2014-2019) 

Klachtenregistratie 
Zie ICS- doelstelling 2.4. 

 

Zie klachtenanalyse in het jaarverslag van 

O.C.M.W.-Lochristi 
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Thema Acties in 2014 Voornaamste beheersmaatregelen 

Lokale overlegplatformen organisaren voor preventie en opsporing 

kinderarmoede 
ICS- doelstelling BHM 2.3. 

Projecteigenaar: Nathalie Van Landeghem 

 

Scholen detecteren problemen in gezinnen zeer snel: kinderen die tot 

november met sandalen naar school komen, amper boterhammen mee 

hebben of niet mee op bosklassen kunnen gaan. Voor veel mensen is de 

stap naar het O.C.M.W. zeer groot, en via de scholen hopen we sneller op 

verdoken problemen in te kunnen spelen. Het O.C.M.W. werkt immers 

ook preventief zodat mensen snel hun leven terug op orde kunnen krijgen. 

Samen met de jeugdwelzijnsdienst van de gemeente werd er een project 

uitgewerkt dat inhoudt dat de scholen en het O.C.M.W. regelmatig 

overleg hebben via het bestaande Preventie Overleg Platform. Alle 

lagere scholen uit Groot-Lochristi, de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en 

de opvanginitiatieven tekenden allemaal een intentieverklaring om mee te 

werken aan dit project. 

Eind januari 2014 moest het project ingediend worden bij de 

staatssecretaris en eind april 2014 kreeg O.C.M.W.-Lochristi het 

heuglijke bericht dat het project een subsidie van 14.055 euro ontvangt, de 

helft in 2014 en het saldo in 2015. 

Hiermee worden vormingsmomenten georganiseerd voor de directies en 

leerkrachten, ouders en de leerlingen van de scholen, elk op een aangepast 

niveau. 

Monitoring Zelfevaluatie: zie bespreking onder punt 3 
ICS- doelstelling 1.6. en 3.5. 

Projecteigenaar: Heidi Declercq 

 

Organisatie-

structuur 

 Projectmethodologie 
Zie ICS- doelstelling 4.4. 

 

Zie hiervoor jaarverslag kwaliteitszorg WZC, GAW 

+ rapport interne controle 
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Thema Acties in 2014 Voornaamste beheersmaatregelen 

Personeelsbeleid Functiebeschrijvingen actualiseren 
ICS- doelstelling 5.2. 

Projecteigenaar: Marianne Morant 

 

 In 2013-2014 werden alle functiebeschrijvingen van het O.C.M.W.-

Lochristi geactualiseerd. Hierbij werd 

 de inhoud van diverse functiebeschrijvingen meer op elkaar 

afgestemd 

 gezorgd voor een vaste opbouw van een functiebeschrijving aan de 

hand van een standaardsjabloon 

 de opmaak in overeenstemming gebracht met de huisstijl van het 

O.C.M.W. 

 De nieuwe functiebeschrijvingen werden aan de medewerkers 

toegelicht tijdens de evaluatiegesprekken van 2014. 

Volgende instrumenten inzake personeelsbeleid 

worden opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd: 

 rechtspositieregeling 

 arbeidsreglement en bijlagen 

 personeelsformatie (zie ook ACT 09, 10, 13 en 

18 van het meerjarenplan O.C.M.W.-Lochristi 

2014-2019) 

Aanwezigheidsbeleid 
ICS- doelstelling 5.5. 

Projecteigenaar: Marianne Morant 

 

In het kader van het aanwezigheidsbeleid: 

 gebeurde een evaluatie van de verzuimindicatoren aan de hand van een 

benchmark uitgevoerd door MENSURA
2
. Hieruit bleek dat het 

O.C.M.W.-Lochristi goede resultaten behaalt. 

 werden diensthoofden gesensibiliseerd voor het effectief en efficiënt 

inzetten van medische controlebezoeken: voldoende gespreid over het 

jaar en voldoende gespreid over verschillende medewerkers. 

                                                           
2
 MENSURA voert medische controles bij ziekteverzuim uit voor O.C.M.W.-Lochristi 
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Thema Acties in 2014 Voornaamste beheersmaatregelen 

 Personeelsdatabase 
ICS- doelstelling 5.6. 

Projecteigenaar: Heidi Declercq 

 

Voor het beheer van personeelsgegevens deed het O.C.M.W.-Lochristi 

beroep op het softwarepakket PISO. Dit wordt echter niet langer meer 

ondersteund, vandaar dat er gekozen werd om een eigen database op te 

maken. Hierbij wordt er naar gestreefd om personeelsgegevens zoveel 

mogelijk te integreren in één pakket: naast identificatiegegevens, ook 

contractgegevens, afwezigheidsgegevens, vormingsuren, ….  

Het ontwerp van de database gebeurde in 2014, in de loop van 2014 en de 

1
ste

 helft van 2015 worden alle gegevens ingebracht. 

 

Organisatie-

cultuur 

 Opdrachtsverklaring (missie, visie en waarden) – 

zie kwaliteitshandboeken 

Informatie en 

communicatie 

Elektronische toegang dossiers voor raadsleden 
ICS- doelstelling BHM 2.2., ICO 7.4. en ICT 10.3. 

Projecteigenaar: Inge Severi en Nathalie Van Landeghem 
 

Het elektronisch ter beschikking stellen van dossiers aan raadsleden en dit 

 op een veilige wijze, waarbij de persoonlijke gegevens voldoende 

beschermd zijn 

 zo efficiënt mogelijk, zodat de kosten voor het OCMW beperkt zijn 

In 2014 werden verschillende pistes onderzocht. In 2015 zal een 

werkwijze geïmplementeerd worden die gebruik maakt van een ‘token-

systeem’ per raadslid. 

Communicatieambtenaar voor het O.C.MW.-

Lochristi (0,5 VTE) 

Financieel 

management 

Invoering FoxBeleid en FoxBoek 
ICS- doelstelling FIM 8.2. 

Projecteigenaar: An Schauvliege 

 

Naar aanleiding van de invoering van de Beleids-en Beheerscyclus wordt 

door de financieel beheerder in 2013-2015 een nieuw softwareprogramma 

geïmplementeerd: FoxBoek en FoxBeleid (firma Schaubroeck). 

Van zodra dit op punt staat, zullen de bijhorende financiële procedures 

worden bijgewerkt (vanaf 2015). 

Systematische steekproefsgewijze controle van 

dossiers budgetbeheer door hoofdmaatschappelijk 

werkster: in 2014 werden 10 controles uitgevoerd. 
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Thema Acties in 2014 Voornaamste beheersmaatregelen 

Facilitaire 

middelen 

Beheer van de facilitaire middelen i.f.v. organisatiedoelstellingen 
ICS-doelstelling: FAM 9.1. 

Projecteigenaar: Marianne Morant 

 

In het kader van de meerjarenplanning van het O.C.M.W.-Lochristi 

werden in 2014 volgende acties uitgevoerd m.b.t. facilitaire middelen: 

 het uitvoeren van een verbouwingsgeschiktheidsonderzoek van de 

administratieve vleugel van het Sociaal Huis en het WZC (ACT 01 en 

ACT 12) 

 het woningbestand van 30 woningen op peil houden door het uitvoeren 

van de nodige verbeteringswerken (ACT 11 en ACT 19) 

 het uitvoeren van dakwerken aan de LOI-woning (ACT16) 

Econoom-boekhouder (1 VTE) voor voorbereiding, 

opvolging en evaluatie van overheidsopdrachten. 

Stockbeheer 
ICS-doelstelling: FAM 9.2. en 9.7. 

Projecteigenaar: Heidi Declercq 

 

Er werd een risicoanalyse van het stockbeheer in O.C.M.W.-Lochristi 

uitgevoerd: 

 welke stocks zijn er in het O.C.M.W.? 

 wie beheert deze en hoe? 

 welke mogelijke risico’s zijn er? 

 

Op basis hiervan werden verantwoordelijkheden bepaald en 

beheersmaatregelen in kaart gebracht. 
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Thema Acties in 2014 Voornaamste beheersmaatregelen 

Afschakelplan 
ICS-doelstelling: FAM 9.2. 

Projecteigenaar: Marianne Morant - Heidi Declercq 

 

Ten gevolge van een dreigend energietekort in de winter 2014-2015 werd 

door Elia een globaal afschakelplan opgemaakt om een algemene black-

out en elektriciteitsbevoorrading van het land te vermijden. 

Een deel van de gemeente Lochristi valt onder ‘schijf 6’ en wordt bij 

dreigend stroomtekort als eerste afgeschakeld. Een draaiboek werd 

opgesteld voor het O.C.M.W.-Lochristi met de nodige 

beheersmaatregelen zodat de hulp- en dienstverlening zo weinig mogelijk 

in het gedrang zou komen. 

ICT  Door de veiligheidsconsulent wordt per kwartaal 

steekproefsgewijs gecontroleerd of alle KSZ-

communicaties gebeuren binnen de OCMW-

werking. 
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3. CHECK: ZELFEVALUATIE 

 
3.1. INLEIDING 
 

Door een werkgroep, bestaande uit de O.C.M.W.-secretaris, de financieel beheerder, de directeur WZC, de hoofdmaatschappelijk werkster, het 

diensthoofd algemene zaken, de CHTO en de deskundige interne zaken werd een zelfevaluatie uitgevoerd m.b.t. thema’s ‘doelstellingen, proces- en 

risicomanagement’ en ‘monitoring’. Tevens werd het algemeen kader voor het intern controlesysteem vastgelegd. Deze 3 onderwerpen hangen immers 

nauw samen. 
In het doelstellingenproces worden de ‘organisatiedoelstellingen’ vastgelegd. Via monitoring wordt de effectieve realisatie van de ‘organisatiedoelstellingen’ opgevolgd (wie doet 

wat, stand van zaken projecten, …). Interne controle is dan weer het geheel van maatregelen die ervoor zorgen dat de organisatiedoelen op een efficiënte, effectieve, integere en 

kwaliteitsvolle manier worden bereikt. In het schema op de volgende pagina wordt de samenhang tussen de verschillende elementen in kaart gebracht.  

 

Leeswijzer 

Audit Vlaanderen heeft per thema een aantal doelstellingen bepaald.  De werkgroep heeft deze gegroepeerd in een aantal tabellen (zie verder). 

In de blauwe titelrij van de tabel staan de doelstellingen (DPR heeft betrekking op het thema ‘Doelstellingen, proces- en risicomanagement’; MON op 

het thema ‘Monitoring’). 

Per tabel worden de resultaten van de zelfevaluatie beschreven.  

 

In 3.2. ‘Bepaling beleid’ komt voornamelijk thema 1 ‘Doelstellingen, proces- en risicomanagement’ aan bod.  

Punt 3.3. ‘Uitvoering beleid’ en punt 3.4.‘Evaluatie beleid’ behandelen thema 2 ‘Monitoring’.  
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Interne controle = maatregelen die ervoor zorgen dat de organisatiedoelen worden bereikt 

BEPALING BELEID 

MEERJARENPLAN 

Prioritair beleid 

UITVOERING BELEID EVALUATIE BELEID 

Monitoring 

 

Prioritair beleid 

Klassiek 

jaarverslag 

Verslag ICS 

Doelstellingen 

Proces- en 

risicomanagement 

 Doelstellingen recurrente 

dienstverlening/ interne 

werking (‘overig beleid’) 
Kwaliteitszorg 

GAP/JAP (veiligheid en welzijn) 

Communicatie - ICT 

Zelfevaluatie ‘interne controle’ … 

 

Beleidsmonitoring 

Doelstellingen-

monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheersmonitoring 

MISSIE - VISIE 

Rapportagematrix 
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3.2. BEPALING BELEID 
3.2.1. Doelstellingen 

 

 

Toelichting: 

In het kader van de beleids-en beheerscyclus moet elk bestuur zijn beleidsdoelstellingen formuleren in een meerjarenplan. De beleidsdoelstellingen 

waarvan de O.C.M.W.- raad vindt dat ze zo belangrijk zijn dat ze deze regelmatig wil opvolgen, zijn prioritair.  

 

DPR 1.1. De organisatie heeft het beleidsplanningsproces volledig doorlopen en duidelijke, coherente beleidsdoelstellingen 

geformuleerd 

DPR 1.2. Het meerjarenplan is samen met de betrokken actoren opgesteld en wordt gecommuniceerd. 

Missie/visie Missie – visie: het O.C.M.W. als geheel hanteert art. 1 van het organieke decreet als missie. Voor WZC en GAW 

zijn er in het kader van kwaliteitszorg specifieke opdrachtverklaringen uitgeschreven. 

 Er is geen nood aan een aparte opdrachtverklaring voor het O.C.M.W. 

Omgevings-

analyse 

Meerjarenpl

an 

 Voor de omgevingsanalyse heeft men gebruik gemaakt van de analyse die werd opgemaakt in het kader van het 

zorgstrategisch plan van O.C.M.W.-Lochristi (2013). 

 De bekendmaking van het meerjarenplan gebeurt via publicatie op de website van het O.C.M.W. 

 De O.C.M.W.-secretaris houdt de diensthoofden/medewerkers die rechtstreeks onder haar vallen op de hoogte 

van de stand van zaken (via notulen, wekelijkse briefings, …). De diensthoofden geven op hun beurt de relevante 

informatie door aan hun medewerkers. 
 

 De tekst van het meerjarenplan kan ook geplaatst worden onder het O.C.M.W.-kompas (vanaf 2015). 
 

DPR 1.3. Het is voor elke dienst/afdeling/medewerker duidelijk aan welke beleidsdoelstellingen hij/zij een bijdrage moet leveren 

om het meerjarenplan te realiseren. 
 Dit wordt verder besproken onder punt 3.3. 

DPR 1.4. Het beleidsplanningsproces wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. 
 Zie procedures ‘Procedure voor het opstellen van meerjarenplan en budget’ en ‘Procedure voor budgetaanpassingen 

tijdens het jaar’ – deze worden in samenwerking met de kwaliteitscoördinator herwerkt in 2015. 
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3.2.2. Procesmanagement 

 

DPR 1.5. De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed. 

Kwaliteit

s-zorg 

 Zie de huidige werking met kwaliteitshandboek en administratief handboek (het O.C.M.W.-Kompas), inclusief 

kwaliteitsplanningen. Dit verloopt goed. 

 Evalueren of de processen met de grootste risico’s in kaart zijn gebracht  aan de hand van systematische 

zelfevaluatie ‘Leidraad organisatiebeheersing Audit Vlaanderen’.  
 

3.2.3. Risicomanagement 

 

Toelichting: 

Risicomanagement is onlosmakelijk verbonden met het doelstellingenproces. Om een organisatie goed te beheersen, moet er immers duidelijkheid zijn 

over de risico’s die het behalen van beleidsdoelstellingen bedreigen. 
Risico’s zijn interne en externe factoren die een efficiënte en effectieve dienstverlening, een degelijke algemene werking en de realisatie van de beleidsdoelstellingen kunnen 

belemmeren. Ook het niet (tijdig) benutten van opportuniteiten kan een risico zijn. 

 

DPR 1.6. De organisatie kent de belangrijkste risico’s waarmee ze wordt geconfronteerd 

Risico-

management 
 Zicht krijgen op de belangrijkste risico’s waarmee het O.C.M.W. wordt geconfronteerd  via systematische zelfevaluatie aan de 

hand van de 'Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale besturen’ van Audit Vlaanderen 

 Jaarlijks worden een aantal (minimum 2) thema’s besproken.  

 Voortbouwen op bestaande initiatieven, waarbij doelstellingen m.b.t. reguliere dienstverlening en interne werking 

worden geformuleerd: 
 HRM  veiligheid en welzijn (GAP/JAP) 

 ICT  informatieveiligheidsbeleid 

 Informatie en communicatie  communicatieplan 

 … 
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3.3. UITVOERING BELEID 
 

Toelichting:  

Monitoring is het systematisch en continu verzamelen van relevante data.  

Op basis van deze data kan men opvolgen: 

1) of de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden; 

2) of de dienstverlening goed verloopt. 

Zo kan het bestuur de strategische koers aanhouden die het had vooropgesteld. 

 

De tabel hieronder geeft een algemeen overzicht en wordt toegelicht en besproken op de volgende pagina’s. 

 Wat Monitoring Rapportagematrix  

B
e
le
id

 

Prioritaire 

beleidsdoelstellingen 

 

Doelstellingen monitor Vlaamse overheid 

(ABB) 

 per kwartaal – 

digitale 

rapportering 

 jaarlijks – 

jaarrekening 

 

 

Medewerkers 

Op basis van 

doelstellingen-

monitor – focus op 

specifieke 

opvolgpunten 

 

O.C.M.W.-raad 

Op basis van het 

jaarverslag, dat 

volgende elementen 

bevat: 

1. Evaluatie prioritair 

beleid (niveau AP) 

2. Evaluatie reguliere 

werking (huidig 

jaarverslag) 

3. Verslag interne 

controle 

 

 

 

 wordt na 
goedkeuring op de 
website/intranet  
geplaatst en wordt zo 

Andere 

beleidsdoelstellingen 

Projecten uit zelfevaluatie 
interne controle, 
kwaliteitsplanning, 
GPP/JAP, … 

Gebeurt tijdens de 

dagdagelijkse werking 

Via registraties met het 
oog op het jaarverslag 

Systematische controles 
in kader van intern 
controlesysteem 

… 

 

 

 

B
e
h
e
e
rs

 

‘Reguliere werking’ 
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ook ter kennis 
gegeven aan 
burger/medewerker. 

 Coördinatie: O.C.M.W.-secretaris en financieel beheerder 

Tabel 1 Overzichtstabel monitoring en rapportering 
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MON 3.1. De organisatie weet over welke rapporten ze wil beschikken om haar beleidsdoelstellingen te realiseren en haar 

dienstverlening te optimaliseren. 

MON 3.2. De meetsystemen voor het opstellen van rapporten zijn op een correcte en kwaliteitsvolle wijze opgesteld. 

MON 3.3. De organisatie volgt de realisatie van de beleidsdoelstellingen op en beschikt over accurate rapporten om de 

dienstverlening op te volgen. 

DPR 1.3. ‘Het is voor elke dienst/afdeling/medewerker duidelijk aan welke beleidsdoelstellingen hij/zij een bijdrage moet leveren 

om het meerjarenplan te realiseren.’ 

Beleids-

monitoring 

Van de prioritaire beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan moet opgevolgd worden in welke mate deze 

gerealiseerd worden. Concreet betekent dit dat er bekeken wordt: 

 wat er moet gebeuren (plan); 

 wie, wanneer en hoe dit gebeurt (do); 

 wat het resultaat/stand van zaken is (check); 

 of er moet bijgestuurd worden (act). 
 

 Dit zal worden opgevolgd via de ‘Doelstellingen-monitor’ (Excelbestand). In een eerste fase worden hier enkel de 

prioritaire beleidsdoelstellingen en bijhorende actieplannen opgenomen, op termijn kan overwogen worden om hier 

andere belangrijke projecten in op te nemen (bvb. uit het jaaractieplan veiligheid & welzijn, kwaliteitszorg, op basis 

van zelfevaluatie interne controle, …). 

De doelstellingenmonitor vormt de basis voor de communicatie aan de betrokken diensthoofden/medewerkers en de 

rapportage over de beleidsdoelstellingen (zie verder). 

Beheers-

monitoring 

Momenteel worden reeds heel wat gegevens geregistreerd m.b.t. reguliere werking, o.m. met het oog op het 

jaarverslag O.C.M.W. 

 Werkt goed, zo behouden. 
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Rapportage

-matrix 

In een rapportagematrix wordt vastgelegd wie wanneer welke rapporten ontvangt, op basis van de 

informatiebehoefte (zie schema op  

pagina 157). 
 

 Vanaf 2015 (opmaak jaarverslag 2014) wordt er één geïntegreerd jaarverslag opgemaakt, met volgende 

elementen: 

 evaluatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen: op niveau van het actieplan – via Word-document (evaluatie te 

kopiëren in FoxBeleid); 

 jaarverslag over de reguliere werking (= jaarverslag in zijn huidige vorm); 

 intern controlesysteem: een overzicht van de voornaamste acties, gegroepeerd volgens de thema’s van de 

‘Leidraad Organisatiebeheersing’ (op termijn: opvolging aanbevelingen van de externe audit). 
 

De deskundige interne zaken zal dit uitwerken in overleg met de O.C.M.W.-secretaris en de financieel beheerder. 
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3.4. EVALUATIE BELEID 
Zie ‘Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen’, pagina 29 (punt 3.4.-3.5.)  

 

 

MON 3.4. De organisatie stuurt haar werking bij op basis van de rapporten 

MON 3.5. De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de meet- en rapportagesystemen en stuurt 

bij waar nodig 

Bijsturing Op basis van deze bespreking werd een kader ‘Naar een systematische opvolging en evaluatie van het beleid’ 

voorgelegd aan de O.C.M.W.-raad in december 2014. Deze structuur wordt geïmplementeerd in 2015-2016. In 2017 

wordt een evaluatie van het gehele systeem voorzien: in welke mate is het beheersbaar, creëert het een 

meerwaarde, wordt het ook effectief gebruikt, … 

 

 

4. ACT: VOORUITBLIK 2015 
In 2015 zullen volgende thema’s geëvalueerd worden: 

 belanghebbendenmanagement 

 organisatiecultuur 
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Bijlage: de organisatiedoelstellingen van Audit Vlaanderen 
Doelstellingen, proces- en risicomanagement Belanghebbendenmanagement Monitoring Organisatiestructuur Personeelsbeleid 

1.1 De organisatie heeft het 

beleidsplanningsproces volledig doorlopen 

en duidelijke, coherente 

beleidsdoelstellingen geformuleerd. 

2.1 De organisatie kent haar belanghebbenden en 

hun verwachtingen. 

3.1 De organisatie weet over welke rapporten ze 

wil beschikken om haar beleidsdoelstellingen 

te realiseren en haar dienstverlening te 

optimaliseren. 

4.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op 

de realisatie van de beleidsdoelstellingen en 

de optimalisatie van de dienstverlening. 

5.1 De organisatie heeft eigen beleidskeuzes 

gemaakt voor haar personeelsbeleid zodat de 

beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden en 

de dienstverlening geoptimaliseerd wordt. 

1.2 Het meerjarenplan is samen met de 

betrokken actoren opgesteld en wordt 

gecommuniceerd. 

2.2 De samenwerking tussen politieke organen en 

administratie verloopt goed. 

3.2 De meetsystemen voor het opstellen van 

rapporten zijn op een correcte en 

kwaliteitsvolle wijze opgesteld. 

4.2 De nodige coördinatiekanalen zijn 

ingebouwd, zodat beslissingen van 

verschillende diensten/afdelingen op elkaar 

zijn afgestemd. 

5.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor 

realisatie van de beleidsdoelstellingen en de 

optimalisatie van de dienstverlening. 

1.3 Het is voor elke 
dienst/afdeling/medewerker duidelijk aan 

welke beleidsdoelstellingen hij/zij een 

bijdrage moet leveren om het 

meerjarenplan te realiseren. 

2.3 De organisatie zet in op een goede 
samenwerking met andere lokale besturen. 

3.3 De organisatie volgt de realisatie van de 
beleidsdoelstellingen degelijk op en beschikt 

over accurate rapporten om de 

dienstverlening op te volgen. 

4.3 De organisatiestructuur wordt wanneer nodig 
en minstens op regelmatige basis geëvalueerd 

en zo nodig geoptimaliseerd. 

5.3 Medewerkers presteren volgens de 
vooropgestelde verwachtingen en krijgen 

voldoende kansen om zich verder te 

ontwikkelen. 

1.4 Het beleidsplanningsproces wordt 

regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. 

2.4 De organisatie houdt rekening met signalen 

van klanten voor de organisatie van haar 

dienstverlening. 

3.4 De organisatie stuurt haar werking op basis 

van de rapporten. 

4.4 Projecten worden uitgewerkt volgens een 

haalbare methodologie. 

5.4 Het leidinggeven gebeurt op alle niveaus op 

een kwaliteitsvolle manier. 

1.5 De organisatie beheert haar 

sleutelprocessen goed. 

2.5 De organisatie evalueert regelmatig de manier 

waarop ze met haar belanghebbenden omgaat 

en stuurt bij waar nodig. 

3.5 De organisatie evalueert regelmatig de 

kwaliteit en de betrouwbaarheid van de meet- 

en rapportagesystemen  

  5.5 De organisatie investeert in goede 

werkomstandigheden en het welzijn van de 

medewerkers. 

1.6 De organisatie kent de belangrijkste risico’s 

waarmee ze kan worden geconfronteerd. 

      5.6 De personeelsadministratie verloopt correct 

en personeelsvragen worden juist 
beantwoord. 

        5.7 Personeelsuitgaven blijven binnen budget en 

rapporten over het personeel worden grondig 

opgevolgd. 

        5.8 Het personeelsbeleid en de 

personeelsinstrumenten die hiervoor worden 

ingezet, worden regelmatig geëvalueerd en 

bijgestuurd. 

Organisatiecultuur Informatie en communicatie Financieel management Facilitaire middelen ICT 

6.1 De organisatie heeft haar belangrijkste 

waarden bepaald en past ze toe in de 

dagelijkse werking. 

7.1 De organisatie weet hoe ze haar interne 

communicatie, externe communicatie en 

informatiebeheer wil inzetten om de 
beleidsdoelstellingen te realiseren en haar 

dienstverlening te optimaliseren. 

8.1 De financiële planning op lange en korte 

termijn wordt tijdig opgemaakt en is gericht 

op de realisatie van de beleidsdoelstellingen 
en de optimalisatie van de dienstverlening. 

9.1 De organisatie weet hoe ze haar facilitaire 

middelen wil inzetten om de 

beleidsdoelstellingen te realiseren en de 
dienstverlening te optimaliseren. 

10.1 De organisatie heeft eigen beleidskeuzes 

gemaakt voor haar ICT-beleid zodat de 

beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden en 
de dienstverlening geoptimaliseerd wordt. 

6.2 De organisatie biedt ondersteuning aan 

medewerkers die terecht komen in 

deontologisch gevoelige situaties. 

7.2 De interne communicatie focust op de 

realisatie van de beleidsdoelstellingen en de 

optimalisatie van de dienstverlening. 

8.2 De organisatie zet in op een degelijke 

(dagelijkse) financiële werking. 

9.2 De facilitaire middelen worden goed beheerd. 10.2 De ICT-diensten zijn kwaliteitsvol. 

6.3 De organisatie gaat regelmatig na de 

waarden die ze vooropstelt ingang vinden. 

7.3 De externe communicatie focust op de 

realisatie van de beleidsdoelstellingen en de 

optimalisatie van de dienstverlening. 

8.3 De organisatie zet in op het correct innen van 

haar mogelijke inkomsten en een degelijke 

financiering. 

9.3 De organisatie stelt op een gesystematiseerde 

en wettelijke wijze partners aan om 

opdrachten uit te voeren. 

10.3 De organisatie gaat veilig om met het beheer 

van de informatie in het algemeen en ICT in 

het bijzonder. 

  7.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en 

betrouwbaar informatiebeheer. 

8.4 De organisatie beschikt over 

controlemaatregelen voor het maximaal 

nastreven van de betrouwbaarheid van 

financiële gegevens. 

9.4 De organisatie gaat degelijk om met 

contracten en volgt opdrachten uitgevoerd 

door partners grondig op. 

10.4 De organisatie neemt maatregelen zodat bij 

onverwachte gebeurtenissen de werking van 

de ICT-systemen gewaarborgd is. 

  7.5 De organisatie evalueert regelmatig haar 
interne communicatie, externe communicatie 

en informatiebeheer en stuurt bij waar nodig. 

8.5 De organisatie beschikt over relevante 
financiële rapporten. 

9.5 De organisatie neemt initiatieven rond 
duurzame ontwikkeling. 

10.5 Uitgaven en rapporten rond ICT worden 
grondig opgevolgd. 

    8.6 De organisatie evalueert regelmatig de 

financiële processen en stuurt waar nodig bij. 

9.6 Uitgaven door facilitaire middelen blijven 

binnen het budget. 

10.6 De ICT wordt regelmatig beoordeeld op haar 

degelijkheid en de mate waarin ze voldoet 

aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen 

en de optimalisatie van de dienstverlening. 

      9.7 Er wordt regelmatig geëvalueerd hoe er met 

de facilitaire middelen wordt omgegaan en er 

wordt indien nodig bijgestuurd. 
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