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Deel I. ALGEMENE GEGEVENS 
 

I.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 
Website www.ocmwlochristi.be  
 

I.1.1 Samenstelling OCMW-raad en leidende ambtenaren 

 

voorzitter Hilde BAELE hilde.baele@lochristi.be 

 

raadsleden 
 
 
 
 

Vanja DE CLERCQ vanja.declercq@lochristi.be 

Peter DE GRAUWE peter.degrauwe@lochristi.be  

Tom DE GRAUWE tom.degrauwe@lochristi.be  

Daniël DE KNIJF daniel.deknijf@lochristi.be  

Tom DE SUTTER tom.desutter@lochristi.be  

Rita DE VYLDER rita.devylder@lochristi.be  

Danny DEN HERT danny.denhert@lochristi.be  

Yves DESWAENE yves.deswaene@lochristi.be 

Sandro DI NUNZIO sandro.dinunzio@lochristi.be  

Frederic DROESBEKE frederic.droesbeke@lochristi.be  

 Ivan LYBAERT yvan.lybaert@lochristi.be  

 Patrick MAES patrick.maes@lochristi.be  

 Elise NEYT elise.neyt@lochristi.be  

 Jean-Pierre RAMAN jeanpierre.raman@lochristi.be 

 Steven SCHOONJANS steven.schoonjans@lochristi.be 

 Janine STADEUS janine.stadeus@lochristi.be 

 Danny TAGHON danny.taghon@lochristi.be 

 Ase VAN DE VIJVER ase.vandevijver@lochristi.be 

 Frederik VAN DEN 
BERGHE 

frederik.vandenberghe@lochristi.be 

 Wouter VAN DEN 
BROECKE 

wouter.vandenbroecke@lochristi.be 

 Steve VAN DER 
VENNET 

steve.vandervennet@lochristi.be 

 Hilde VAN LAERE hilde.vanlaere@lochristi.be 

 Marie-Claire VAN 
NIEUWENHUYSE 

marieclaire.vannieuwenhuyse@lochristi.be 

 Dirk VAN 
NIEUWERBURGH 

dirk.vannieuwerburgh@lochristi.be  

 Anne-Marie VANHEE annemarie.vanhee@lochristi.be 

mailto:info@ocmwlochristi.be
http://www.ocmwlochristi.be/
mailto:hilde.baele@lochristi.be
mailto:vanja.declercq@lochristi.be
mailto:peter.degrauwe@lochristi.be
mailto:tom.degrauwe@lochristi.be
mailto:daniel.deknijf@lochristi.be
mailto:tom.desutter@lochristi.be
mailto:rita.devylder@lochristi.be
mailto:danny.denhert@lochristi.be
mailto:yves.deswaene@lochristi.be
mailto:sandro.dinunzio@lochristi.be
mailto:frederic.droesbeke@lochristi.be
mailto:yvan.lybaert@lochristi.be
mailto:patrick.maes@lochristi.be
mailto:elise.neyt@lochristi.be
mailto:jeanpierre.raman@lochristi.be
mailto:steven.schoonjans@lochristi.be
mailto:janine.stadeus@lochristi.be
mailto:danny.taghon@lochristi.be
mailto:ase.vandevijver@lochristi.be
mailto:frederik.vandenberghe@lochristi.be
mailto:wouter.vandenbroecke@lochristi.be
mailto:steve.vandervennet@lochristi.be
mailto:hilde.vanlaere@lochristi.be
mailto:marieclaire.vannieuwenhuyse@lochristi.be
mailto:dirk.vannieuwerburgh@lochristi.be
mailto:annemarie.vanhee@lochristi.be


 

7 

 

 Florian VERMEERSCH florian.vermeersch@lochristi.be  

 

Algemeen directeur  Marianne MORANT  p/a Bosdreef 5 A 9080 Lochristi 

 

Adjunct-financieel 
directeur wnd.  
t.e.m. 30.04.2019 

An SCHAUVLIEGE  p/a Bosdreef 5 A 9080  Lochristi 
 

Financieel directeur 
m.i.v. 01.05.2019 

Tine DE LANGHE p/a Dorp-West 52 9080 Lochristi 
 

 
 
 

mailto:florian.vermeersch@lochristi.be
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I.2 VAST BUREAU EN  COMITÉ VOOR DE BIJZONDERE DIENST 

I.2.1 Vast bureau - samenstelling 

 

voorzitter Yves DESWAENE yves.deswaene@lochristi.be    

 

raadsleden Sandro DI NUNZIO sandro.dinunzio@lochristi.be   

Janine STADEUS  janine.stadeus@lochristi.be   

Marie-Claire VAN NIEUWENHUYSE  marieclaire.vannieuwenhuyse@lochristi.be  
 

 

 Frederic DROESBEKE frederic.droesbeke@lochristi.be  

 Jean-Pierre RAMAN jeanpierre.raman@lochristi.be  

 Patrick MAES patrick.maes@lochristi.be   

 

algemeen directeur Marianne MORANT  p/a Bosdreef 5A 9080 Lochristi 

 

I.2.2 Bijzonder comité voor de sociale dienst - samenstelling 

 

voorzitter  Patrick MAES  patrick.maes@lochristi.be 

 

raadsleden Charlotte ALDERWEIRELDT  charlotte.alderweireldt@lochristi.be 

Micheline BAUWENS  micheline.bauwens@lochristi.be  

Gaston DE BELDER  gaston.debelder@lochristi.be 

 Kristof DE CLERCQ kristof.declercq@lochristi.be 

 Tom DE GRAUWE tom.degrauwe@lochristi.be 

 Sam HEIRMAN sam.heirman@lochristi.be 

 Geert MALLEMS geert.mallems@lochristi.be 

 Michiel VAN LOO michiel.vanloo@lochristi.be  

 

mailto:yves.deswaene@lochristi.be
mailto:sandro.dinunzio@lochristi.be
mailto:janine.stadeus@lochristi.be
mailto:marieclaire.vannieuwenhuyse@lochristi.be
mailto:frederic.droesbeke@lochristi.be
mailto:jeanpierre.raman@lochristi.be
mailto:patrick.maes@lochristi.be
mailto:patrick.maes@lochristi.be
mailto:charlotte.alderweireldt@lochristi.be
mailto:micheline.bauwens@lochristi.be
mailto:gaston.debelder@lochristi.be
mailto:kristof.declercq@lochristi.be
mailto:tom.degrauwe@lochristi.be
mailto:sam.heirman@lochristi.be
mailto:geert.mallems@lochristi.be
mailto:michiel.vanloo@lochristi.be


 

9 

 

algemeen directeur Marianne MORANT  p/a Bosdreef 5A 9080 Lochristi 

 

I.3 ORGANOGRAM, OVERZICHT VAN DE TEWERKSTELLING  

I.3.1 Organogram 

Zie volgende pagina. 
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I.3.2 Overzicht van de tewerkstelling op 31/12/2019 

 
Totaal aantal OCMW-medewerkers uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE) 
 

Dienst Statutair Contract. en 
tijdelijken 

Totaal 

OCMW-secretariaat en financiële dienst 3,6 3,2 6,8 

Sociale dienst (incl. activeringsbegeleiding en LOI) 3,3 4,2 7,5 

Dienst huishoudelijk en technisch onderhoud 2 12,5 14,5 
 Coördinator huishoudelijk technisch onderhoud 1  1 

 Technische dienst 1 2 3 

 Poetsdienst  8,5 8,5 

 Naai- en strijkatelier  1,5 1,5 

 GAW Hof van Lo1  0,5 0,5 

Woonzorgcentrum2 15,6 32,6 48,2 

Lokaal dienstencentrum  2,8 2,8 

Startbanen  2 2 

Art. 60§7 van de OCMW-wet  4,5 4,5 

Totaal 24,5 61,8 86,3 

 
 

                                                   

 
1 Dagelijks verantwoordelijke Assistentiewoningen Hof van Lo = hoofdmaatschappelijk werkster sociale dienst 
2 Personeel onderhoud wzc behoort bij dienst huishoudelijk en technisch onderhoud 
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I.4 OVERZICHT VAN DE DIENSTEN 

I.4.1 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 
 

Elien Heyse  
 

Maatschappelijk 
werkster 

elien.heyse@ocmwlochristi.be 

Sarah Dhuyvetter  
 

Maatschappelijk 
werkster 

sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be  
 

Katrien Backaert Maatschappelijk 
werkster/arbeidbegelei
dster 

katrien.backaert@ocmwlochristi.be  
diverse vervangingscontracten 
 

Nathalie  
Van Landeghem  

Hoofdmaatschappelijk 
werkster 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be  

 

I.4.2 Woonzorgcentrum Sint-Pieter 

 
Adres  
Bosdreef 5B 
9080 Lochristi 
Tel.: 09 355 51 37 
Fax: 09 356 95 94 
 
Openingsuren:  
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 u. tot 11.30 u. 

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:sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be
mailto:katrien.backaert@ocmwlochristi.be
mailto:nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be
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     13.30 u. tot 16.00 u. 
Woensdag en vrijdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 
 
Contactpersonen 

Ann Cardinael  Directeur wzc Sint-Pieter ann.cardinael@ocmwlochristi.be  

 

I.4.3 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. 
 
Contactpersonen  

Nadine Van Loo Polyvalent medewerkster GAW  

Nathalie Van 
Landeghem  

Hoofdmaatschappelijk 
werkster 
Dagelijks verantwoordelijke en 
woonassistent 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.
be  

 

I.4.4 Lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof 

Adres  
Bosdreef 5C 
9080 Lochristi 
Tel.: 09 238 32 18 
Fax: 09 356 95 94 
 
Openingsuren  
Maandag tot vrijdag:  09.00 u. tot 17.00 u (van november tot en met maart) 
    09.00 u tot 17.30 u (van april tot en met oktober) 
 
Contactpersonen  

Nathalie De Mol  Centrumleidster 
 

nathalie.demol@ocmwlochristi.be  

 

I.4.5 Poetsdienst 

 

mailto:ann.cardinael@ocmwlochristi.be
mailto:nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be
mailto:nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be
mailto:nathalie.demol@ocmwlochristi.be
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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  
voor nieuwe aanvragen 

Maatschappelijk werkster bieke.demeester@ocmwlochristi.be 
 

Ann Verbeke  
voor reeds aangesloten 
cliënten 

Coördinator huishoudelijk en 
technisch onderhoud 

ann.verbeke@ocmwlochristi.be  

 

I.4.6 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. 
 
Contactpersonen  

Sarah Dhuyvetter 
back-up: Sally Cnudde en 
Bieke Demeester 

Maatschappelijk werkster sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be  
sally.cnudde@ocmwlochristi.be  

bieke.demeester@ocmwlochristi.be  

 
 

I.4.7 Lokaal Opvanginitiatief (LOI) 

 
Adres  
Bosdreef 5A 

mailto:bieke.demeester@ocmwlochristi.be
mailto:ann.verbeke@ocmwlochristi.be
mailto:sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be
mailto:sally.cnudde@ocmwlochristi.be
mailto:bieke.demeester@ocmwlochristi.be
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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  

Kathleen De Baets  Maatschappelijk 
werkster 

kathleen.debaets@ocmwlochristi.be  

Bieke Demeester  Maatschappelijk 
werkster 

bieke.demeester@ocmwlochristi.be  

Sally Cnudde Maatschappelijk 
werkster 

sally.cnudde@ocmwlochristi.be  

 

I.4.8 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. 
 
Contactpersonen  

Bieke Demeester 
voor nieuwe aanvragen 

Maatschappelijk werkster bieke.demeester@ocmwlochristi.be    

Ann Verbeke  
voor reeds aangesloten 
cliënten 

Coördinator huishoudelijk en 
technisch onderhoud  

ann.verbeke@ocmwlochristi.be  

 

I.4.9 Naai- en strijkatelier 

 
Adres  
Schoolstraat 40 
9080 Lochristi 

mailto:kathleen.debaets@ocmwlochristi.be
mailto:bieke.demeester@ocmwlochristi.be
mailto:sally.cnudde@ocmwlochristi.be
mailto:bieke.demeester@ocmwlochristi.be
mailto:ann.verbeke@ocmwlochristi.be
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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. 
Vrijdag:   14.00 u. tot 18.00 u. 
 
Contactpersonen  

Ann Verbeke Coördinator huishoudelijk en 
technisch onderhoud 

ann.verbeke@ocmwlochristi.be  

 

I.4.10 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. 
 
Contactpersonen  

Elien Heyse  Maatschappelijk werkster elien.heyse@ocmwlochristi.be  

 

I.4.11 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:ann.verbeke@ocmwlochristi.be
mailto:elien.heyse@ocmwlochristi.be
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Op deze dienst kan beroep gedaan worden na doorverwijzing.  
 
Schuldbemiddelaars  

Evelien De Ryck  

Philippe Vlaeminck  

 
 
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 

Sarah Dhuyvetter  
 

Maatschappelijk 
werkster 

sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be  
 

Katrien Backaert Maatschappelijk 
werkster 

Katrien.backaert@ocmwlochristi.be  

Nathalie  
Van Landeghem  

Hoofdmaatschappelijk 
werkster 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be  

 

I.4.12 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  
 

I.4.13 Psychosociale begeleiding 

 
Adres  

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:sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be
mailto:Katrien.backaert@ocmwlochristi.be
mailto:nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be
mailto:orde.advocaten@glo.be
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Bosdreef 5A 
9080 Lochristi 
Tel.: 09 326 72 84 
 
Openingsuren  
Enkel op afspraak bij voorkeur op woensdag- of vrijdagvoormiddag. 
Afspraak via de sociale dienst van het OCMW of via CAW. 
 
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 
 

I.4.14 Arbeidsbegeleiding 

 
Adres  
Bosdreef 5A 
9080 Lochristi 
Tel.: 09 355 93 09 
Fax: 09 356 95 94 
 
Openingsuren 
Dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

13.30 u. tot 16.00 u. 
Donderdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

15.00 u. tot 17.00 u. 
Vrijdag:  09.00 u. tot 11.30 u. 

  
Contactpersonen  

Katrien Backaert Maatschappelijk werkster Katrien.Backaert@ocmwlochristi.be  

 

I.4.15 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: 10.00 u. tot 12.00 u.  
     13.00 u. tot 17.30 u. 
 

mailto:csv@artevelde.be
mailto:Katrien.Backaert@ocmwlochristi.be
mailto:decirkel.lochristi@skynet.be
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In samenwerking met vzw De Ci rkel –  Sociale Werkplaats  
Lepelstraat 4 
9160 Lokeren 
Tel.:  09 340 86 61 
Fax: 09 340 86 78 
 

I.4.16 Aangepast vervoer 
 

Adres  
Bosdreef 5A 
9080 Lochristi 
Tel.: 09 355 93 09 
Fax: 09 356 95 94 
 

Openingsuren  
Dinsdag:  van 08.30 u. tot 11.30 u. 

van 13.30 u. tot 16.00 u. 
Donderdag:  van 08.30 u. tot 11.30 u. 

van 15.00 u. tot 17.00 u. 
Vrijdag:  van 09.00 u. tot 11.30 u. 
 

Voor aanvragen lidmaatschap kan men terecht bij onderstaande contactpersonen. Het regelen van 
vervoer gebeurt via de dispatching van OCMW-Lokeren. 
 

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 

Sarah Dhuyvetter  Maatschappelijk 
werkster 

sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be  
 

Katrien Backaert Maatschappelijk 
werker 

katrien.backaert@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:sarah.dhuyvetter@ocmwlochristi.be
mailto:katrien.backaert@ocmwlochristi.be
mailto:nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be
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Deel II. SOCIALE DIENST 
 

II.1 ALGEMENE WERKING 

Voor de sociale dienst van het OCMW-Lochristi zijn 6,5 voltijds equivalente maatschappelijk 
werkers (MW) voorzien waarvan 0,5 VTE specifiek voor activeringsbegeleiding. Zij werken onder 
leiding van 1 voltijds hoofdmaatschappelijk werkster. 
 
In principe zijn alle maatschappelijk werkers polyvalent inzetbaar (behalve de halftijdse 

activeringsbegeleiding) en kan bij ziekte of afwezigheid ingesprongen worden om de meest 

dringende zaken te behandelen. 

Wél heeft iedere maatschappelijk werker zijn/haar specialisatie. In 2019 waren volgende 

specialisaties van toepassing: 

1. Poetsdienst  

2. Minder Mobielen Centrale 

3. Opname ouderen en assistentiewoningen 

4. Klusjesdienst, woondienst, naai –en strijkatelier 

5. Lokaal opvanginitiatief  

6. Arbeidsbegeleiding 

 

Dit betekent dat dergelijke dossiers na het intakegesprek worden doorverwezen en verder 

opgevolgd door de gespecialiseerde maatschappelijk werker.  

 
Voor de behandeling van nieuwe aanvragen wordt er gewerkt met een permanentie-regeling. 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 OCMW-burelen 

blijft, de vervanging van afwezige MW’s op zich neemt en intakegesprekken voert met nieuwe 

cliënten.  

Er wordt zowel voorzien in fysieke permanentie als telefonische permanentie. 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. Tijdens deze momenten kunnen wel administratieve taken uitgevoerd worden, maar 

kunnen geen bureelgesprekken of huisbezoeken gepland worden. 

 

Cliënten worden ontvangen in aparte 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.  

 

Om de twee weken is er op donderdag teamoverleg dat normaal geleid wordt door de 

hoofdmaatschappelijk werkster. 

 

De sociale dienst wordt voor administratieve taken ondersteund door een halftijds administratief 

medewerkster. Zij zorgt onder meer voor het versturen van briefwisseling, klassement dossiers 
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archief, registratie werkbonnen naai-en strijkatelier, verzending facturen, de afwerking van de 

notulering voor het bijzonder comité sociale dienst, …  

 

II.2 FINANCIËLE HULPVERLENING 

 

II.2.1 Recht op maatschappelijke integratie 

 

II.2.1.1 Algemeen 

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

persoon recht op een menswaardig bestaan. 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. 

 

Voor de cijfers inzake tewerkstellingen art. 60§7 verwijzen we graag naar het luik rond 
activeringsbegeleiding verder in het jaarverslag (zie verder punt II.3.4). 
 
Tewerkstelling blijft veel aandacht krijgen binnen de werking van het OCMW (zie verder). Ervaring 
leert immers dat – naast stabilisatie van verschillende levensdomeinen – arbeid dikwijls de beste 
weg is naar maatschappelijke integratie. Na een intakeprocedure vanuit de algemene sociale 
dienst, worden mensen die georiënteerd kunnen worden naar de arbeidsmarkt dan ook zoveel 
mogelijk gestimuleere en ondersteund in het zoeken naar een gepaste job. In 2019 werd daarom 
ook een aangepaste vormingsreeks ‘solliciteren’ georganiseerd in samenwerking met vzw Vokans.  
 
Daklozen:  installatiepremies  en referentieadres  

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. 
 
Voor het toekennen van een leefloon kan het OCMW niet eisen dat de persoon in kwestie een 
woonplaats of een inschrijving in het bevolkingsregister heeft. Voor sommige andere rechten 
(zoals recht op kinderbijslag, stemrecht, werkloosheidsvergoeding, …) is wel een officiële 
woonplaats vereist. Om hieraan tegemoet te komen kan bij het OCMW een referentieadres 
worden aangevraagd. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Installatiepremie 16/17 20/21 31/32 6/7 1/1 

Referentieadres 1/4 6/6 6/7 11/11 9/9 
Aantal toegekend / Aantal aanvragen 
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Schets van de rechthebbenden 

Categorie Samenwonend (cat. 1) 18 

Alleenstaand (cat. 2) 25 

Pers. met ten minste 1 minderjarig 
ongehuwd kind ten laste (cat. 3) 

17 

Co-ouderschap (cat. 2 en 3) 1 

Geslacht Man 27 

Vrouw 34 

Leeftijd ≤ 25 jaar 25 

> 25 jaar 36 

Deel-gemeente Lochristi 30 

Zaffelare 10 

Beervelde 4 

Zeveneken 9 

Buiten de gemeente 8 

Nationaliteit Belg 46 

Andere 15 

 

Recht op maatschappelijke integratie 

 

In 2019 stelden we een sterke stijging vast van het aantal leefloondossiers.  

  
  

Het aandeel jongeren 
onder de 25 jaar 
bedraagt 41 %.  
 
Voor al deze jongeren 
werd een 
geïndividualiseerd 
project voor 
maatschappelijke 
integratie (GPMI) 
afgesloten. 
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II.2.1.2 Barema’s leefloon in 2019 

 
Het leefloon is de 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 2019 was er een aanpassing van de basisbedragen van het leefloon en een indexering. 
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 € 544,91 € 9.808,37 € 817,36 € 13.077,84 € 1.089,82 

Vanaf 01.09.2015 € 6.669,69 € 555,81 € 10.004,54 € 833,71 €13.339,39 € 1.111,62 

Vanaf 01.06.2016 € 6.939,19 € 578,27 € 10.408,80 € 867,40 € 13.878,41 € 1.156,53 

Vanaf 01.09.2017 € 7.141,58 € 595,13 € 10.712,38 € 892,70 € 14.283,19 € 1.190,27 

Vanaf 01.09.2018 € 7.284,12 € 607,01 € 10. 
926,19 

€ 910,52 € 15.057,85 € 1.254,82 

Vanaf 01.07.2019 € 
7.429,80 

€ 619,15 € 11.144,72 € 928,73 € 15.057,85 € 1.254,82 
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II.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 OCMW 

erkend werd. 

 

Maatschappelijke dienstverlening wordt in regel gegeven aan inwoners van Lochristi. Volgens 

bepaalde wetgevingen kan het OCMW 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 2019. 

 

II.2.2.1 Steun 

 

Tussenkomsten Aanvragen Geslacht Woonplaats Nat 
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Steun in speciën 99 127 79 48 80 32 5 10 0 92 35 

Energiekosten 39 48 25 23 19 14 4 11 0 39 9 

Huishuur 46 64 29 35 30 19 5 10 0 56 8 

Huurwaarborg 31 34 19 15 21 7 3 3 0 24 10 

Medische kosten 16 22 9 14 7 6 6 2 0 20 2 

Begrafenisonkosten 2 3 3 0 1 1 1 0 0 3 0 

Kosten opvangcentra 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

 
De ‘steun in speciën’ omvat diverse vormen van steun zoals aanvragen tijdelijke huisvesting, 
ten laste name van PWA-cheques, aanmoedigingspremie, 75 % korting in de kringloopwinkel, 
ten laste name van ziekenfondsbijdragen, eersteleeftijdsmelk, leveringen mazout, … . 
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De voornaamste reden voor de stijging van de ‘steun in speciën’ vanaf  2014 is het 
stijgend aantal aanvragen voor tijdelijke huisvesting. 
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De prijzen van huishuur blijven stijgen. Mensen dienen vaak noodgedwongen hun te 

dure woning 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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II.2.2.2 Dienstverlening in natura 

 
In 2019 tekenden we als OCMW opnieuw in op de gratis voedselbedeling die nu georganiseerd 
wordt vanuit Maatschappelijke Integratie. 
We krijgen een aanbod van levensmiddelen die ter beschikking worden gesteld van OCMW’s en 
partnerorganisaties die erkend zijn in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen. 
De voeding wordt afgehaald in een depot. De afhaalmomenten waren in 2019 opnieuw heel 
onregelmatig, waardoor het voor OCMW-Lochristi niet eenvoudig is om een moment van 
voedselbedeling in te plannen. 
 
In 2019 werd een voedselbedeling georganiseerd op 06/11/2019. Hier werden de volgende 
voedingswaren bedeeld:  
 

6 november 2019 

Halfvolle melk 
Makreel in zonnebloemolie 
Gemalen koffie 
Pasta 
Groentenmacedoine 
Appelmousseline 
Smeerkaas 
Aardbeienconfituur 
Olijfolie 
Pure fairtradechocolade 
Muesli met gedroogd fruit 
Balletjes in tomatensaus 

 
Op 06/11/2019 maakten hier 43 cliënten dankbaar gebruik van, waarvan 30 volwassenen en 13 
kinderen. Er is een blijvende nood aan dienstverlening in natura en cliënten stellen de 
uitdrukkelijke vraag naar frequentere bedelingen. 
Er bestaat nog steeds een samenwerkingsverband met de Parochiale Werking van de gemeente 
die maandelijks een voedselbedeling organiseert, waarbij het OCMW sommige cliënten screent 
en/of doorverwijst. 
We stellen vast dat ook hier steeds meer mensen gebruik van maken. 
 

II.2.2.3 Voorschotten 

 

Voorschotten 2015 2016 2017 2018 2019 

Loon 5/5 2/2 1/1 3/3 3/3 

Werkeloosheids- 
Vergoeding 

16/20 25/26 4/7 
12/15 

 
10/13 

Ziektevergoeding 
Tegemoetk. 
gehandicapt. 

12/13 8/9 4/6 
6/6 3/5 

Pensioenen 1/1 1/1 1/1 0/0 2/2 

Kinderbijslag 0/1 3/3 6/7 2/3 0/0 
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Kraamgeld 

Andere voorschotten 15/18 8 17/23 10/11 24/27 
Aantal toegekend / Aantal aanvragen 

 
In de grafiek hieronder wordt de evolutie in de voorschotten weergegeven. 
 

 
 

II.2.2.4 Dringende beslissingen 

Sommige van deze voorschotten en steunen werden toegekend met een dringende beslissing van 
de voorzitter BCSD. Hieronder volgt een overzicht van de dringende beslissingen (al deze steunen 
en voorschotten zijn ook opgenomen onder de aparte categorieën). 
 
De stijging van het aantal dringende beslissingen is toe te schrijven aan:  

  de toenemende complexiteit van dossiers, waarbij soms reeds een dringende beslissing moet 
genomen worden vooraleer het dossier klaar is om ten gronde voorgelegd te worden aan het 
BCSD 

  een groter verloop in het Lokaal Opvanginitiatief (waar meer met dringende beslissingen moet 

gewerkt worden). 
 
 

Dringende steun 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal 50 73 112 135 98 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

kind/kraam 6 2 2 2 4 3 1 6 2 0

pensioen 4 3 3 3 1 1 1 1 0 2

ziekte/hand. 8 14 9 3 8 8 13 4 6 3

loon 3 1 3 1 4 2 5 1 3 3

werkloosheid 20 14 14 15 22 25 16 4 12 10

andere 6 7 9 10 29 8 18 17 10 24
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II.2.3 Asielzoekers  

 
Erkende asielzoekers schuiven door naar de RMI-wet indien ze niet over voldoende inkomsten 
beschikken (zie hoger punt II.2.1). 
Daarnaast vangt het OCMW-Lochristi kandidaat-vluchtelingen op in een Lokaal Opvang Initiatief 
(LOI) (zie verder punt II.3.5). 
 
Hieronder wordt de overige steun beschreven die het OCMW-Lochristi aan asielzoekers geeft. 
 

II.2.3.1 Financiële steun 

Het OCMW geeft in de eerste plaats steun aan nieuwkomers in de vorm van equivalent leefloon. 
Dit is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in 
een vergelijkbare noodsituatie bevinden.  
Om van het equivalent leefloon te kunnen genieten, moet iemand zijn werkelijke verblijfplaats in 
België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning én moet men zich in een noodtoestand 
bevinden. 
 

II.2.3.2 Terugvorderbare medische kosten 

Voor de vluchtelingen die (nog) niet in orde zijn met hun verzekerbaarheid, fungeert het OCMW 
als terugbetalingsinstelling. Betrokkenen dienen het bedrag eerst zelf te betalen aan de 
zorgverstrekker, waarna het OCMW de terugbetaling doet volgens RIZIV-barema’s. 
Uitzonderlijk betaalt het OCMW de factuur rechtstreeks aan de dokter of ziekenhuis. 
 

II.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 OCMW 
 

II.2.3.4 Andere vormen van steun 

Het betreft hier een financiële steun toegekend door OCMW-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 OCMW-Lochristi, niet-
terugbetaalbare medische kosten, … 
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II.2.4 Federale steun 

II.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.  
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.  
 
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.  
 
In 2019 waren er 158 aanvragen, dat waren er 12 minder dan in 2018. 

  

Asielzoekers 

In 2019 werd aan 10 asielzoekers een terugvorderbare huurwaarborg toegekend. Er werd 
echter maar aan 3 vluchtelingen ook effectief een terugvorderbare huurwaarborg betaald. De 
overigen slaagden erin zelf de huurwaarborg te regelen via kennissen/vrienden of werd de 
huurwaarborg betaald door het OCMW van de  nieuwe woonplaats.  
Niet terugvorderbare steun: in 2019 werd er voor 4 asielzoekers een overbruggingssteun 
toegekend op het moment dat ze het LOI verlieten.  
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Hiervan werden er 151 ook effectief toegekend. 
 
 
 

 
 

 

II.2.4.2 Socio-culturele participatie 

 
Ieder OCMW 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 2019 voorzag de overheid opnieuw een budget aan alle OCMW’s om kansarme mensen 
hierin te ondersteunen. OCMW-Lochristi ontving hiervoor € 2.493,00.    
De subsidie kan gebruikt worden voor: 

 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. 

 
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, …  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Toegekend 243 221 234 230 189 141 140 149 149 151
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Alle OCMW’s ontvingen hierbovenop 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, …); 

 steun bij het aankopen van pedagogische hulpmiddelen en spelletjes. 
Deze subsidie werd ook in 2019 opnieuw toegekend.  
OCMW- Lochristi ontving hiervoor € 2.493,00.  
 
 
Bovendien lanceerde de overheid in 2017 een nieuw initiatief. Minimaal 25% en maximaal 50% 
van de totale subsidiëring diende gebruikt te worden voor het organiseren van collectieve 
vormingsmodules. 
Vanuit OCMW-Lochristi kozen wij er in 2019 voor om € 1.662,00 vrij te maken voor het 
organiseren van deze collectieve modules. OCMW-Lochristi organiseerde met dit budget in het 
najaar van 2019 een vormingsmodule in samenwerking met vzw Vokans. 
Er werd een sollicitatiecursus georganiseerd op 21/11, 25/11, 02/12, 09/12 en 16/12, waarbij 
mensen die het Recht op Maatschappelijke Integratie onder de vorm van leefloon /art.60§7 
genoten verplicht aanwezig dienden te zijn. 
 
De subsidieverwerkingen verliepen opnieuw via de webapplicatie ‘uniek jaarverslag’.  
 
In 2019 konden de volgende cliënten genieten van de subsidie: 
 

Soort activiteit 2016 2017 2018 2019 

Sociale-, culturele- en sportieve 
manifestaties 

39 53 42 12 

Deelname aan sociale-, culturele- en 
sportieve activiteiten 

23 53 44 72 

Ondersteuning en financiering van 
initiatieven voor de doelgroep 

0 1 5 0 

Initiatieven die toegang tot nieuwe 
informatie en communicatie verhogen 

30 27 33 10 

Sommige cliënten maken voor meerdere activiteiten gebruik van de subsidie. 
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In totaal konden in 2019 18 cliëntsystemen (in totaal 43 kinderen) genieten van een tussenkomst 
inzake schoolkosten. In vergelijking met de vorig jaar betekent dit een grote stijging. 
In  2018 waren dit er 32, 2017 waren dit er 23,2 in 2016 waren dit er 16, in 2015 35, in 2014 26 in 2013 17, in 2012 17, 
in 2011 waren er 31 en 2010 waren dit er 21. 

De subsidie ging in hoofdzaak naar: aankopen van schoolboeken, logopedie, abonnementen, …  
 
In 2008 besliste de OCMW-raad om in te tekenen op het Steunpunt Vakantieparticipatie. 
Daardoor kunnen cliënten van het OCMW 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. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cliëntsystemen 77 38 36 40 46 37 53 42 94
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II.3 NIET-FINANCIËLE HULPVERLENING 

II.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 2019 waren er 163 éénmalige aanvragen.  
 
 

 
 
 

II.3.2 Budgetbegeleiding en budgetbeheer 

II.3.2.1 Budgetbeheer 

In 2019 waren er 97 actieve dossiers budgetbeheer, daarvan werden er 19 opgestart in de loop 
van 2019. Er werden 17 dossiers stopgezet. 
 
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. 
 
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.  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal 56 61 89 81 155 103 155 153 140 163
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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. 
 

   
 
Financiële ondersteuning door het OCMW 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.  
 
 

II.3.2.2 Budgetbegeleiding 

In 2019 waren er 20 gezinnen/individuen in budgetbegeleiding. Er werd 9 dossiers afgesloten en 
11 gestart. 
Natuurlijk is het zo dat in quasi alle leefloondossiers én dossiers financiële hulp, in min of 
meerdere mate budgetbegeleiding en schuldbemiddeling wordt aangeboden.  
 

   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal 91 93 91 91 96 74 93 94 95 97

Nieuw 27 20 27 23 24 18 17 12 16 19

0

20

40

60

80

100

120

Budgetbeheer

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal 22 24 27 18 17 18 26 13 18 20

Nieuw 10 13 11 7 5 9 9 3 1 11

0

5

10

15

20

25

30

Budgetbegeleiding



 

36 

 

II.3.3 Lokale adviescommissie 

 
Elektriciteit-  en gaslevering  

 
Ten gevolge van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsproducenten 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. En in 
2019 kwam het tot een fusie van Eandis en Infrax wat resulteerde in Fluvius. 
 
Hierbij is het de bedoeling dat bij klanten van Fluvius zo snel mogelijk budgetmeters worden 
geïnstalleerd om te vermijden dat er nieuwe achterstallen worden opgeboud.. Aanvankelijk was 
dit enkel mogelijk voor elektriciteit, sinds 2009 zijn ook budgetmeters voor gas in omloop. Deze 
meters laten 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. 
In afwachting van de plaatsing van budgetmeters worden er maandelijks voorschotfacturen 
toegestuurd. 
Eind 2019 werden in Lochristi ook de eerste digitale budgetmeters geplaatst, deze hebben als 
grote voordeel dat men opladingen kan doen via een webtoepassing en niet meer naar een fusiek 
oplaadpunt hoeft te komen. Klanten die niet vertrouwd zijn met de moderne technologiën, 
kunnen uiteraard wel nog terecht in het oplaadpunt in het Sociaal huis.  
 
Door Fluvius worden enkel  nog  dossiers aan de Lokale Adviescommissie doorgestuurd in 
volgende situaties: 

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

tijdig betalen van verbruiksfacturen; 

 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. 
 
Private leveranciers zoals Engie, Luminus, Eni, Eneco, 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 OCMW, 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 ook dossiers naar de LAC worden 
doorgestuurd.  Sinds eind 2019 is er ook de mogelijkheid om de toevoer te beperken tot een 
minimale levering van drinkwater door een kleine aanpassing door de watermaatschappij net na 
de meter. 
 

De werking van het LAC  
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Inzake voorbereiding van de LAC-dossiers wordt er vanuit de sociale dienst voor een actieve 
aanpak geopteerd. Alle cliënten worden reeds voor de zitting uitgenodigd naar het OCMW om 
vooraf een oplossing te kunnen bewerkstelligen. Indien er in eerste instantie geen reactie komt op 
de uitnodiging voor een bureelbezoek in het Sociaal Huis, wordt nog een huisbezoek gebracht ten 
einde de situatie toch enigszins te kunnen inschatten. 
 
Er wordt steeds trapsgewijs advies uitgebracht. Bij de eerste behandeling van een dossier wordt 
nooit een advies tot schorsing gegeven maar steeds een voorwaardelijk advies. Bij niet-naleving, 
wordt het dossier verwezen naar de volgende zitting van de LAC. 
Bij de tweede of derde behandeling van een dossier waarbij duidelijk blijkt dat er geen enkel 
medewerking is en/of de klant blijft weigeren om een budgetmeter te laten plaatsen, kan er wel 
een advies tot schorsing worden uitgebracht. 
Ook in die gevallen waarin de leverancier het advies krijgt om te mogen schorsen, krijgen 
betrokkenen nog steeds een maand de tijd om zelf nog een oplossing te bewerkstelligen.  
 
Om schorsingen te vermijden wordt door Fluvius ook gewerkt met oplaadblokkades. Voor zover 
cliënten al een budgetmeter hebben, dienen ze eerst een deel van de achterstallen te betalen 
vooraleer ze opnieuw kunnen opladen. Ondertussen hebben ze meestal wel nog de beschikking 
over een beperkt vermogen van 10 ampère. 
Pas in een volgende fase, bij herhaaldelijk niet/ niet regelmatig opladen; wordt ook de 
vermogenbegrenzer geblokkeerd.  
 
Door de grondige aanpak van LAC-dossiers komen we vaak bij gezinnen terecht die zelf de weg 
nog niet vonden tot de OCMW-dienstverlening, terwijl er vaak ernstige noden zijn. 
Een actieve voorbereiding en opvolging van deze dossiers blijft belangrijk in het breder pakket van 
maatschappelijke dienstverlening. 
 
 

LAC 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal zittingen 5 5 5 4 5 4 4 

Aantal dossiers 82 70 112 115 171 203 103 

Eandis 52 55 56 83 103 140 65 

Farys/TMVW 11 6 14 12 8 8 8 

VMW/Watergroep 24 0 20 60 60 55 30 
Voor een aantal cliëntsystemen/gezinnen komt het dossier voor in verschillende zittingen. 

 
Hierbij dient wel vermeld dat er normaliter nog 30 bijkomende dossiers gingen behandeld worden 
in het najaar van 2019  op vraag van de Watergroep, door omstandigheden zijn deze dossiers 
alsnog uitgesteld naar 2020. 
De sterke daling van het aantal dossiers van Fluvius is wellicht toe te schrijven aan de grondige 
aanpak vanuit de LAC enerzijds, anderzijds worden door Fluvius een aantal dossiers niet meer via 
de LAC geregeld, nl.indien de openstaande schuld kleiner is dan € 750 kan die  - mits akkoord van 
de klant – rechtstreeks in de budgetmeter worden ingebracht. 

II.3.4 Activeringsbegeleiding 
 

De opdracht van de activeringsbegeleiders 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 OCMW en in tweede instantie voor de werkloze 
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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.  
De opdracht van de activeringsbegeleiders bestaat er eveneens in om art. 60-tewerkstellingen te 
begeleiden. In 2019 waren er 4 nieuwe art. 60-tewerkstellingen, waarvan 1 tewerkstellingen in 
Kringwinkel De Cirkel, 1 tewerkstelling in de klusjesdienst, 1 tewerkstellingen in de keuken van het 
OCMW, 1 tewerkstelling terbeschikkingsstelling in een vzw. Ook werden er nog 5 art.60-
werknemers die in 2018 gestart waren, opgevolgd. In totaal werden er in 2019 dus 9 art.60-
werknemers opgevolgd. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal cliënten 55 48 54 32 49 45 42 61 

Toegeleid naar art. 
60§7 tewerkstelling 

6 2 6 3 10 3 10 4 

waarvan In De Cirkel 
– Sociale werkplaats 

4 1 3 1 4 2 4 1 

waarvan OCMW-
Lochristi /wzc Sint-

Pieter 

2 1 2 2 2 1 5 2 

waarvan Nederlands 
les volgen tijdens 

tewerkstelling 

2 0 2 0 1 1 0 0 

Begeleiding art.60§7-
werknemers die in 
een vorig jaar waren 
gestart 

2 7 2 3 3 5 2 5 

 

II.3.5 Lokaal opvanginitiatief 

 
Ligging en samenstelling  

In september 2001 werden twee woningen in Zeveneken omgevormd tot Lokaal Opvanginitiatief 
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 veel ruimer.  
  
Door de blijvende daling van het aantal asielaanvragers en een actievere doorstroming van 
uitgeprocedeerden, kregen we vanuit Fedasil  (Federaal Agentschap voor de opvang van 
asielzoekers) in het voorjaar van 2013 de opdracht om de opvangplaatsen voor gezinnen af te 
bouwen of deze plaatsen om te vormen naar plaatsen voor alleenstaande mannen. Hierbij 
aansluitend besliste het OCMW-bestuur om de 5 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, wat vooral in 2014 budgettair zijn weerslag had. 
Sinds het voorjaar van 2015 was er een opmerkelijke toename van het aantal asielaanvragen 
merkbaar met een stijging van de bezettingsgraad. In de zomer van  2015 kwam de migratiecrisis 
volop op gang ingevolge de zware conflicten in Syrië en waren sindsdien alle LOI –plaatsen bijna 
constant volzet. 
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Naar aanleiding van de opvangcrisis, besloot de OCMW-raad de opvang uit te breiden. Vanaf 1 
oktober 2015 werden 5 extra plaatsen gecreëerd in een woning van de woondienst te Zaffelare 
met de bedoeling er een gezin te huisvesten. Tegen april 2016 werden nog drie bijkomende 
appartementen ingericht voor in totaal 7 alleenstaande vluchtelingen. 
Omdat het aantal aanvragen voor individuele opvangplaatsen opnieuw verminderde in de loop 
van 2017, werden in overleg met Fedasil deze laatst gecreëerde plaatsen omgevormd naar een 
plaats voor een gezin van 5 personen en 2 alleenstaanden. 
In 2017 werden 5 hervestigings-gezinnen opgevangen in het LOI. In 2018 werden 3 hervestigers 
gezinnen opgevangen in het LOI en 1 alleenstaande. 
 
Eind juni 2018 besliste de Staatsecretris voor asiel en migratie tot afbouw van het netwerk. De 
Effectieve sluiting van de plaatsen, van 24 naar 11 plaatsen zal in werking treden op 1/1/2019.  
 
Bezetting  

De bezettingsgraad wordt als volgt berekend: 
𝑠𝑜𝑚 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑒𝑙𝑘𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠 𝑏𝑒𝑧𝑒𝑡 𝑤𝑎𝑠

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑒𝑛 ∗ 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑝𝑣𝑎𝑛𝑔𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 
  

 
Voor 2017 bedroeg deze:  6710 : 8911 =  76 %, wat beduidend hoger is dan voorgaande jaren. 
Voor 2018 bedroeg deze:  5244 : 8760 =  60 %, wat iets lager ligt dan 2017.  
In het najaar van 2018 waren er minder toewijzingen omdat Fedasil de afbouw van de plaatsen 
aan het voorbereiden was. Vanaf november 2018 kwamen er plots opnieuw veel nieuwe 
toewijzingen omdat er een tekort was aan opvangplaatsen. 
 
De plaatsen in een van de gezinswoningen werden een aantal maanden geschorst omdat de 
woning gerenoveerd werd. 
 
Door de afbouw bestaat de samenstelling van de plaatsen uit  6 plaatsen voor alleenstaande 
mannen en een gezinswoning voor een gezin van 5 personen. Aangezien Fedasil reeds in het 
najaar 2018 plaatsen te kort had startten we 2019 met 8 alleenstaanden in de plaats van 6. Dit 
waren 2 uitdovende plaatsen van 2018, het moment dat deze personen vertrokken werden deze 
plaatsen gesloten. 
 
Voor 2019 bedroeg de bezettingsgraad: 3788 : 4439 = 86 % .  
 
De opvangplaatsen in ons LOI werden zo goed als maximaal benut. Plaatsen stonden slechts af en 
toe een aantal dagen leeg tussen het vertrek van de ene bewoner en de aankomst van de 
volgende bewoner. 
De gezinswoning was pas in het voorjaar opnieuw beschikbaar omdat de renovatiewerken in de 
woning langer duurden dan gepland.  
 
 

Land van herkomst 2016 2017 2018 2019 

Afghanistan 5 9 13 2 

Burundi 0 0 1 0 

Eritrea 1 1 3 8 

Ethiopië 1 0 1 0 

Irak 10 15 2 5 
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Iran 0 2 1 2 

Jemen 0 0 2 2 

Kosovo 1 1 0 0 

Libië 0 0 1 2 

Palestina 0 3 6 3 

Somalië 7 2 1 1 

Syrië 12 23 19 3 

Onbepaald 0 2 0 0 

Totaal 37 58 50 28 

 
Verblijf in  het LOI en verloop procedure  

Bij het invoege treden van de opvangwet van 2007 besloot Fedasil om haar richtlijnen betreffende 
de opsplitsing van collectieve en individuele opvangstructuren te herzien. De woonhuizen die het 
OCMW als LOI gebruikt, voldoen aan alle criteria waaraan een individuele opvangstructuur moet 
voldoen. Regelmatig gebeurt er vanuit Fedasil hieromtrent een kwaliteitscontrole.  
 
Oorspronkelijk werden asielzoekers die het land binnenkwamen in eerste fase toegewezen aan 
een collectieve opvangstructuur om hen materiële opvang te verschaffen. Na een verblijf van 
minimaal 4 maanden kon elke asielzoeker er voor kiezen om door te stromen naar een individuele 
opvangstructuur.  
Gedurende het gehele verloop van de asielprocedure had de asielzoeker enkel recht op materiële 
hulp. Hij/zij stroomde enkel door naar het systeem van financiële hulp wanneer men erkend werd 
of subsidiaire bescherming bekwam (zie hoger punt II.2.3).  
 
In de loop van 2016 werd door Fedasil een nieuw opvangmodel uitgewerkt om beter te voorzien in specifieke 
begeleiding van asielzoekers die het einde van hun procedure bereiken, het transitiemodel genoemd. Concreet 
betekent dit dat er sindsdien vooral asielzoekers worden toegewezen die in de federale verbleven maar reeds erkend 
werden, subsidiaire bescherming kregen of een hoge erkenningsgraad hebben. 
Deze personen krijgen een machtiging tot verblijf – ook wel transitie genoemd -  in het LOI voor een periode van twee 
maanden met de mogelijkheid tot het verkrijgen van maximaal 2 keer uitstel van vertrek van telkens 1 maand. 
 
Sinds midden 2016 worden ook de personen die worden opgevangen in het kader van hervestiging, aan de LOI’s  
toegewezen.  
Fedasil voorziet wel in een transitieperiode van zes maanden voor deze personen, eveneens met de mogelijkheid tot 
het verkrijgen van maximaal 2 uitstellen van vertrek van telkens 1 maand.  
 
Hiernaast heeft Fedasil ook voorzien in toewijzing aan individuele opvangstructuren vanuit federale centra of vanuit 
dispatching van kwetsbare asielzoekers en dit van zodra ze een aanvraag tot asiel en opvang hebben ingediend. 
 

Dit gewijzigde toewijsbeleid van Fedasil heeft serieuze implicaties op de concrete werking. Dit 
heeft namelijk tot gevolg dat er een veel groter verloop is van bewoners, dat er veel meer 
administratie (adreswijziging, verzekerbaarheid, school, enz..) dient te gebeuren en dat er veel 
minder lokale verankering is bij de asielzoekers die worden toegewezen. 
Omdat bewoners maximaal 4 maanden in het LOI mogen verblijven dient maximaal te worden 
ingezet op het zoeken naar huisvesting. 
Hieromtrent werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het CAW en werd door die 
dienst een buddywerking opgestart. 
Ondanks de blijvende nood aan ondersteuning inzake de zoektocht naar huisvesting, besliste de 
bevoegde minister de financiering van de CAW’s stop te zetten waardoor vluchtelingen 
hieromtrent sinds eind 2017 geen beroep meer kunnen doen op het CAW of de buddywerking.  
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Inzake integratie blijven we de asielzoekers motiveren om zo snel mogelijk Nederlandse lessen te 
volgen en/of inburgeringscursussen. Sommigen proberen zo vlug mogelijk een job te vinden om 
op basis van loonfiches gemakkelijker een onderkomen te vinden. 
Omdat de meerderheid van de LOI-bewoners in 2017 erkend waren, kwam ook het aspect van 
gezinshereniging frequenter aan bod. 
 

Doorstroming 

In 2017 werden er 36 alleenstaande mannen en 5 gezinnen – waarvan 1 gezin met 3 personen, 1 
gezin met 4 personen en 3 gezinnen van 5 personen – of in totaal 59 personen toegewezen aan 
het LOI.  
 
In 2018 werden 35 alleenstaande mannen en 3 gezinnen, telkens met 3 kinderen toegewezen aan 
het LOI. 
 
42 personen hebben in de loop van het 2018 het LOI verlaten. 
 
In 2019 werden 15 alleenstaande mannen en 2 gezinnen, telkens van 5 personen toegewezen aan 
het LOI. 
 
19 personen hebben in de loop van het 2019 het LOI verlaten. 
 

Reden van vertrek 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Erkend + eigen woonst gevonden of 
naar doorgangswoning  

0 1 9 6 30 38 10 

Erkend  + bij familie ingetrokken 0 0 0 0 1 0 0 

Subsidiaire bescherming + eigen woonst 
of naar doorgangswoning 

0 1 1 5 5 2 5 

Vrijwillig teruggekeerd 1 0 1 0 0 0 0 

Uitgeprocedeerd maar geen vrijwillige 
terugkeer 

5 6 2 2 0 1 3 

Door gezinshereniging naar ander 
centrum verhuisd 

0 0 0 0 0 0 0 

Overplaatsing gesloten centrum 
(overbrenging ander land waar ze reeds 
geregistreerd waren) 

0 0 2 1 0 0 0 

Disciplinaire transfer naar ander 
centrum 

0 0 0 0 0 1 1 

Totaal 6 8 15 14 36 42 19 

 
In totaal kregen 5 personen tijdelijke huisvesting van het OCMW in een doorgangswoning omdat 
ze er niet in slaagden om binnen de termijn van vier maanden een eigen woonst te vinden.  
 
Personeelsbezetting  

Vanaf oktober 2001 is er een halftijds maatschappelijk werker die hoofdzakelijk werkzaam is in en 
voor het LOI, vanaf januari 2006 werd een bijkomend halftijds maatschappelijk werker 
ingeschakeld zodat de opvolging en begeleiding van de LOI-bewoners over twee beroepskrachten 
kan gespreid worden. Met de uitbreiding van het LOI in oktober 2015 werden de uren van één van 
de maatschappelijk werkster uitgebreid met 7u36 per week. Dit liep af op 31.12.2018. 
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Deze maatschappelijk werkers staan 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. 
Daarnaast gaan ze wekelijks enkele keren langs naar de woningen zelf. Bovendien is er steeds de 
mogelijkheid voor de bewoners om individueel een afspraak te maken op het OCMW 
 
Hiernaast kan er gelukkig nog steeds beroep gedaan worden op geëngageerde vrijwilligers 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 de voorbije jaren aangehouden omdat ze nog 
steeds vallen tussen de minima en maxima die door Fedasil worden opgelegd. 
 

Wekelijks leefgeld  

Volwassenen/gezinshoofd € 64 

Andere volwassenen in 
gezinsverband 

€ 45 

Verhoging éénouder-gezinnen € 10 

Kind <2 jaar € 31 

Kind van 2 tot 12 jaar € 19 

Kind van 12 tot 18 jaar € 20 

 
Bijkomende noodzakelijke kosten worden eveneens terugbetaald zoals medische kosten, bus-en 
treinvervoer i.v.m. de asielprocedure, kledij, taallessen. Ook wordt er maximaal € 20 per persoon 
voorzien voor vrijetijdsactiviteiten. Op geregelde tijdstippen worden er ook uitgaven inzake 
collectieve activiteiten laste genomen: bowling, zomerbarbecue, gezelschapsspelletjes, 
nieuwjaarsetentje, … 
 
Inkomsten en uitgaven  

De subsidiëring van het ministerie bedraagt: 
 

Bedrag per dag 2017 2018 2019 

Bezette plaats volwassene  € 38,53 € 39,3 € 40,08 

Bezette plaats kind € 21,20 € 21,62 € 22,50 

Niet-bezette plaats volwassene 
= 40 % bezette plaats 

€ 15,41 € 15,72 € 16,03 

Niet-bezette plaats kind 
= 40 % bezette plaats 

€ 8,48 € 8,65 € 8,82 

 
Voor 2019 werd van Fedasil een totaal bedrag aan subsidies ontvangen van € 131.073,10.  
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Daarnaast ontving het OCMW subsidies voor de verleende medische en farmaceutische kosten 
van de bewoners op basis van de wet van 2 april 1965. 
Infrastructuur  

In 2019 gebeurden grondige aanpassingswerken zowel in het erfpachtgebouw voor 
alleenstaanden als in de gezinswoning. In de erfpachtwoning werd de elektriciteit volledig 
vernieuwd, sommige afvoerleidingen werden vernieuwd. Daarnaast werd de vloerbekleding van 
de gemeenschappelijke delen vernieuwd en ook van een aantal kamers. 
De living werd volledig herschilderd en behangen. 
 
In 2020 zal de vloerbekleding van de andere kamers vernieuwd worden en wordt ook de vloer van 
de badkamer vervangen. 
 
De gezinswoning werd totaal gerenoveerd.  
 
Tijdens de werken in Dorp-Oost werd iedereen tijdelijk herhuisvest en waren er geen verminderde 
plaatsen. 
De plaatsen in de gezinswoning in Zaffelare werden geschorst  omwille van de werken van 
augustus ’18 tot half april ’19. Dat zijn geen werken die het OCMW uitvoerde.  
 

II.3.6 Opname ouderen 

II.3.6.1 Aanvragen opname in wzc Sint-Pieter / inschrijvingen op de wachtlijst 

 
Behandeling aanvragen  

Alle aanvragen voor opname in het wzc Sint-Pieter worden administratief opgevolgd. 
De aanmelders ontvangen een brief of telefoon waarin gevraagd wordt om de nodige 
formaliteiten, zoals het indienen van documenten, te voltooien. Eenmaal deze documenten in 
orde zijn, volgt er een persoonlijk onderhoud met de aanmelder/betrokkene. Als er niet 
gereageerd wordt op een eerste contact, wordt er nog een tweede brief / telefoon 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 zien inwoners van buiten de gemeente Lochristi ook regelmatig af van verdere stappen 
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. 
 
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, waarbij de voorrang voor inwoners van Lochristi 
ondertussen wel opnieuw behouden blijft.  
Vanaf het najaar van 2015 werd echter opnieuw voorrang gegeven aan bewoners met een O-
profiel uit de gemeente Lochristi t.o.v. bewoners met een hoger zorggraadprofiel uit een andere 
gemeente. 
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II.3.6.2 Ten laste name van de verblijfskosten  

wzc Sint-Pieter 

In 2019 waren er 2 nieuwe aanvragen tot ten laste name van de verblijfskosten door het OCMW-
Lochristi voor het eigen woonzorgcentrum 
In 2018 waren dit er 5, 2017 waren dit er 3, in 2016 waren er geen,  in 2015 waren dit er 3, in 2014  2, in 2013 10 en in 
2012 waren er 5. 

 
Er waren in 2019 twee nieuwe opnames van residenten met onvoldoende financiële middelen in 
woonzorgcentrum Sint-Pieter. 
Gedurende 2019 waren 16 personen onder het systeem van ‘onvoldoende middelen’ opgenomen 
in het woonzorgcentrum Sint-Pieter. Dit is drie meer dan het jaar voordien. Van deze 19 personen 
overleden er zes tijdens het jaar 2019, zodat er op 31.12.2019 nog 10 personen onder het systeem 
van ‘onvoldoende middelen’ zijn opgenomen in het wzc Sint-Pieter. 
In 2018 waren dit er 12, in 2017  10, 2016 waren dit er 5, 2015 waren dit er 3, in 2014 waren er dit 4, in 2013 9 en in 
2012 waren er 14. Ze is dus opnieuw een merkbare stijging. 

 
Andere instellingen  

Er waren in 2019 twee nieuwe aanvragen tot ten laste name van de verblijfskosten in andere 
instellingen.  

In 2019 waren er 127 
(2018 waren dit er 
116) aanvragen. 
Hiervan lieten 81 (69 
in 2018) zich ook 
effectief inschrijven, 
of 64 % van het 
totaal aantal 
aanvragen. 
Zowel naar  aan-
vragen als naar 
effectieve in-
schrijvingen betekent 
dit een stijging. 
 

Aanvragen opname wzc Sint-Pieter 

Profiel nieuwe 
inschrijvingen 

Gemeente Betalingswijze 

Lochristi Buiten de 
gemeente 

Ten laste 
Lochristi 

Ten laste 
andere 

Zelfbetalend 

Alleenstaanden 53 18 2 2 49 

Koppels 16 0 0 0 16 
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In 2018 waren dit er drie, in2017 was  één, in 2016 waren er geen, in 2015 was dit er 1, in 2014 waren dit er 0, in 2013 
4 en in 2012 waren er 2. 

 
In totaal waren er in 2019 4 personen van wie de tekorten in de verblijfskosten werden ten laste 
genomen in een ander woonzorgcentrum. Twee van hen overleden tijdens het jaar 2019. 
In 2018 was het er één, in2017 was dit er ook één, 2016 waren dit er 3, in 2015 waren dit er 5, in 2014 waren dit er 4, 
in 2013 5 en in 2012 waren er 5. 
 

 

 
 

II.3.6.3 Onderhoudsplicht (wzc Sint-Pieter en andere instellingen) 

In 2019 waren er 9 residenten waarvan de verblijfskosten effectief ten laste werden genomen. Dit 
ten opzichte van 6 in 2017 en 2018, 8 in 2016,10 in 2015 en 8 in 2014.  
Hiervan hadden er vijf  residenten géén kinderen. Bij de andere vier residenten diende 
onderhoudsplicht onderzocht te worden.  
Dit maakte dat er een onderzoek onderhoudsplicht gebeurde bij 7 kinderen van deze residenten, 
waarvan uiteindelijk na sociaal – en financieel onderzoek 4 onderhoudsplichtig gesteld werden. 
 

II.3.7 Poetsdienst 

 
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. 
 
Het OCMW beschikte in 2019 over een poetsdienst bestaande uit 22 halftijdse werkende 
poetsvrouwen/mannen (van 8u tot 12u of van 13u tot 17u). 
In 2019 werd het Sociaal Huis geconfronteerd met een onderbezetting van deze dienst door een 
aantal langdurig zieken en het niet kunnen invullen van vrijgekomen vacatures door pensionering 
bij gebrek op de arbeidsmarkt. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal 24 17 18 14 8 10 8 10 16 20

Andere 5 4 4 5 4 5 3 1 3 4

WZC Sint-Pieter 19 13 14 9 4 5 5 9 13 16
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II.3.8 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 door Taxistop vzw. 
 

In 2019 waren er 31 
nieuwe aanvragen 
waarvan 30 effectieve 
inschrijvingen. 
 
Op 31 december 
stonden nog 32 
gezinnen op de 
wachtlijst. 

Poetsdienst 

In 2019 werd er 13.202 
uren poetshulp gegeven 
en € 92.521 
gefactureerd. 
In 2019 waren er 
langdurige zieken onder 
de poetshulpen. 1 
poetshulp ging met 
pensioen, 1 gaf ontslag 
en 1 was einde 
contract.  
Er waren 19 poets-
hulpen aan het werk.  

In-en uit gegevens 2015 2016 2017 2018 2019 

Nieuwe aanvragen 37 40 29 36 31 

Inschakelingen 22 30 13 10 19 

Annulaties 0 0 0 4 0 

Stopzettingen 15 18 20 16 7 

Verzakingen 6 3 16 1 7 
Stopzettingen door overlijden of verhuis wzc - Verzakingen: reeds andere dienstverlening gevonden 
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De redenen voor het vervoer zijn zeer uiteenlopend: van boodschappen doen (bank-post-
apotheker-mutualiteit-voedingszaak …), tot ziekenbezoek, kaarting, kapper, familiebezoek, 
begrafenis, koffietafel, bezoek aan kerkhof, advocaat, afhalen en wegbrengen naar dagverblijf, 
sociale werkplaats, petanque, een etentje en in secundaire orde medisch vervoer naar een dokter 
of ziekenhuis (bezoek, opname en ontslag, dagopname) en medische onderzoeken. 
 
Er zijn verplaatsingen binnen het grootgrondgebied Lochristi en voor de rest naar Sint-
Amandsberg, Gent, Oostakker, Gentbrugge, Wondelgem, Mariakerke, Overmere, Stekene, 
Zwijnaarde, Lokeren, Wachtebeke, Sint-Denijs Westrem, Melle, Evergem, Sint-Niklaas, 
Destelbergen, Sint-Martens-Latem, Wetteren, Zelzate, Sleidinge, Assenede, Lovendegem , 
Moerbeke, Brugge en Haaltert.  
 

 
 

Er waren 157 leden. 
 
128 verlengden hun 
lidmaatschap, 29 
nieuwe leden werden 
aangesloten. 
 

Minder Mobielen Centrale 

Profiel van de gebruikers 

Geslacht Man 41 

Vrouw 116 

Deelgemeente Lochristi 96 

Zaffelare 33 

Beervelde 15 

Zeveneken 13 
 

 74 % van de leden is 
vrouw. 
 
De meeste gebruikers 
wonen in Lochristi. 13 
van onze leden zijn 
bewoners van het wzc 
Sint-Pieter. 
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II.3.9 Woondienst 

 
Doelstelling 

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. 
Hierbij richt het OCMW zich naar gezinnen of alleenstaanden uit Groot-Lochristi met een dringend 
huisvestingsprobleem en een laag inkomen. 
 
Woningbestand  

Op 31.12.2019 beschikt de woondienst over 26 woningen om verhuurd te worden.  
Daarnaast staan er 2 doorgangswoningen (Zaffelare-Dorp 52 en Schoolstraat 40A) ter beschikking. 
Eén woning is ingericht als LOI (zie hoger punt II.3.5). 
 
Doelgroep 

Op 31.12.2019 stonden er 39 cliëntsystemen op de wachtlijst van de woondienst. Dit zijn er 1 
meer dan vorig jaar. Het BCSD heeft in 2019 24 nieuwe aanvragen voor inschrijving op de 
wachtlijst goedgekeurd. Er werden 2 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 OCMW. 
 

Schets van de rechthebbenden (nieuwe inschrijvingen)   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gezinssamenstelling Alleenstaand 15 10 22 34 28 14 

Gezin 4 6 18 8 5 10 

Deelgemeente Lochristi 11 6 27 35 31 17 

Zaffelare 3 4 5 3 2 4 

Beervelde 3 5 7 2 0 3 

Zeveneken 2 1 1 2 0 0 

 

15 chauffeurs stonden 
in voor  869 ritten, goed 
voor 27.546 kilometer. 
 
 
Er was in 2019 één 
chauffeur die stopte 
met rijden voor de 
MMC. 
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In 2019 kregen 9 cliëntsystemen huisvesting aangeboden in het kader van de woondienst, 1 kreeg 
een toewijs van een ouderenwoning. 
 

II.3.10 Klusjesdienst 

De klusjesdienst richt zich hoofdzakelijk naar minder gegoede bevolkingscategorieën, 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, waaronder 1 
technisch coördinator, in dienst van het OCMW In 2019 deed ook 1 cliënt een werkervaringsstage 
binnen de klusjesdienst. 
 
Ingevolge de 3-jaarlijkse indexering van de bijdrageschalen, varieert de door de begunstigde te 
betalen bijdrage per uur afhankelijk van het inkomen tussen € 1,89 en € 9,65 (vanaf 01.07.2017). 
Het maandelijks inkomen van de aanvrager mag niet meer zijn dan € 1.925,23 voor een 
alleenstaande en € 2.100,25 voor een gezin. 
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In 2019 waren er 157 
aanvragen waarvan 
14 klussen nog niet 
werden uitgevoerd op 
31/12/2019. 
 
 
Het zijn hoofdzakelijk 
alleenstaanden en 
ouderen die beroep 
doen op de 
klusjesdienst. 
  

Klusjesdienst 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Gezinssamenstelling Alleenstaand 76 118 80 90 86 

Gezin 20 37 19 19 21 

Deelgemeente Lochristi 53 86 111 109 65 

Zaffelare 23 33 16 24 20 

Beervelde 12 22 17 12 11 

Zeveneken 8 12 10 12 11 
Aantal is minder dan het aantal aanvragen vermits éénzelfde gezin meer dan één aanvraag kan indienen.  
  

Facturatiegegevens 2015 2016 2017                  2018 2019 

Aantal gewerkte 
uren 

1.863u 1.326,77u 1.170,88 u 1.133,56 
uur 

1.027 uur 

Aantal km 983 km 898,3 km 765 km 1.030,5 km 590 km 

Materialen € 326,39 € 76,71 € 1.987,00 € 1.599,56 € 392,17 

Totaal gefactureerd € 
11.456,64 

€ 10.632,84 € 10.616,76 € 10.124 € 8.568,81 
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12,36%
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26,15%

Tijdsbesteding klusjesdienst 2019

Klusjesdienst

Woondienst

LOI

WZC

Sociaal Huis

GAW

NSA

CAMPUS

OVERIG

LDC

Er wordt vooral beroep 
gedaan op de 
klusjesdienst voor 
klussen buitenshuis. 
 
Aantal klussen (157)  is 
meer dan aantal 
aanvragen aangezien  bij 
15 aanvragen zowel 
binnen- als buitenklussen 
werden aangevraagd bij 
één klusaanvraag. 
 
Extern buiten: 99+155 
(114) 
Extern binnen: 33 + 15 
(48) 
Verhuis/containerpark: 6  
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II.3.11 Naai- en 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 %. 

 
Totaal aan inkomsten voor naai- en strijkwerk in 2019 is € 35.392, in 2018 was dit € 36.650. 
 
Aanvragen sociaal tarief  

In 2019 waren er geen aanvragen sociaal tarief.  
 
 

Naaiwerk  

 
 
In 2019 werden 1.223 stuks naaiwerk gepresteerd. Dat is een kleine stijging t.o.v.2018 met 71 
stuks.  
 

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

2017 138 80 147 121 114 115 154 97 115 127 124 97

2018 78 68 51 105 111 84 98 153 93 120 110 81

2019 91 82 105 106 105 92 130 108 112 108 100 84
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Naaiwerk: aantal stuks
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Strijkdienst  

 

 
Er is een daling van 27.361 stuks in 2018 naar 23.718 stuks strijkwerk in 2019. 
 

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

2017 583 361 631 549 513 485 720 458 551 545 610 357

2018 387 291 229 465 479 409 436 549 440 591 498 362

2019 456 364 527 492 449 445 602 416 549 500 496 357
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Naaiwerk: inkomsten

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

2017 2124 1922 2543 2033 2414 2485 2200 2700 2625 1492 2548 1874

2018 2603 2069 2196 2387 2371 2023 2299 2505 2089 2974 1957 1888

2019 2097 1840 2058 2254 2131 2026 2555 1854 2065 1857 1592 1389
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De inkomsten bedroegen in 2019 € 29.739. Dat is een daling tegenover 2018 van € 1.775. 
 

II.3.12 Illegalen 

Het OCMW heeft de wettelijke opdracht om aan mensen die illegaal in het land verblijven, 

dringende medische hulp te bieden.  

 

In 2019 waren er geen illegalen die beroep deden op maatschappelijke dienstverlening inzake 

dringende medische hulp. 
 

In 2011: 1, in 2012: 1, in 2013: 2, in 2014: 0, in 2015 1, in 2016:0, in 2017: 1 

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

2017 2408 2326 2797 2234 2818 2831 2476 3114 3043 2969 2912 2158

2018 3007 2367 2509 2658 2750 2435 2729 2886 2484 3168 2310 2212

2019 2425 2131 2339 2585 3327 2434 3509 2249 2487 2732 1777 1744
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II.4 GESTRUCTUREERDE SAMENWERKING MET ANDERE DIENSTEN 
 

II.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 OCMW’s van de gemeenten 
Berlare, Buggenhout, Hamme, Waasmunster en Wichelen. Alle zes de OCMW’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 OCMW Hamme. 
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. 
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41%
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Schuldbemiddelingsdienst: 

verdeling OCMW's

Berlare (8)

Buggenhout (11)

Hamme (40)

Lochristi (16)

Waasmunster (10)

Wichelen (12)

 

Er werden in totaal 17 
nieuwe aanvragen 
genoteerd voor het centrum 
op een totaal van het 
samenwerkingsverband van 
97. 
 
OCMW – Lochristi heeft een 
aandeel van 17,5 % van het 
totaal aantal dossiers. 
 

Schuldbemiddelingsdienst 

Schets van de rechthebbenden  

Gezins-samen- 
stelling 

Alleenstaand 4 

Alleenstaand met kinderen 6 

Met partner 3 

Met gezin 2 

Onbekend 1 

Geslacht Man 5 

Vrouw 11 

Koppel 1 

Leeftijd ≤ 24 jaar 1 

25 – 64 jaar 14 

 65 jaar 0 

Onbekend 2 

Nationaliteit Belg 16 

Andere (EU-onderdaan) 1 
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II.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 OCMW-Hamme. Sedert 2010 werd het samenwerkingsverband uitgebreid met 
het OCMW van de gemeente Buggenhout. Sedert begin november 2011 houdt de jurist een 
wekelijkse zitdag op maandagvoormiddag in het Sociaal Huis van Lochristi. 

Oorzaak van de schulden  

Vermindering inkomsten 2 

Verlies arbeid 2 

Ongeval / ziekte 5 

Scheiding / overlijden 6 

Stopzetting act. / faillissement 2 

Drug - / alcoholverslaving 3 

Budgetprobleem 2 

Overbesteding 0 

Ander 4 

Onbekend 1 

 

In vergelijking met 2018 merken we een 
duidelijke stijging van mensen die een 
aanvraag deden bij de 
schuldbemiddelingsdienst. 
 

Aard van de schulden   

Huisvesting Huurachterstal 4 

Hypothecaire lening 0 

Nutsvoorzieningen Elektriciteit/gas 7 

Water 5 

Telefoon 7 

Staatsschulden Personenbelasting 6 

Autobelasting 3 

Penale boete 8 

Provinciebelasting 5 

Gemeentebelasting 6 

Medische schulden  10 

Kredietschulden  6 

Sociale Zekerheid  0 

Verzekeringen  4 

OCMW   5 

Alimentatie  2 

Schoolrekeningen  5 

Advocaat   3 

Mutualiteit  0 

Ander  8 

Onbekend  4 
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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 OCMW 
(zie verder punt II.4.8). 
 
 
Aard van de behandelde dossiers  

In 2019 werd er vanuit OCMW-Lochristi voor 81 dossiers beroep gedaan op de juridische dienst. 
Dit is een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. Hiermee vertegenwoordigt OCMW-Lochristi 
17 % van alle dossiers binnen het samenwerkingsverband. 
Dit ligt in de lijn van de behandelde dossiers van vorig jaar (15 %). 
 

 2019 

Administratief recht - 

Arbeidsrecht/sociaal recht 5 

Burgerlijk recht 60 

Fiscaal recht 3 

Gerechtelijk recht 2 

Handelsrecht/consumentenrecht - 

OCMW-regelgeving 8 

Insolventierecht 1 

Strafrecht - 

Vreemdelingenrecht - 

Varia 2 

Totaal 81 

 
74,07 % van de dossiers heeft betrekking op het burgerlijk recht. 
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II.4.3 Logo Gezond+ 

 
Het OCMW-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, OCMW, huisartsenkringen, ziekenfondsen 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. 
 
 
Ondernomen acties in 2019 

In 2019 werd er ingezet op borstkanker. Er werd een monoloog georganiseerd met achteraf 
nabespreking met BABC..  
 

II.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.  
OCMW- 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. OCMW-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. 
OCMW-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, … 
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Werking/leden  

De zorgaanbieders zijn: diensten voor gezinszorg, huisartsen, lokale dienstencentra, OCMW’s, 
wzc’s, verpleegkundigen en vroedvrouwen, ziekenfondsen, … 
 
Als OCMW participeerden wij in 2017 in de algemene vergaderingen en de vergaderingen van de 
raad van bestuur. Regionaal Welzijnsoverleg OCMW’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 OCMW’s aan dit overleg zijn: De Pinte, 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 OCMW’s, is te komen tot een expertise-uitwisseling en intersectorale en 
intergemeentelijke samenwerking. 
 

II.4.5 Reorganisatie ELZ 

 
Op de eerstelijnsconferentie van 02/2017 werd het voorstel gelanceerd om het lappendeken aan 
eerstelijnsdienst te ordenen in eerstelijnszones. Hierbij was een regierol weggelegd voor de lokale 
besturen. 
Intussen vormt Lochristi samen met 7 andere gemeenten de eerstelijnszone Scheldekracht. De 
andere gemeenten zijn Wachtebeke, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Wetteren, Laarne en 
Wichelen.  Een volgende stap is het vormen van de zorgraad.  
Vanuit het lokaal bestuur wordt actief deelgenomen aan deze hervorming o.a. door deelname aan 
het veranderteam, veranderforum en werkgroepen. 
 

II.4.6 De Lijn 

 
In de OCMW-raadzitting van 07.03.2002 werd een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met 
de vervoersmaatschappij De Lijn afgesloten. Ten gevolge hiervan beschikt het OCMW 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. 
In 2015 was er een wijziging waarbij personen van boven de 12 jaar  niet langer 4 kinderen onder 
de 12 jaar gratis konden meenemen met een VG- abonnement. 
 
Aan de hand van de vele vragen om verlenging van deze attesten stellen we vast dat de cliënten 
ook in 2019 volop gebruik blijven maken van dit interessant aanbod. 
De aanvragen gebeuren rechtstreeks via mail vergezeld van een attest opgemaakt door het 
OCMW. Voor 2019 waren er 29 aanvragen (in 2018 waren er 52).  
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II.4.7 Psychosociale hulpverlening 

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

 
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 werd in 2019 nog steeds samengewerkt met het team persoonlijk en 
relationeel welzijnswerk (PRW) van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen.  
   
Om de twee weken was er mogelijkheid om op woensdag een afspraak vast te leggen voor een 
hulpverlenend gesprek. 
In het najaar van 2019 werd de samenwerking met het CAW voor deze hulpverleningsvorm spijtig 
genoeg echter stopgezet. Omwille van herorganisatie van het hulpverleningsaanbod binnen het 
CAW. 
 
Er werden 20 cliënten begeleid door het team. Dit is een daling ten opzichte van 2018. De 
meerderheid zijn vrouwen.  

  Schets van de cliënten 
  

2018 2019 

Geslacht    Man 10 7 3 3 

  Vrouw 16 26 20 17 

  Leeftijd   Jongere (<18) 0 2 1 1 

  Volwassenen (18-59) 20 24 16 14 

  Oudere (60+) 6 7 6 5 

  Gezinssituatie°   Alleenstaand 10 10   

  Eenoudergezin 8 16   

  Samenwonend met kinderen 6 4   

  Samenwonend zonder 
kinderen 

0 0   

  Woont bij ouders 0 2   

  Woont bij 
voorziening/instelling/derden 

1 0   

  Onbekend 0 1   

° De gezinssituatie wordt niet meer geregistreerd sinds 2018. 
  
Begeleidingen 
Afhankelijk van de problematiek wordt er een andere begeleidingsmodule ingezet.  
Deze modules zijn afgebakende hulpverleningspakketten die op sectorniveau afgesproken 
werden.  
  

Begeleidingsmodule 2016 2017 2018 2019 

Integrale individuele begeleiding 3 3   

  Begeleiding psychische en persoonlijke 
problemen 

13 
18 

17 16 

  Integrale gezinsbegeleiding 0 1   

  Begeleiding opvoedingsonzekerheid 
Begeleiding opvoedingsproblemen 

2 
4 

1 1 

  Begeleiding scheidingsproces 
Scheidingsbegeleiding 

2 
2 

  
1 

  Scheidingsbemiddeling 0 0   

  Ouderschapsbemiddeling 2 2   

  Begeleiding partnerrelatie 4 3   
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Begeleiding relatie- en gezinsproblemen   6 3 

  
De meeste begeleidingen betreffen persoonlijke problemen. 
De hulpverlening had 111 contacten met de cliënten in 2019. Het gemiddeld aantal contacten 
bedroeg 6. 
  
In 2019 werden 9 begeleidingen afgesloten. De duur van de begeleidingen situeerden zich tussen 
de 3 weken en 2 jaar, met een gemiddelde duur van 366 dagen. 
  
*Aantal cliënten gedurende de voorbije jaren: 2013 (38), 2014 (31), 2015 (40), 2016 (26), 2017 (33) 
en 2018 (23). 
  
  

II.4.8 Juridisch advies 

 
Maandelijks wordt er in samenwerking met de Commissie Juridische Bijstand een kosteloos 
raadplegingsmoment Juridisch 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. 
 
De bekendmaking van het juridisch advies gebeurt via het gemeentelijke infoblad Info Lochristi, via 
een affiche in het OCMW en via de OCMW-website. 
 
In 2019 had het Juridisch Advies 12 maal plaats. We registreerden 41 raadplegingen.  
In 2011: 37, in 2012;47, in 2013:53, in 2014:57, in 2015: 40, in 2016: 52, in 2017: 44; in 2018:48. 

 
De materie waarvoor een advies gevraagd wordt, is sterk uiteenlopend: echtscheidingsprocedure 
en alimentatie, erfrecht, sociale zekerheid, huurrecht en voorlopige bewindvoering, leningen, 
pacht, pensioenen, minderjarigen, kindergeld, betwiste facturen, schulden, stalking en diefstal.  
 
 

II.4.9 Fluvius – oplaadterminal budgetmeters 

 
Sinds 23.04.2004 kunnen cliënten die over een budgetmeter beschikken, hun kaart opladen op het 
OCMW Daar waar voorheen 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 en niet langer gewacht worden op een tussenkomst van een maatschappelijk 
werk(st)er. 
 
In 2019 weren er 506 opladingen voor elektriciteit en 269 voor gas of in totaal 775, wat alweer een 
aanzienlijke daling is tov vorige jaren 
Ongeveer twee op drie zijn opladingen elektriciteit, één derde betreft gas. 
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Ingevolge de installatie van digitale meters, ook wel slimme meters genoemd, vanaf eind 2019 zal  
het aantal opladingen zeer sterk verminderen omdat de meeste gebruikers de opladingen kunnen 
doen via een webtoepassing van thuis uit. 
 

 
 
 
 
Aardgasbudgetmeter 
Door het invoeren van budgetmeters voor gas zien we vooral in de wintermaanden een 
aanzienlijke stijging van het aantal opladingen. Heel wat cliënten doen frequente opladingen voor 
kleine bedragen omdat ze er in de zomermaanden niet toe komen om al een reserve op te 
bouwen via de budgetmeter gas. 
 
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 werd opnieuw de invoering van een 
minimale levering van aardgas voor de periode van 1 december 2019 tot 1 maart 2020 toegekend. 
 
Na een sociaal onderzoek kan het OCMW 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 OCMW 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 OCMW  
In de winterperiode 2019-2020 werd deze tussenkomst opnieuw aan 4 cliëntsystemen net als in 
de vorige winterperiode. 
 

 

II.4.10 Minder Mobielen Centrale - ziekenfonds 

 
De MMC - Lochristi (zie hoger punt 0) 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. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reeks1 973 961 926 1492 1455 1422 1325 964 863 775
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In de meeste steden werden vanuit de ziekenfondsen 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. 
 

II.4.11 Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap  

 
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 OCMW afgevaardigd. 
 

II.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 werd 
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 werd het aspect drugpreventie ondergebracht in een ruimer takenpakket van 
het jeugdwelzijn, waarvoor een halftijdse werkkracht werd aangeworven binnen de gemeentelijke 
jeugddienst. Hierbij werd de aanzet gegeven voor een vernieuwd overlegplatform. 
 
Sinds 2014 wordt 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.  
Dit project liep tot mei 2015. Intussen is POP structureel verankerd in de werking en wordt het 
uitgebreid met relevante partners in functie van de agendapunten en noden. 
 

II.4.13 Kringwinkel De Cirkel 

 
Voorgeschiedenis  
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Lange tijd ontving het OCMW 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, maar dit 
is echter geen evidentie. Daarom wordt er samengewerkt. 
In 2010 trad het OCMW-Lochristi toe tot de vzw De Cirkel dat door het OCMW van Lokeren werd 
opgericht. 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 OCMW-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 werkplaats De Cirkel' ontvangt het 
OCMW ook hogere subsidies voor deze tewerkstellingen. 
 

 
 
2019 = 
Ingezameld       168.612 kg 
Betalende klanten  23.764 
Sinds het openen van de nieuwe locatie van de Kringwinkel is er een stijging te zien van de 
ingezamelde goederen en het aantal betalende klanten.  
 

Medewerkers per 31.12 (VTE) 2015 2016 2017 2018 2019 

Begeleiding 1,25 1,25 1,2 1,2  2,5 

Sociale werkplaats-gesco's 3 3 3,3 4,8 6,8 

Artikel 60§7 3 3 1,25 2,0 3 

Vrijwilligers / andere statuten 2,65 3,05 2,75 2,5 2,6 

Totaal 9,9 10,03 8,5 10,5 14,9 

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingezameld kg 84.985 111.412108.277118.514124.256128.481112.649138.211130.882168.612

betalende klanten 3.737 11.435 12.012 13.056 13.335 14.061 16.261 18.349 21.409 23.764

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Kringwinkel De Cirkel



 

66 

 

II.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. 
 

II.4.15 Vervoer rolstoelgebruikers en personen met een beperkte mobiliteit  

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

 
In 2014 sloegen de OCMW's van Lochristi, Lokeren, Moerbeke en Wachtebeke de handen in elkaar 
voor het oprichten en beheren van een vervoersdienst voor personen met een handicap of met 
ernstig beperkte mobiliteit. 
 
Deze vervoersdienst, die wordt gecoördineerd door het OCMW-Lokeren, is erkend door de 
Vlaamse Overheid. Voor de periode van 01.01.2014 tot 31.12.2018 wordt deze dienst belast met 
de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig 
beperkte mobiliteit. 
De erkenning liep normaal af op 31/12/19. Het decreet over de basisbereikbaarheid voorziet dat 
de openbare dienstverplichting vanaf 2020 wordt bepaald door de vervoerregio’s. Om het 
aangepast vervoer vanaf 2020 onder het vervoer op maat onder te brengen, is er een 
overbruggingsperiode nodig. De Vlaamse Regering heeft inmiddels beslist om de looptijd van de 
openbare dienstverplichting te verlengen met 2 jaar, tot maximum 31/12/2021.  
Het vervoersgebied bestaat uit volgende gemeenten: Lokeren, Lochristi, Moerbeke en Zele. 
De samenwerkingsovereenkomst ging van start op 01.04.2014. De O.C.M.W-raad van Wachtebeke 
besliste op 06.07.15 om uit het samenwerkingsverband te treden omdat er in 2014 geen ritten zijn 
geweest voor inwoners van Wachtebeke. OCMW-Moerbeke stapte op 01.01.2017 ondertussen 
ook uit. 
 
In 2019 waren er 46 nieuwe aansluitingen waarvan 11 nieuwe leden uit Lochristi.  
 

II.4.16 Psychologische dienstverlening 

 
Sinds september 2014 heeft het OCMW van Lochrist een samenwerking afgesloten met OCMW-
Merelbeke (i.s.m. OCMW-Gent) inzake het aanbieden van psychologische dienstverlening en dit 
voor 8u per 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 echter 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, …  
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II.5 VRIJWILLIGERSWERK 

 
Om de bewoners van de gemeente nog beter te kunnen dienen, is een vrijwilligersnetwerk 
onontbeerlijk.  
Het OCMW is dan ook zeer verheugd over een goed draaiende en altijd optimistische equipe van 
vrijwilligers te kunnen beschikken.  
 
In 2019 waren zijn er 15 vrijwilligers actief in de MMC. 1 vrijwilliger is in de loop van 2019 gestopt 
om persoonlijke redenen. 
 
In het Lokaal Opvanginitiatief was in 2019 1 vrijwilliger actief.  Deze vrijwilliger organiseerde 
regelmatig een vrijetijdsactiviteit in het weekend of maakte samen met de LOI-bewoners een 
uitstap  
Daarnaast konden onze LOI’ers terecht bij de wekelijkse babbeltafel in LDC ’t Fazantenhof voor 
ondersteuning bij het leren van het Nederlands.  
 
Tot slot waren twee vrijwilligers actief als huiswerkbegeleiders bij kwetsbare gezinnen.  
 

II.6 SURPLUSFONDS 

 
Sinds 2003 heeft het OCMW 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 OCMW 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 OCMW 

begeleid worden. 

 

Inkomsten 

Op 12 en 19 mei organiseerde het OCMW haar jaarlijkse ontbijtbuffet in het lokaal 
dienstencentrum. Dit bracht € 4.728 op, wat in dezelfde lijn ligt ten opzichte van de voorbije jaren. 
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Uitgaven 

Met de opbrengsten van onze activiteiten werden 55 geschenkbonnen van € 20 van een 
speelgoedzaak aangekocht voor gezinnen in begeleiding, bij wijze van Sinterklaasactie. 
Als eindejaarsactie werden er voor de volwassen cliënten 170 bonnen van een warenhuis van € 25 
voorzien. Voor de winteractiviteit in samenwerking met de bibliotheek, cultuurdienst van Lochristi 
werd € 734,64 betaald. 
 

II.7 KLACHTENANALYSE  

 
Sinds 1 oktober 2010 beschikt het OCMW-Lochristi over een klachtenreglement in uitvoering van 
het OCMW-decreet. 
In 2019 werden er geen klachten geregistreerd. 
In 2018 was dit 0, 2017 was dit er 1, in 2016 1 (niet ontvankelijk), in 2015 1, in  2014  3. 
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Deel III. WOONZORGCENTRUM SINT-PIETER 
 

III.1 BEWONERS 
 

III.1.1 Bezetting op 31.12.2019 

 
De bezetting op 31.12.2019 in het wzc Sint-Pieter bedroeg 80 residenten (100%) waarvan 24 
mannen (30.00%) en 56 vrouwen (70,00.%); van de 80 bewoners verbleef er 1 bewoner  in het 
ziekenhuis. 
Vergeleken met de toestand op 31.12.2018 waren er toen 80 bewoners in het wzc (15 mannen,  
65 vrouwen).  
 

III.1.1.1 Overlijdens 

In de loop van het jaar 2019 zijn 32 bewoners overleden. In 2018 waren dat er 18; er zijn dus 14  
overlijdens meer in 2019 dan in 2018. 
28 bewoners overleden in het woonzorgcentrum, 4 zijn overleden in het ziekenhuis. 
 

III.1.1.2 Opnames 

 
Aantal  

Gedurende het jaar 2019 mocht het wzc 32 nieuwe bewoners verwelkomen, waarvan 13 mannen 
en 19 vrouwen. Er zijn 9 opnames meer in 2019 dan in 2018. In verhouding worden nog altijd 
minder mannen (13) dan vrouwen (19) opgenomen. 
 

Opgenomen in 2015 2016 2017 2018 2019 

Afdeling Orchidee 6 5 12 11 11 

Afdeling Azalea & 
Begonia 

21 12 10      12      21 

Totaal 27 17 22      23      32 

 

Afkomst van de nieuwe bewoners  

Gezien het opnamebeleid wordt de instroom vanuit de eigen gemeente bevorderd. 
 

Afkomstig van 2015 2016 2017 2018 2019 

Lochristi 27 17 18 21 23 

Andere gemeente 0 0 4 2 9 

 
Dit jaar zijn er 9 bewoners van een andere gemeenten opgenomen.  Ook in 2018 werden er 
nieuwe bewoners van een andere gemeente dan Lochristi opgenomen. 
 

III.1.2 Gemiddelde leeftijd van de bewoners op 31.12.2019 
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De bewoners die werden opgenomen in 2019 waren gemiddeld 86 jaar en 5 maanden bij opname. 
In 2018 was dat 85 jaar en 4 maanden of 1 jaar en 1 maand jonger dan in 2019.  
 
 

III.1.3 Validiteit aan de hand van de Riziv forfait 2019 (gebaseerd op de zorgprofielen van 2018-
2019 

 
De bewoners van een wzc worden op basis van de Katz-schaal ondergebracht in zorgcategorieën: 

 O-profiel: valide  

 A-profiel: matig zorgbehoevend 

 B-profiel: zorgbehoevend 

 C-profiel: zwaar zorgbehoevend 

 CD-profiel: zwaar zorgbehoevend met dementie 

 D-profiel: valide maar met diagnose dementie 
 

  
 
De zorggraad bedraagt in 2019 62,99 % tegenover 60,43 % in 2018. 
De zorggraad is het aandeel B, C, CD  en D profielen t.o.v. totaal aantal bewoners. 
Zorggraad in 2019 = 62,99 %. Dit is een stijging van 2,56 % tov 2018 (60.43%) 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

B 15,293 15,194 13,321 17,142 16,15

O 24,6 27,708 26,795 24,112 17,01

A 9,195 6,164 6,419 6,584 12,15

C 5,844 7,246 5,362 6,789 9,47

CD 23,948 22,019 25,718 21,649 21,45

D 0 1,456 0,981 1,299 2,56
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In 2013 werd het opnamebeleid gewijzigd met het doel te komen tot een zorggraad van 70 %.  
Vanaf het najaar van 2015 werd echter opnieuw voorrang gegeven aan bewoners met een O-
profiel uit de gemeente Lochristi t.o.v. bewoners met een hoger zorggraadprofiel uit een andere 
gemeente. Hierdoor wordt de 70% zorggraad niet bereikt. 
 
 

III.1.4 Mobiliteit  

 

III.1.4.1 Mobiliteit van de bewoners per 31.12 

 
Algemeen 

 Azalea Begonia Orchidee Totaal 

Bewoners die zich zelfstandig kunnen 
verplaatsen zonder hulpmiddel 

5 5         14 24 

Bewoners die zich zelfstandig kunnen 
verplaatsen met hulpmiddel  

16 24 4 44 

Bewoners die verplaatst worden met 
hulpmiddel (rolstoel/RVT-zetel) 

5 1 6 12 

Bedlegerige bewoners 
 

0 0 0 0 

De mobiliteit van onze bewoners zonder loophulpmiddel is in 2019 fel gestegen, vnl. op afdeling 
Orchidee en Begonia. Aantal bewoners die zich verplaatsen met hulpmiddel blijft gelijk. Nog 
steeds gebruikt  meer dan de helft van de bewoners een rollator  en 85 % van de bewoners in ons 
wzc kan zich nog zelfstandig verplaatsen met of zonder loophulpmiddel! 
Duidelijke afname van rolstoelgebonden bewoners.  Op de open afdeling is de zorggraad duidelijk 
hoger op Azalea dan op Begonia. 
 

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

Zorggraad 57,16% 57,55% 57,74% 60,43% 62,99%
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Er zijn geen bedlegerige bewoners. Dit is de verdienste van ons personeel en een goede 
positionering. Alle bewoners komen dagelijks (behalve bij ziekte) uit bed en nemen deel aan het 
leef- en woongebeuren.  
 
 
Valincidentie 

 

 
 
 
Er waren 136 valincidenten in 2019. Dit is het laagste cijfer sinds 2012. De toegenomen mobiliteit, 
het streven naar zelfredzaamheid en de efficiënte inzet van hulpmiddelen zijn hier mee de 
oorzaak. 

- Orchidee telt 57 valpartijen voor 2019 = 3de hoogste score sinds 8 jaar. Reden: 2019 bracht 
ons fysiek veel goede bewoners maar mentaal zwak. Deze bewoners hebben veel 
begeleiding nodig, ook in het gebruik van hun loophulpmiddel. Zelf vergeten zij dit 
hulpmiddel te gebruiken en de totale infrastructuur van de afdeling voor mensen met 
dementie zorgt ervoor dat de hulpmiddelen niet in bereik van de bewoners kunnen staan. 
Plaats van vallen: vooral gang en leefruimte. 

- Azalea en Begonia tellen 79 valpartijen = laagste score sinds begin van de meting in 2008. 
Reden:  2019 bracht ons op deze afdelingen zeer sterke bewoners, zowel fysiek als 
mentaal. Plaats van vallen: vooral kamer en sanitaire cel. 

 
91% van de valpartijen heeft geen ernstige gevolgen, 3 valpartijen hadden een breuk tot gevolg.  
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III.1.4.2 Activiteiten kinesitherapeut 

Algemeen 

In 2019 voerden de kinesitherapeuten volgende activiteiten uit in het woonzorgcentrum:  

 dagelijks gangreëducatie; 

 dagelijks fietsen; 

 dagelijks acute en chronische behandelingen; 

 wekelijks bewegen in groep op de afdeling Orchidee, rollatordans;  

 deelnemen aan wandelingen, uitstappen, …; 

 verantwoordelijk voor allerlei hulpmateriaal (rolstoelen, rollators, spalken, zitschalen, 
ligortheses, steunkousen, …)   

 zorgen voor een goede positionering in lig en zit; 

 teamvergadering bijwonen op afdeling Azalea, Begonia en Orchidee; 

 administratie: zorgdossiers, aanvragen, verslagen, afrekeningen, …;  

 verwenmiddagen afdeling Azalea, Begonia en Orchidee 

 opvolgen fixatiereducerend beleid / valincidentie; 

 verzorgen interne vorming voor vp/vz, logistiek en onderhoudspersoneel; 

 verzorgen van info-avonden voor bewoners en familie; 

 begeleiding van bewoners in het outdoor bewegingspark; 

 begeleiding van studenten kinesitherapie en studenten verpleegkunde (sociaal engagement)  

 helpen in het maaltijdgebeuren; 

 deelname werkgroep zelfredzaamheid; 

 deelname werkgroep herdenkingsmoment; 

 deelname palliatieve werkgroep; 

 deelname week van de valpreventie; 

 deelname zorgoverleg campus 

 deelname dementievriendelijke week  
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 petanquecompetitie. 

 
Therapeutische behandelingen  

 

Behandelingen per 31/12 Azalea Begonia Orchidee Totaal 

Gangreëducatie: bewoners terug leren stappen / onderhouden van stappen  

Acuut (na heupfractuur, ziekte, …) 0 1 0 1 

Chronisch (bvb. bij bewoners met 
dementie) 

7 3 8 18 

Fietstraining  

Binnen (hometrainer) 8 9 14 31 

Buiten 0 0 0 0 

Palliatieve behandelingen, gericht op comfort (ligorthese, aromatherapie, 
projectie.) 

 

 4 6 5 15 

 

III.1.4.3 Conclusies/verslag projecten/nieuwe trends 

Conclusie  

De acute behandelingen zijn minder omdat ze meestal verder evolueren naar chronische 
behandelingen. De comfortbehandelingen situeren zich niet enkel meer op Orchidee maar nemen 
uitbreiding naar Azalea en Begonia. Dit door een wissel van de hoofdverpleegkundige die meer 
aandacht schenkt aan comfort en opvolging. 
Er zijn geen bewoners die buiten fietsen. Eén bewoner heeft nog een auto ter beschikking. 
Het fietsen op de hometrainer en actieve/passieve trainer blijft op alle afdelingen populair!  Na de 
enorme stijging 2 jaar geleden en een status quo in 2018 is er in 2019 terug een stijging vnl . op 
afdeling Orchidee. Zoals reeds eerder vermeld zijn veel bewoners daar fysiek gezond maar hebben 
ze veel begeleidende zorg nodig voor alle activiteiten van het dagelijks leven. 
 
Projecten  

 

 Petanque competitie 2019: elke maand wordt er gestreden om zo hoog mogelijk te scoren in 
het eindklassement van december. De prijzen die dan in de maand januari worden uitgedeeld 
zijn voor onze bewoners een extra motivatie om deel te nemen. Ook op andere dagen leeft de 
activiteit, de primordiale vraag die mij veel wordt gesteld is ‘wanneer is het petanque?’. 
De sociale interacties die hierbij ontstaan en het competitiegevoel dat wordt aangewakkerd zijn 
een absolute meerwaarde voor het welbevinden van onze bewoners. 
In het jaar 2019 zijn 34 bewoners actief betrokken geweest bij de activiteit. 

 Elektrische fietsen LDC: hiermee gaan we met bewoners fietsen in Lochristi en gaan we zo veel 
als mogelijk naar herkenbare plaatsen (vroegere woning, familie, natuur, dorp, …). 12 bewoners 
hebben plaats genomen op onze fiets in 2019. 

 BeleefTV: deze interactieve speeltafel deed in 2019 zijn intrede. Alle bewoners van afdeling 
Orchidee zijn hierbij meermaals aan bod gekomen om te reminisceren, geheugentraining, 
activatie, muziek, natuurfilm, …. Doel is deze beleefTV verder te introduceren bij familie en 
tijdens bezoekmomenten. Deze beleefTV wordt multidisciplair gebruikt 7/7. 

 Project  ‘dementievriendelijke week’ verruimen in ‘dementievriendelijke gemeente. In het 
kader van de Werelddag Dementie is er voor het 2de jaar op rij een dementievriendelijke week 
georganiseerd in samenwerking met gemeente, Sociaal Huis en ’t Fazantenhof.  
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- Tijdens deze week zijn de bewoners met en zonder dementie op een aangename manier 
samengebracht. Zo werden intern verschillende afdelingsoverschrijdende activiteiten 
georganiseerd. Bij de koffie op grootmoeders wijze werden er bewoners van 
Azalea/Begonia uitgenodigd op de afdeling Orchidee om samen gezellig te babbelen bij een 
kopje koffie. Ook drie externe inwoners van Lochristi schreven zich in voor een 
koffiemoment op de afdeling Orchidee om kennis te maken en inzage te krijgen in de 
leefwereld van bewoners met dementie. 

- De externe sensibilisering gebeurde via de wekelijkse markt op dinsdag. Aan een infostand 
met gezellige zitruimte werden de inwoners van Lochristi wegwijs gemaakt in de wereld 
van personen met dementie en konden ze terecht met al hun vragen en bezorgdheden. Er 
waren ook lekkernijen uit grootmoeders keuken te verkrijgen, gebakken door onze eigen 
bewoners; die eveneens op bezoek kwamen. Dit jaar werd ook de middenstand van 
Lochristi gevraagd om slogans rond dementie te laten schrijven op hun vitrines. We gingen 
hiervoor op pad en konden op heel wat positieve reacties rekenen van onze lokale 
handelaars! Met deze positieve beeldvorming willen we onze inwoners meer informatie 
bieden omtrent het ziektebeeld dementie en taboes doorbreken. 

- In samenwerking met heel wat lokale kunstenaars uit Lochristi en het LDC werden twee 
creatieve ateliers georganiseerd met ‘mens’ als centrale thema. Het resultaat van deze 
ateliers is een reizende tentoonstelling die geëxposeerd werd in het wzc en LDC en die in 
2020 nog naar het gemeentehuis en naar andere instanties zal reizen. 

 Valparcours en rolstoeltraining: 1x per maand wordt een parcours georganiseerd i.s.m. collega 
ergotherapie. We blijven inzetten op valpreventie. Dit wordt de laatste jaren gerealiseerd aan 
de hand van tal van projecten zoals Bounce, valparcours, fietstraining, kamers reorganiseren en 
gebruik maken van verrijdbare tafels om de leefomgeving te vergroten, zelfredzaamheid 
stimuleren, meer begeleide zorg …. Een goede preventie en observatie bij de komst van nieuwe 
bewoners zorgen voor een zo optimaal mogelijke valpreventie: screening ADL ergo, screening 
hulpmiddelen, stimuleren zelfredzaamheid, aandacht goed schoeisel, … 

 Week van de valpreventie: in 2019 werd voor de 1ste keer een samenwerking op poten gezet 
met de andere wzc’s van Lochristi t.t.z. Zaffelare en Zeveneken. We organiseerden samen een 
markactie tijdens de week van de valpreventie ter sensibilisering van onze inwoners. We 
organiseerden voor de 1ste keer een schoenenverkoop in de cafetaria van het wzc i.s.m. een 
orthopedische verstrekker. 

 Aftastende bezoeken Luein: zie ergotherapie 
 

III.1.4.4 Fasen van dementie op 31.12.2019 

 
De begeleiding van de ergotherapeuten houdt rekening met de cognitieve toestand van de 
bewoner. 
 
Mini Mental State Examination (MMSE)  

 
De Mini-Mental State Examination (MMSE) is een screeninginstrument dat gebruikt wordt om de 
ernst van cognitieve stoornissen vast te stellen en bestaat uit 11 vragen met een score van 0 tot 
30. Hierbij komen verschillende aspecten van het cognitief functioneren aan bod, vooral het 
geheugen en de taal.  
Op basis van de resultaten van de MMSE kan de zorggraad van de bewoners bepaald worden. 
Hieronder is er een overzicht gemaakt per afdeling over 3 jaar om de wijzigingen in de zorggraad 
weer te geven. 
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Toestand op 31 december 2019 
        

    NTT: 
zeer zwaar 
1 t/m 10 

zwaar 11 
t/m 17 

ondersteunend 18 
t/m22     

    
‘verzonke
n ik’ 

‘verdwaald
e ik’ 

‘bedreigd
e ik’ 

dagelijks 
geheugenproblem
en 

Zelden 
geheugenproblem
en 

Control
e 

Orchidee 2017 5 6 9 6 0 26 

  2018 5 4 12 4 1 26 

  2019 10 3 8 3 2 26 

Azalea/ 
Begonia 

2017 2 4 10 10 28 
54 

  2018 3 2 15 8 26 54 

  2019 16 4 15 7 12 54 

Totaal 
wzc 

2017 7 10 19 16 28 
80 

  2018 8 6 27 12 27 80 

  2019 26 7 23 10 14 80 

 
In vergelijking met vorig jaar (2018) is over heel het wzc het aantal bewoners die zich in de 
“verzonken ik fase”, de laatste fase van dementie, bevinden sterk toegenomen. Er waren op 31 
december 2019 26 bewoners in deze fase, t.o.v. 8 bewoners het jaar voordien. Er is een kleine 
toename in de groep bewoners in de “verdwaalde ik fase”, namelijk 1 bewoner meer. In de fase 
van de “bedreigde ik” is er een daling van 4 bewoners.  
 
Ten opzichte van vorig jaar is op de afdelingen Azalea en Begonia het aantal bewoners in de fase 
van de “verzonken ik” enorm gestegen tot 16 bewoners. In de fase van de “verdwaalde ik” is er 
een lichte stijging van 2 bewoners. Het aantal bewoners in de “bedreigde ik fase” is gelijk 
gebleven. De stijging van het aantal bewoners in de “verzonken ik fase” is een record in 
vergelijking met de voorbije jaren. Op de afdeling Orchidee is vooral de verdubbeling van het 
aantal bewoners in de “verzonken ik fase” opvallend. 
 
Hieruit kunnen we concluderen dat over het algemeen de cognitieve toestand van de bewoners 
achteruit is gegaan t.o.v. vorig jaar. De algemene zorgvraag is veranderd. Wanneer de fysieke 
mogelijkheden (relatief) goed is in combinatie met een minder goede cognitieve mogelijkheden 
vraagt dit een andere aanpak. Deze bewoners hebben bijzonder veel aandacht en interactie nodig 
waarbij het continue toezicht op de afdelingen uitermate in belang toeneemt. 
 
 
Orchidee 
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Alle afdelingen + Totaal wzc 
 
 

 

III.1.4.5 Overzicht van de activiteiten van de ergotherapeuten 

 
Activiteiten van het Dagelijkse Leven (ADL)  

ADL omvat alledaagse handelingen die een persoon op een dag uitvoert. Zich wassen en kleden, 
toiletbezoek, maaltijden bereiden en huishoudelijke activiteiten zijn daar voorbeelden van.  
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Tijdens de ADL-training leert de ergotherapeut de bewoners hoe ze bepaalde activiteiten op een 
aangepaste manier kunnen uitvoeren door gebruik te maken van hulpmiddelen, 
compensatietechnieken en/of assistentie om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid te 
verhogen.  

In de eerste week van de opname in het wzc worden de bewoners gescreend op ADL wassen en 
kleden. Ook bewoners die reeds bij ons woonden en waarbij de verpleging en verzorging een 
inventarisatie van de mogelijkheden tijdens de ochtendverzorging wensen, werden gescreend en 
kregen ADL-training. Er werden 27 bewoners gescreend in 2019. 
Bij de observatie/training wordt gelet op de veiligheid van het gedrag en de omgeving, het gebruik 
van hulpmiddelen, valrisico, de volgorde van wassen, nauwkeurigheid, enz. ... Wanneer de 
bewoners bereid zijn om de geleerde technieken spontaan toe te passen, wordt dit in een verslag 
en via overdracht doorgegeven aan de verpleegkundigen en zorgkundigen zodat de bewoners op 
dezelfde manier verder kunnen ondersteund worden.  

Omdat personen met dementie meer structuur en houvast nodig hebben krijgen de bewoners op 
de afdeling Orchidee waarvan hun fysieke toestand het nog toelaat, dagelijks ADL door de 
ergotherapeuten.  
Op 31 december zijn er 9 bewoners (8 Orchidee, 1 Azalea/Begonia) die dagelijks ADL - wassen en 
kleden - krijgen. 

1.1.1 Oplijsting activiteiten ergotherapeuten. 

 Dagelijks ADL 

 Dagelijks ontbijtbegeleiding op afdeling Orchidee 

 Huishoudelijke taken zoals: was plooien, tafel klaarzetten voor koffie, …  

 Maaltijdbegeleiding/organisatie restaurantwerking 

 Relaxatie:  

 handmassages  

 voetmassages 

 voetbaden 

 lichttherapie 

 relaxatiebaden 

 snoezelen in de multisensoriële ruimte  

 Individuele en/of groepsactiviteiten 

 Wekelijks koor  

 Realiteits Oriëntatie Training (ROT), voorlezen van de krant 

 Deelname aan wandelingen, grote uitstappen 

 Aandacht voor mondhygiëne 

 Afname MMSE en verslaggeving 

 Deelname aan projecten:  

 Project zelfredzaamheid 

 Project dementievriendelijke week 

 Werkgroep maaltijdbegeleiding 
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 Werkgroep herdenkingsmoment 

 Geven van advies indien nodig 

 Deelname aan teamvergaderingen  

 Administratie: dossiers, verslagen, bestellingen, …  

 Deelname aan bijscholingen 

 Bestellen van aangepaste kledij en hulpmiddelen 

 Begeleiden stagiairs  

 Moestuinieren met de bewoners 

 Valparcours en rolstoeltraining (zie luik kinesitherapie) 

 Multi sensoriële storytelling (MSST) 

 Zilverwijzer 

Voorbeelden van activatie: 
Spreuken- en gezegdenspel / balspel / gezellig muziekuurtje / tafelhandbal / plantenzorg / 
beginletterspel / kegel-werpspel / nagels lakken / spelnamiddag / beweging / gespreksgroep / 
koken en bakken / geheugenspelen / Pim–Pam-Pet / stoeldans / fruitsla maken / verwennamiddag 
/ reminiscentie / kaarten / gezellig aperitief 
 

Orchidee 

In 2019 heeft afdeling Orchidee een heel gevarieerd publiek op vlak van fysieke en cognitieve 
mogelijkheden. 

Enerzijds zijn er bewoners die een zeer lage aandachts- en concentratiespanning hebben. Deze 
bewoners genieten van korte individuele activiteiten aangepast aan hun mogelijkheden. Met hen 
worden eerder individuele relaxerende activiteiten gedaan. Voorbeelden hiervan zijn hoofd-hand-
en voetmassage, nagels lakken, verwenbaden, snoezelen in de multisensoriële ruimte, …  
Deze bewoners genieten van de rust en speciale aandacht die ze krijgen.  

Anderzijds hebben we een groep met bewoners die nog een hoge zelfredzaamheid hebben mits 
aangepaste begeleiding. Dagelijks worden ze gestimuleerd om deel te nemen aan huishoudelijke 
taken. Door dit gevarieerd publiek is er nood aan voldoende gradatiemogelijkheden binnen een 
grotere groepsactiviteit. Zo wordt er getracht dat elke bewoner zo veel mogelijk voldoening 
ervaart bij die activiteiten.  

Bij de start van 2019 smeerden 16 bewoners zelfstandig hun boterhammen. Dit aantal is op 31 
december ongeveer gelijk gebleven, namelijk 15 bewoners. Zij zijn verdeeld over 4 tafels (zie 
verderop bij “Lopende projecten” – “ontbijtbegeleiding Orchidee”). Er zijn 4 bewoners waarbij 
altijd geholpen moet worden bij het eten van de warme middagmaaltijd.  

Op maandagvoormiddag vindt het zangkoor plaats. Dit is een activiteit waaraan zowel bewoners 
van de open afdelingen als van de gesloten afdeling deelnemen. Dit blijft jaar na jaar een groot 
succes. 

Dinsdagochtend en donderdagochtend zijn vaste momenten voor individuele therapieën, snoezel- 
en/of verwenmomenten. Op donderdagnamiddag kan een relaxatiebad gegeven worden aan een 
bewoner die hier nood aan heeft. Op dinsdag- en vrijdagnamiddag wordt er een activiteit in grote 
groep gegeven.  
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Het aantal bewoners binnen de drie verst gevorderde fases van dementie is gelijk gebleven met 
het aantal vorig jaar op 31 december. Er is wel een verschuiving het aantal bewoners binnen deze 
drie fases, waarbij het aantal bewoners binnen de “bedreigde ik fase” en de “verdwaalde ik fase” 
is afgenomen en binnen de “verzonken ik fase” is toegenomen (zie grafieken MMSE hierboven). 
Dit vraagt steeds meer toezicht, aangepaste begeleiding en gradaties tijdens zo’n activiteiten.  
 
Azalea/Begonia 

In 2019 werden de MSSE-afnames niet enkel meer op dinsdag uitgevoerd. Dit om tegemoet te 
komen aan de vaste badmomenten en kappersafspraken van sommige bewoners en aan de 
eventuele dringende nood aan deze testresultaten. 

We zien een grote toename van het aantal bewoners met dementie die zich in de “verzonken ik 
fase” bevinden. Dit vraagt meer toezicht en aangepaste begeleiding/activiteiten op de afdelingen 
Azalea/Begonia. Daarnaast wordt er bekeken en overlegd of sommige bewoners niet beter tot hun 
recht komen binnen de afdeling Orchidee. 

Op maandagvoormiddag vindt het zangkoor plaats. Dit is een activiteit waaraan zowel bewoners 
van de open afdelingen als van de gesloten afdeling deelnemen. Dit blijft een groot succes.  

Op woensdag en donderdag werden de bewoners van afdeling Azalea en Begonia die vaak alleen 
op de kamer blijven, gestimuleerd om deel te nemen aan een activiteit in kleine groep. In 2019 
schommelde het aantal deelnemers tussen 8 en 15 bewoners per sessie. 

Enkele bewoners konden genieten van de activiteit ‘de zilverwijzer’ op maandagnamiddag (zie 
hieronder). Deze activiteit werd evenwel niet over heel 2019 georganiseerd wegens afwezigheid 
van de ergotherapeut die hiervoor de vereiste opleiding had gevolgd.  

III.1.4.6 Conclusie 

De ergotherapeuten trachten steeds zoveel mogelijk activiteiten op maat te voorzien. M.a.w. er 
wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en interesses van de bewoners. Er is een groot 
aanbod aan bestaande activiteiten en er wordt steeds geëvalueerd of deze aanslaan of niet. Door 
interesses en de mogelijkheden van de bewoners op de verschillende afdelingen na te gaan, wordt 
er steeds gezocht naar nieuwe activiteiten en projecten. 
 
Lopende projecten 

SIAB (Sociale Integratie Azalea/Begonia) 
Deze activiteit wordt gegeven om de sociale integratie van bewoners die vaak op de kamer zitten 
en dreigen te vereenzamen te stimuleren. Deze bewoners vallen bij andere activiteiten uit de 
boot. De bewoners met dementie op de afdelingen Azalea/Begonia komen er ook voor in 
aanmerking, omdat de zinvolle dagbesteding en structuur van cruciaal belang zijn. De bewoners 
genieten hier van de aandacht en het sociaal contact. De gegeven activiteiten worden aangepast 
zodat iedere bewoner kan deelnemen. De huidige groep geniet van de actieve activiteiten waarbij 
de training op de volgende functies centraal staan: oog-handcoördinatie, reactievermogen, 
krachttraining, concentratie en sociale contacten. 

Tearoom  
De tearoom in het kader van het project zelfredzaamheid blijft een vast ritueel op 
woensdagnamiddagen.  
De bewoners genieten hier van een gezamenlijk moment. Ze komen met elkaar in contact net 
zoals vroeger wanneer ze thuis ook mensen ontvingen om koffie te komen drinken. Nadien blijven 
sommige bewoners gezellig zitten om een gezelschapsspel te spelen.  
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Zilverwijzer wzc 
Zilverwijzer is een groepsmethodiek voor ouderen en wil de geestelijke gezondheid van de 
bewoners bevorderen. De bewoners die zich goed in hun vel voelen, kunnen beter omgaan met 
uitdagingen die horen bij het ouder worden zoals ziekte, verlies van geliefden of verhuizen naar 
het woonzorgcentrum. 
Tijdens groepssessies leren bewoners elkaar beter kennen. Ze wisselen ervaringen uit over diverse 
thema’s zoals een evenwicht vinden tussen geven en nemen, omgaan met moeilijke momenten, 
leren genieten van kleine dingen en de kracht van sociaal contact. 

Ontbijtbegeleiding afdeling Orchidee 
In het kader van het stimuleren van het welbehagen en de zelfredzaamheid van de bewoners met 
dementie zijn we gestart met dagelijkse ontbijtbegeleiding. 

Deze begeleiding verloopt volgens een vast stramien zodat het voor de bewoners voorspelbaar 
wordt. De bewoners helpen elkaar, communiceren met elkaar en krijgen de vrijheid om terug te 
genieten van het ontbijt zoals het thuis was. Ze nemen actief deel aan het dagdagelijkse gebeuren 
op de afdeling door de tafels te dekken en af te ruimen.  
Naast het stimuleren van de zelfredzaamheid, krijgen ze ook de keuzevrijheid om hun boterham te 
smeren met beleg naar keuze. De begeleidingsgraad tijdens het ontbijt verschilt van tafel tot tafel. 
Tijdens de begeleiding blijft het rustig en aangenaam in de zaal, wat een gunstig effect heeft op de 
gemoedstoestand van de bewoners. 

De Multisensoriële ruimte 
Een multisensoriële ruimte (meer bekend als snoezelruimte) is een sfeervol verlichte ruimte waar 
zachte muziek klinkt en waar een beroep wordt gedaan op de zintuigen zien, horen, ruiken, smaak 
en tast (afhankelijk van noden). 
De bewoners met dementie stappen letterlijk in een andere wereld met gecontroleerde prikkels. 
Deze ruimte heeft dus een grote toegevoegde en ondersteunende rol in het bevorderen van het 
welbevinden van de oudere. Het zorgt voor een extra activiteit op maat, vooral voor (het 
toenemende aantal) bewoners uit de “verzonken ik fase”.  
 
Week van de valpreventie 
Zie luik kinesitherapie. 
 
Dementievriendelijke week 
Zie luik kinesitherapie. 
 
Nieuwe projecten 

Inrichten van cyberruimte 

Om de bewoners met de computer en het internet te leren omgaan, hebben we 4 computers en 
één laptop ter beschikking gesteld. Door het inrichten van een cyberruimte willen we de digitale 
wereld toegankelijk maken voor de bewoners en ze helpen om de digitale kloof te overbruggen. 
Het project bevordert ook de sociale contacten van de bewoners. Ze kunnen nu met hun familie, 
(klein)kinderen en vrienden chatten, mailen of skypen en de actualiteit opvolgen. We zien 
geleidelijk aan nieuwe bewoners binnenkomen die reeds op de computer kunnen werken en zelfs 
hun eigen laptop meebrengen. We verwachten dat de huidige bewoners die cognitief nog sterk 
genoeg zijn hierdoor ook interesse krijgen om dit aan te leren. De cyberruimte is reeds aanwezig in 
het wzc. In 2020 wordt getracht dit project met de bewoners op te starten.  

Aftastende bezoeken Luein 
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Op 9 augustus 2019 zijn we met een aantal bewoners bij  OCC Luein op bezoek geweest. Vanop 
elke afdeling was er minstens 1 bewoner vertegenwoordigd. Luein is een onthaal-, observatie- en  
oriëntatiecentrum voor minderjarige meisjes die uit een moeilijke gezinscontext komen. Met onze 
bewoners zijn we langs geweest om het centrum te leren kennen. We werden hartelijk ontvangen, 
kregen er een rondleiding, er werd een kleine activiteit gedaan in de tuin en gezellig gebabbeld. 
Beide doelgroepen leerden elkaar beter kennen. We hopen dat deze kennismaking de basis kan 
vormen van een verdere samenwerking in 2020, waarbij de meisjes van Luein op regelmatige basis 
mee kunnen doen aan bepaalde activiteiten van onze bewoners. Dit zou een win-winsituatie 
kunnen worden voor beide doelgroepen. De meisjes kunnen tijdens hun verblijf in het centrum op 
geheel vrijblijvende basis participeren in de maatschappij, wat hun herstel ten goede kan komen.  
De bewoners genieten van  het intergenerationele aspect, waarbij ze bepaalde activiteiten eens 
met jongere mensen kunnen doen. We zien dat dit de bewoners sneller motiveert om aan een 
activiteit deel te nemen. Beide doelgroepen leren de kwaliteiten, maar ook de zwaktes van de 
andere doelgroep kennen en leren hiermee omgaan.  In december 2019 is er een afspraak 
gemaakt dat begin 2020  enkele meisjes van Luein met hun begeleiders een namiddag langskomen 
om ons wzc en de bewoners te leren kennen. Er is afgesproken dat indien dit voor beide partijen 
een positieve ervaring is en dit goedgekeurd wordt van hogerhand, dat er op regelmatige basis op 
woensdagnamiddag iets georganiseerd zal worden. 

III.1.5 Animatie: overzicht activiteiten  

De gegevens werden verzameld uit de EKA-lijsten (EKA = ergo-kiné-animatie). 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 percentage bewoners dat deelneemt aan 
de activiteiten.  
Het percentage aan deelname is echter geen meetinstrument voor de kwaliteit van de geboden activiteiten. De 
mondelinge waardering van de bewoners en de tevredenheidsmetingen  tonen aan hoe de kwaliteit van het 
activiteitenaanbod wordt ervaren. 
 

III.1.5.1 Aantal deelnemers van A,B en O 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 gebeurt, maar is onvolledig.  
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De uitstapjes gaan niet door in de wintermaanden en vrijwilligers doen dan boodschappen voor de 
bewoners.  
 
Het bezoek aan een vrijwilliger thuis  gaat niet meer door omdat de vrijwilliger het niet meer 
organiseert. 
Ook de jaarlijkse picknick in het wijkhuis gaat niet meer door op verplaatsing omdat al 2 jaar na 
elkaar de hele warme weersomstandigheden het niet toelieten. De picknick gebeurde op ons 
eigen terras en had daarom meer succes. 
 
Ook ons bezoek aan het wijkfeest is niet meer doorgegaan omdat de seniorenactiviteit niet voor 
ons geschikt was (wandelzoektocht). 
 

De deelname aan de bedevaart met de liftbus is lichtjes weer aan het toenemen.  
 
Sinds 2016 kozen de bewoners ervoor om geen 2e uitstap met de liftbus te doen. In de plaats 

daarvan deden we tweemaal een dorpswandeling met halte in een taverne.  Verder hebben we 

meerdere wandelingen kunnen doen in samenwerking met de leerlingen van Edugo. 

 

De bezoekjes aan het LDC worden beter gekend bij de bewoners: voor een terrasbezoekje of een 

optreden. De bewoners gaan zelden uit eigen initiatief, maar gaan graag mee wanneer de 

animatiedienst de transfer regelt. 

 

 

Er werd minder gebruik gemaakt van het wagenpark van het OCMW, voor uitstappen in de buurt 

en/of met kleine groepen, mede ondersteund door vrijwilligers die met eigen wagen reden: 

 Uitstap naar Oostakker: 1 keer 

 Seniorenbal: 1 keer 
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III.1.5.2 Aantal deelnemers aan interne activiteiten georganiseerd door/met externen 

We proberen regelmatig mensen van buiten te betrekken bij het woonzorgcentrumgebeuren 
zodat de bewoners het contact met de buitenwereld niet verliezen. 
 
Dit jaar heeft zich een vrijwilligster aangeboden die enkele namiddagen per maand langs komt bij 
de bewoners om een massage aan te bieden. 
Ook nieuw sinds dit jaar is de vrijwilligster die 2x per maand een namiddag langs komt met haar 
hond. Ze bezoekt de hondenliefhebbers op de afdelingen A en B. 

 
 
 

 

III.1.5.3 Aantal deelnemers aan andere activiteiten 

 
Afdeling Orchidee  

 
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 of een wandeling naar buiten, de markt enz. 
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 Bij mensen met sterk doorgedreven dementie en bedlegerigen zijn individuele begeleiding en 
kamerbezoekjes noodzakelijk. Deze zijn niet geregistreerd. 
 

 Activiteiten van het dagelijks leven onderhouden blijft belangrijk. Daarom zijn volgende 
activiteiten heel frequent met bewoners met dementie: 

o 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. 

o koken/bakken/ soep maken gebeurde met gemiddeld 38 % van de bewoners. 
o krant lezen/voorlezen gebeurde met 47 %. 

Het krantlezen gebeurt ook door de kinesitherapeute en de ergotherapeuten en deze 
sessies zijn niet hier geregistreerd. 

o beweging gebeurt ook in samenwerking met de kinesitherapeute. 
 

 Aan het feestelijk middagmaal werd door 93 % deelgenomen.  
 

 De speciale soupers in november en december werden weer afzonderlijk en op de middag 
gehouden voor de afdeling Orchidee, om dit rustiger en comfortabeler te laten verlopen.  

 

 Andere activiteiten waar eten aan te pas komt, zijn talrijk bijgewoond zoals de croque-avond 

en verjaardagsfeestjes. 
 

 Omwille van de zorgbehoevendheid van de bewoners zorgt de animator ook voor 
maaltijdbegeleiding, zowel bij het ontbijt als bij het middagmaal. 

 

 De picknickformule werd aangeboden op de afdeling zelf, zonder al te grote verhuizingen.  
 

 Sinds december 2017 gaat om de 3 weken een eucharistieviering door, die op veel 
belangstelling kan rekenen van de bewoners. 
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In september zijn we (samen met kiné en ergo) een sensibiliseringscampagne gestart om extra 
aandacht te vragen voor de bewoners met dementie (met een standje op de markt, met extra 
informatie in het huiskrantje, met informatie en bezoek van de afdeling Orchidee voor leerlingen 
van Edugo,…). 
Ook planden we geregelde visites van bewoners van A en B op de afdeling Orchidee: op de koffie, 
op de aperitief en werden  meer activiteiten  gezamenlijk geregeld: turnen, knutselen met 
Edugostudenten, mannenclub. 
 
Afdelingen Azalea en Begonia  

 
 

 
 
Het animatieaanbod is een evenwicht tussen fysiek, mentaal en sociaal stimulerende activiteiten. 
Op die manier komen diverse doelgroepen aan bod. 
 
Beweging telde 24% deelnemers in 2019. Hiermee krijgen we een dalende trend.  
 
Verjaardagsfeesten trekken nog steeds veel bewoners van Azalea en Begonia: 64 %, maar we 
merken wel een dalende trend. 
 
Die dalende deelname is ook te merken bij de andere activiteiten waar een zekere inzet nodig is, 
bvb. Hoger- lager, quiz, spelnamiddag en volksspelen.  
Deze opvallende daling kan te wijten zijn aan het toenemen van mensen met dementie (zie 1.1.1.1 
Fasen van dementie op 31.12.2019) Hier zien we dat mensen met een zwaar profiel stijgen vabn 
41 in 2018 naar 56 in 2019. 
 
Individuele activiteiten 
Op maandagnamiddag gebeuren individuele activiteiten en kamerbezoekjes 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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Onder de kamerbezoekjes vallen ook de 2- wekelijkse bezoeken van het rijdende winkeltje, de 
rijdende bibliotheek en de vrijwilliger met haar hond. 
 
Het project SIAB (sociale integratie A en B) in samenwerking met de ergotherapeuten heeft als 
doel de zwakkere bewoners uit het isolement te houden door het aanbieden van een 
ochtendactiviteit in kleine groepen. De registratie is niet opgenomen in bovenstaande tabellen (zie 
hoger punt Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 
 
 

 
 
Aan de gebruikersraad nam 28 % van de bewoners deel in 2019 wat ook minder is als vorig jaar.  
 

In 2019 ging de voedingscommissie niet door. De feiten i.v.m. maaltijden en voeding werden 
opgenomen in de gebruikersraad.  
 

III.1.5.4 Vrijwilligers 

Er is een bestand van 41 vrijwilligers beschikbaar in het wzc. 2 nieuwe vrijwilligers boden zich aan 
dit jaar. 
 
Taken vrijwilligers 

De taken zijn zeer uiteenlopend. Een korte opsomming: 

 hulp bij activiteiten, feesten; 

 restaurant verzorgen; 

 hulp bij koffie bedelen; 

 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; 
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 verhalen voorlezen in kleine groep; 

 maaltijdbegeleiding; 

 waken bij nakend overlijden van resident; 

 massage 

 kamerbezoek met hond 

 … 
 
Overleg met vrijwilligers 

Dit gebeurt twee maal per jaar voor de planning van het voor- en najaar. 
Ter gelegenheid van de Week van de vrijwilliger begin maart is er een bijkomend vergadermoment 
met gelegenheid tot bespreken van problemen en voorstellen en soms is  er een vormingsmoment 
gepland. 
 
Dank aan alle OCMW - vrijwilligers  

Als blijk van appreciatie voor hun inspanningen en dank voor hun blijvende inzet  werden de 
vrijwilliger uitgenodigd op een nieuwjaarsfeest. Zij ontvingen een Paas- en Sinterklaasgeschenkje.  
 
 

III.1.6 Samenwerking dokter 

Er wordt in 2019 in het wzc samengewerkt met 22 huisartsen (elke resident kan vrij zijn eigen 
dokter kiezen). Vorig jaar (2018) waren dit er ook 22. Is hetzelfde gebleven tov 2018 
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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III.2 PRIJZEN 

 

Prijzen per persoon per 
dag (in euro) 

Vanaf 
01.01.2014 

Vanaf 
15.01.2015 

Vanaf 
01.01.2016 

Vanaf 
01/03/2018 

Ligdagprijs 1-
persoonkamer 

46,50 47,50 48,00 
50,09  

Ligdagprijs 
echtparenkamer 

37,50 40,00 40,42 
42,18 

Afwezigheidskorting – 1 
persoon 

10,00 9,95 10,06 
10,50 

Afwezigheidskorting – 2 
persoon 

10,00 10,00 10,41 
10,55 

Supplement per maand 
(in euro) 

    

Waskosten 21  25 25 25 

Prijs is in 2019 niet aangepast. 

III.3 MILIEUWETGEVING, GELDEND VOOR HET HELE OCMW 

Volgende afvalstoffen werden door gespecialiseerde firma’s afgehaald en eventueel verwerkt: 
 

Aard van de 
afvalstoffen 

2015 2016 2017 2018 2019 

Restafval 34.744 kg 29.681 kg 31.657 kg 92.320 kg + 335,4 m³ 442,20 m³ 

GFT 5.759 kg 5.648 kg 5.931 kg 15.560 kg + 10,8 m³ 15,60 m³ + 0,50 m³ 

Papier 6.390 kg 6.074 kg 6.666 kg 18.660 kg + 126,76 m³ 127,5 m³ +40,04 m³ 

Vetafval en 
water 

4.000 kg 6.000 kg 6.000 kg 6.000 kg 6.000 kg 

Medisch afval 210 kg 154 kg 154 kg 120 kg 120 kg 
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III.4 KWALITEITSZORG WZC 

III.4.1 Inleiding 

 
Het wzc Sint-Pieter werkte ook in 2019 aan een verscheidenheid van kwaliteitsdoelstellingen. 

 

Er wordt sterk ingezet op het betrekken van familie. Dit draagt zeker bij tot ‘Kwaliteit van leven’ voor onze bewoners. Daarnaast is er het 

terugkerende thema van autonomie en zelfredzaamheid waar in Sint-Pieter sterk wordt op ingezet. Dit is terug te vinden in het dagelijks 

functioneren, valpreventie, maaltijden en sterktebevordering.   

 

Om de ‘Kwaliteit van werken’ te optimaliseren, werd in 2019 verder gewerkt aan de algemene reorganisatie. Ook de voorbereidingen voor het 

elektronisch zorgendossier gingen van start.  

 

Wat betreft de ‘Kwaliteit van de organisatie’, werd er verder gewerkt aan diverse doelstellingen. In 2019 sprong het bijdragen aan de positieve 

beeldvorming van dementie in het oog. Zowel het wzc als het ziektebeeld werden kenbaar gemaakt op verschillende manieren.  

 

 

  



 

92 

 

 

1 EVALUATIE  
 

1.1 PROJECTEN 
 

Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Familiewerking 
Zie ook KP 2007-2012 
+ zelfevaluatie 2011-2013 + 
zelfevaluatie 2014-2016 

Doel 
Behouden van kwaliteitsvolle 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) Blijvend betrokkenheid bestendigen -drempelverlagend 
werken 

 Drempelverlagend werken wordt opgenomen in het 
animatie-aanbod. Zo vindt er een familiefeest plaats voor 
alle afdelingen.  

-> naar aanleiding van het 25-jarig bestaan vond er een 
succesvol feest plaats in het wzc.  
-> diverse activiteiten gratis voor bewoners en familie: 
modeshow, optredens, finale seniorenweek, 
kersteucharistieviering, kerstmarkt, herdenkingsmoment, 
dierendag, samenwerking met het LDC, … 
-> partners worden uitgenodigd op bepaalde feesten: 
mosselfestijn, barbecue, valentijnsfeest, …  
-> weekendactiviteiten om de werkende familie ook te bereiken: 
dierendag, nieuwjaarsreceptie. We zien inderdaad meer 
opkomst dus wordt zeker behouden.  

 Sensibilisatie meewerken familie bv in week van dementie – 

hier kwam weinig respons op. 
-> er wordt steeds geïnvesteerd in de kindercontacten, 
gesprekken VZP, actief uitnodigen voor multidisciplinair overleg 
(bewoner/familie), familieraad, ontbijtbuffet (organisatie door 
sociale dienst). 
 

Projecteigenaar 
Directeur wzc 
Hoofdverpleegkundige  
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Zelfevaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecteigenaar 
kwaliteitscoördinator 

Doel 
De zelfevaluatie heeft als doel 

 na te gaan hoe medewerkers het woonzorgcentrum 
waarderen: wat is het oordeel van de medewerkers, 
hoe beoordelen zij wat de organisatie doet en welke 
impact heeft dat op de medewerker. 

 medewerkers te betrekken bij het kwaliteitsbeleid  
en zo tegemoet te komen aan onze opdracht 
verklaring.  

 te komen tot concrete verbeterprojecten, waar 
zowel de medewerker als de bewoner beter van 
worden. 

(zie ook SMK 4.3.) 

De zelfevaluatie zal afgenomen worden met een kerngroep, op 
basis hiervan zullen definitieve conclusies en aanbevelingen 
geformuleerd worden en een eindverslag opgemaakt worden.  
De samenstelling van de kerngroep zal door de diensthoofden 
bepaald worden.  
 
De resultaten zullen eveneens mee als input genomen worden 
bij het uitvoeren van de volgende zelfevaluatie. 
 
Er werd een aanvraag ingediend voor het Innovatieve 
arbeidsorganisatieproject. Indien dit wordt goedgekeurd, wordt 
de zelfevaluatie hieraan gekoppeld. Hierbij gebeurt een 
nulmeting en resultaatmeting om het proces te evalueren.  
-> we werden niet weerhouden voor het project.  
 
De zelfevaluatie vond niet plaats -> naar kwaliteitsplanning 
2020. 

Tevredenheidsmeting 
Zie ook metingen van 2001, 
2004, 2007, 2010, 2013 en 
2016. 
 
 
 
Projecteigenaar: 
kwaliteitscoördinator 
 

Doel 
Het evalueren van de tevredenheid van de gebruiker en 
op basis hiervan verbeteracties plannen.  
(zie ook SMK 1.5. en 4.3.) 

Voor de zevende maal wordt de driejaarlijkse 
tevredenheidsmeting bij bewoners en familie uitgevoerd.  
De enquête zal afgenomen worden bij bewoners en familie, de 
resultaten worden besproken met de stuurgroep. Stuurgroep 
bepaalt de conclusie van het rapport.  
 
-> de tevredenheidsmeting is niet doorgegaan -> 
kwaliteitsplanning 2020. 
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Werkorganisatie 
Zie ook KP 2012 + 
zelfevaluatie 2011-2013 + 
zelfevaluatie 2014-2016 

Doel 
Competent en gemotiveerd personeel, waarbij 
medewerkers op elk niveau elkaar stimuleren en 
ondersteunen bij het uitvoeren van hun taak. 

Actiepunten 2019 

 Heropstart van meter-peterschap bij onthaal van nieuwe 

medewerkers. In samenspraak met directie en 
hoofdverpleegkundige, na vorming voor medewerkers.  
-> vorming vond plaats in mei/juni 

 Uitwerken algemene reorganisatie op de werkvloer.  
-> in proces. Elke 6 maanden is er de personeelswissel 
tussen de afdelingen A en B. Optimaliseren team AB om de 
werking af te stemmen.  

 Onthaalbrochure nieuwe medewerker 

verzorging/verpleging en bewoners herwerken – on hold 

Projecteigenaar 
directeur wzc  
hoofdverpleegkundigen 

Zelfredzaamheid 
Zie ook KP 2012 + 
zelfevaluatie 2011-2013 + 
zelfevaluatie 2014-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projecteigenaar 
Directeur wzc 
ergo  
kine 

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 dat vanaf 2012 stapsgewijs 
wordt uitgewerkt. 

De ergotherapeuten blijven verder inzetten op ADL bij onze 
bewoners, met ondersteuning van onze medewerkers 
verpleging/verzorging. Een cultuur waarbij ruimte wordt 
gecreëerd voor zelfredzaamheid is aanwezig en blijft binnen de 
organisatie verder groeien. 
 
Nieuwe en verder te zetten initiatieven:  

 Rolstoelinitiatie: wordt in groep opgenomen.   

 Sterktebevordering: in kleine groepjes vaardigheden 
aanwakkeren om opnieuw in te zetten. Dit gebeurt aan de 
hand van de Zilverwijzer.  

 Verderzetten en opvolgen zelfredzaamheid bij het ontbijt en 
avondmaal en bij de hygiënische zorgen.  

 Pc’s in ergolokaal gedurende 2019 installeren. 
-> de initiatieven werden gedurende 2019 verder gezet. Dit 
verloopt goed. Valpreventie wordt ook jaarlijks herhaald. 
Maandelijks is er het hindernissenparcours waarin de 
rolstoelinitiatie meegenomen wordt.  
De pc’s hebben weinig succes, er is te weinig interesse van de 
bewoners. Hier wordt blijvend op ingezet.  
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Concept 
nieuwbouw/verbouw 
 
 
 
 
 
 
 
Projecteigenaar 
Bestuur 

Doel 
De (ver)bouw van het nieuwe wzc zo goed mogelijk 
voorbereiden en de kwaliteit van de toekomstige 
dienstverlening bewaken. 

Een conceptgroep, bestaande uit bestuur, directie, de 
architecten-ontwerpers, het hoofd technische dienst en een 
delegatie medewerkers wzc vergadert op geregelde tijdstippen. 
Naar gelang het onderwerp wisselt de samenstelling van de 
werkgroep. 
 
Besluitvorming uitvoering (verbouw + aanbouw of nieuwbouw) 
in zomer 2019.  
 
-> volop in ontwikkeling. Er werd gekozen voor verbouw en 
aanbouw. 

Huisdierenbeleid 
 
 
 
 
 
 
Projecteigenaar 
Directie 

Doel 
Visie bepalen hoe huisdieren ingezet kunnen worden in 
het wzc. Uitwerken hoe dit in praktijk wordt gebracht 
zodat dit een meerwaarde betekent voor de bewoners.  

In het kader van huisdierenbeleid konden een aantal 
medewerkers een vorming volgen in 2018: Dieren in de zorg.  
Dit jaar zal een project georganiseerd worden waarbij dieren 
effectief worden ingezet in het woonzorgcentrum. We trachten 
hiermee de huiselijkheid te bevorderen.   
 
-> 2 trekkers werkten een project uit waarbij nagedacht werd 
welke dieren, op welke locaties, op welke manier enzovoort 
maar staat momenteel on hold omwille van concept verbouw.   
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2 BEGELEIDING, VERPLEGING EN VERZORGING 
  

Interdisciplinaire samenwerking 

Projecttitel Doelstelling en omschrijving Actiepunten 

Gebruik en opvolging 
bewonersdossier 
Zie ook KP 2006-2012 
+ zelfevaluatie 2011-2013 
+ zelfevaluatie 2014-2016 

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’) 

 Evaluatie van de werking met het huidige document van het 
zorgenplan. Wordt op het team besproken, samen met de leidraad 
bewonersbespreking.  

 Na evaluatie met medewerkers kan herbekeken worden hoe we de 

werking met het zorgenplan kunnen optimaliseren. We gaan op 
zoek naar een gebruiksvriendelijke manier van werken.  

 Voorbereiding, implementatie en in gebruik name van elektronisch 
zorgendossier in de komende jaren; rekening houdende met een 
eventuele opstart van een elektronisch zorgdossier. 

-> elektronisch zorgendossier wordt geïmplementeerd in 2020. Dit 
wordt gekoppeld aan de medicatiemodule. De demo’s vonden plaats.  

Projecteigenaar 
hoofdverpleegkundigen 

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.) 

Werking IKEA: EKA-team wordt indien nodig uitgebreid met HVK 
Orchidee bij bepaalde thema’s.  
 
Bewoners worden blijvend uitgenodigd naar de andere afdeling voor 
bepaalde activiteiten (hierbij wordt ook een positieve beeldvorming van 
de afdeling Orchidee betracht).  
-> praktisch moeilijk wegens beperkte ruimte/transfermoeilijkheden. 
Bewoners A/B die in aanmerking komen voor transfer naar afdeling 
Orchidee worden reeds betrokken bij activiteiten Orchidee. Bij 
vermoeden van transfer wordt een testperiode ingeschakeld. 
-> zowel bewoners A/B als burgers van de gemeente worden betrokken 
bij werking O (koffiemoment en activiteit) 
-> activiteiten voor alle bewoners: ouderen 14-daagse, 
voorleesmoment, wekelijkse zangkoor. 
 Oké, in orde en wordt opgevolgd.  

Projecteigenaar: 
Directeur wzc 
Diensthoofd animatie 
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Interdisciplinaire samenwerking 

Projecttitel Doelstelling en omschrijving Actiepunten 

In het activiteitenaanbod wordt aandacht besteed aan het 
binnentrekken van de buitenwereld en andersom: samenwerking met 
scholen, hondenbezoek, marktbezoek, uitstappen, seniorenbal, …  
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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. 

Het idee leeft om medewerker te laten meelopen met een 
ziekenhuishygiënist van AZ Sint-Lucas om kennis op te doen. Deze 
kennis wordt overgebracht naar het interne team. We zijn op zoek 
naar de opleiding referente infectiepreventie in het wzc, maar dit is 
momenteel niet voorhanden.  

 Vernieuwde brochures verspreiden aan bewoners/familie met 
de factuur – uitstel naar 2020 

-> de poetsmethodiek en de producten werden aangepast in 
samenspraak met de nieuwe leverancier Alpheios.  Projecteigenaar 

CRA 
hoofdverpleegkundige 
kwaliteitscoördinator 
Medicatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecteigenaar: 
Hoofdverpleegkundige 
Directeur wzc 

Doel 
Efficiënt beheer medicatiegegevens met Farmad 
van de apotheek Pharma Force.  
Aanlevering van multi-dose medicatie + 
mogelijkheid tot tarificatie per eenheid (TFE). 
 

Opstart nieuwe samenwerking met apotheek Pharma Force. Er 
wordt gebruik gemaakt van nieuwe software voor de bestellingen 
van medicatie; hiervoor wordt vorming voorzien voor de 
verpleegkundigen in aanloop naar de effectieve opstart per 1 
februari. Nadien wordt de samenwerking tussentijds geëvalueerd 
door hoofdverpleegkundigen, directie, apotheek en 
kwaliteitscoördinator.  
 We zijn afgestapt van het programma dat we eerder gebruikten 
gezien dit niet compatibel was met het softwarepakket van de 
nieuwe apotheek. De opstart verliep niet vanzelfsprekend en zonder 
problemen. Samen met de andere wzc’s die instapten met de 
nieuwe apotheek werd tweemaal een overleg georganiseerd om de 
werking te optimaliseren.  
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Werkgroepen 

Dementie Actiepunten 2019 
Multidisciplinaire werking aan positieve beeldvorming rond bewoners met dementie. Dementievriendelijke week: 
normaliseren van het ziektebeeld + werken aan een dementievriendelijke gemeente.  
Zie ook hoger (project activiteitenaanbod). 
 Verder opgevolgd, uitwerking loopt nog.  
 Vormingen voor vrijwilligers LDC, maatschappelijk werkers sociaal huis, wzc.  
-> vrijwilligers en maatschappelijk werkers kenden geen opkomst, in het wzc werd alles gevolgd. Een 
referentieverpleegkundige dementie verzorgde de vorming. Daarnaast vond het Praatcafé dementie in het LDC plaats 
in het najaar; aantal medewerkers wzc sloten hierbij aan.  
-> In de dementievriendelijke week werd het ‘kunstatelier’ vorm gegeven. Dit vormde een samenwerking met 
vrijwilligers van het LDC waaruit een tentoonstelling volgde.  
-> diverse acties om het wzc en dementie kenbaar te maken: op de markt, slogans bij lokale handelaars, hoekjes 
ingericht in sociaal huis, LDC en gemeentehuis, koffiemoment voor mensen van buitenaf.  

Projecteigenaar 
referentieverpleegkundigen 

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. 

 Blijvend opvolgen van beschermende maatregelen.  
Gebruik van valmatten werd geïmplementeerd in 2019.  

Projecteigenaar 
kine 
hoofdverpleegkundige 

Incontinentie Jaarlijks terugkerende activiteiten 

 Opvolgen indicatoren incontinentie (in samenwerking met firma incontinentiemateriaal). Per kwartaal worden de 
verbruikscijfers besproken en eventuele acties ondernomen.  

Projecteigenaar 
WG Incontinentie 

Palliatieve zorgen Actiepunten 2019 

 Verder uitwerken/opvolgen/voeren van gesprekken rond VZP en palliatieve dossiers.  

 Productieve verderzetting van de werkgroep voor het handhaven van de palliatieve zorgcultuur in onze organisatie.  
-> de WG kwam beperkt samen wegens uitval kwaliteitscoördinator 

 Vorming palliatieve zorg en spirituele beleving  + vorming pijnbestrijding voor alle medewerkers. Niet doorgegaan 

 Vorming stervensbegeleiding voor medewerkers van onderhoud, logistiek en vrijwilligers. Niet doorgegaan 

 Toelichting palliatieve zorgen en negatieve wilsverklaring op familieraad. OK 
Projecteigenaar 
Palliatief team 
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 Herwerken documenten vroegtijdige zorgplanning - OK 
 
Jaarlijks terugkerende activiteiten 

 Herdenkingsmoment. 

 Gemeenschappelijke ziekenzalving. 

 Registratie indicator I: Up-to-date-plan voor de zorg rond het levenseinde.  

Wondzorg 
 

Actiepunten 2019 

 Vorming gebruik alternating matras en gebruik van bedden voor medewerkers: voorjaar 2019 OK 
 

Jaarlijks terugkerende activiteiten  

 Registratie decubitus. 

 Registratie kwaliteitsindicator. 
Projecteigenaar 
WG Wondzorg 
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III.5 KWALITEITSINDICATOREN 

 
Dataset 13 
 

 Indicator A: decubitus 

 Indicator B: onbedoeld gewichtsverlies 

 Indicator C: valincidentie 

 Indicator D: beschermende maatregelen 

 Indicator E: medicijnincidenten 

 Indicator I: vroegtijdige zorgplanning 
 
De gegevens voor dataset 13 werden verzameld voor de periode januari-juni 2019 en 
doorgezonden naar het VAZG voor 31/07/2019 door de kwaliteitscoördinator.   
 
Dataset 14 
 

 Indicator B: onbedoeld gewichtsverlies. 

 Indicator F: griepvaccin. 

 Indicator H: overlijdensplaats. 

 Indicator Y: vrijwilligerswerk. 
 
De gegevens voor dataset 14 werden verzameld voor de periode januari – december 2019 en 
doorgezonden naar het VAZG voor 31/01/2020 door de kwaliteitscoördinator.  
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III.5.1 Klachtenanalyse 

III.5.1.1 Bronnen 

Er werden geen klachten ingediend via de OCMW-klachtenprocedure.  

In het wzc wordt steeds zo goed en zo snel mogelijk tegemoet gekomen aan opmerkingen of 

vragen. Ook in de gebruikersraad wordt er kort op de bal gespeeld bij meldingen.  

 

Er werden 4 familieraden (familie/mantelzorgers) georganiseerd. Op deze vergaderingen werd 

enkel informatie en ervaringen uitgewisseld en geen klachten geformuleerd. 

Daarnaast gingen er 3 gebruikersraden door (enkel voor bewoners).  

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 

 opmerkingen over de hulp- en dienstverlening 

 meldingen i.v.m. verzorging  

 andere 

 

Datum Wasserij Voeding Onderh./ 
TD 

Info Opmerking Verzorging Andere 

19/03/2019  7  3 1 1 1 

13/09/2019  4 1 1 1 2 1 

27/11/2019 1 1  1   2 

 

  

III.5.1.2 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  



 

103 

 

Hygiëne  

 

III.5.1.3 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  

 

III.5.2 Keuken 

 
Het FAVV kende de groene ‘Smiley’ toe (een eerste keer in 2013 en bevestigd in 2015). In de loop 
van dit jaar zullen we deze kwaliteit verder blijven bewaken om dit label te bestendigen.  
 De ‘Smiley’ werd dit jaar opnieuw behaald.  
 

III.5.3 Onderhoud & Logistiek 

 
Ook in 2019 zullen we de kwaliteitsvolle dienstverlening van de diensten onderhoud & logistiek 
bestendigen. Hierbij zetten we opnieuw in op netheid binnen het wzc en vriendelijkheid en geduld 
van de medewerkers naar onze bewoners toe. 
 Er werd een nieuwe samenwerking aangegaan met Alpheios. Momenteel wordt gewerkt 
volgens een nieuwe poetsmethodiek en met andere producten.  
 
Dit jaar ondervonden we problemen met de wasserij. Deze werden aangepakt en momenteel 
loopt dit opnieuw vlot.  
 

III.5.4 Administratie 

 

De dienst administratie zal vanaf dit voorjaar aan de slag gaan met de digitale financiering. 
Daarnaast blijven we aandacht hebben voor de kwaliteitsvolle administratieve dienstverlening.  
-> De digitale financiering kende een moeizame opstart. Er was vertraging bij de betrokken 
diensten, wordt zeker verder opgevolgd.    
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III.5.5 Gewijzigde procedures en werkafspraken 

 

Document Documentcontrole Grondige evaluatie 

Kwaliteitshandboek  

Visie op animatie   

Visie op dementie   

Middelen: personeel en budget   

Functionerings- en evaluatiegesprekken   

Kwaliteitsplanning en –jaarverslag   

Archivering – wzc   

Interdisciplinaire zorgplanning    

Klachtenprocedure   

Klachtenanalyse   

Tevredenheidsmeting bij bewoner en familie   

Procedure bij uitstappen   

Hittegolfplan   

Begeleiding, verzorging en verpleging  

Dagindeling Azalea & Begonia   

Dagindeling Orchidee   

Wat te doen bij MRSA   

Mondzorg bewoner   

Aandachtspersonen   

Vochttoediening   

Wondzorg   

Fixatieprotocol   

Medicatie   

Afspraken bij doktersbezoek   

Urostomasonde   

Colostomiesonde   

Enterale vocht- en voedseltoediening via stoma thv 
de maag 

  

Administratie 

Logistieke hulp 

Taakplanning op Orchidee   

Keuken 

EKA 

 
Omwille van afwezigheid van de kwaliteitscoördinator werden geen procedures herzien.  
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III.5.6 Tijdspad 

 

naam jan feb mrt apr me
i 

jun jul aug sep okt no
v 

dec 

Familiewerking             

Zelfredzaamheid             

Referentiekader kwaliteit 
van zorg 

Dat
a 

Re
g 

Re
g 

Re
g 

Re
g 

Re
g 

Dat
a 

 Re
g 

Re
g 

Re
g 

Re
g 

Gebruik en opvolging 
bewonersdossier 

            

Activiteitenaanbod             

Infectiepreventie             

Werkorganisatie             

Dementie             

Fixatie en valincidentie             

Incontinentiemateriaal   W
G 

  W
G 

  W
G 

  W
G 

Palliatieve zorgen  W
G 

          

Wondzorg            W
G 
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Deel IV. ASSISTENTIEWONINGEN HOF VAN LO 
 

IV.1 INLEIDING 

 
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 OCMW 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 minstens 60 jaar zijn. 
Zowel alleenstaanden als koppels kunnen terecht in een assistentiewoning. 
Het OCMW 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, waar vroeger de term ‘serviceflats’ gebruikt werd. 

IV.2 BEWONERS 

IV.2.1 Bezetting op 31.12.2019 

 

Bezetting 

per 31/12 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mannen 11 11 9 8 6 6 5 4 4 2 1 

Vrouwen 14 14 14 14 15 15 13 15 15 16 17 

Totaal 25 25 23 22 21 21 18 19 19 18 18 

 

IV.2.2 Leeftijd van de bewoners op 31.12.2019 

 
Bij de ingebruikname was de jongste bewoner 63 jaar en de oudste bewoner 91. Op 31.12.19  was 
de jongste bewoner 74 jaar en de oudste bewoner 95. De gemiddelde leeftijd bedraagt 83,2 jaar. 
 

IV.2.3 Validiteit 

 
Ook in 2019 werd de jaarlijkse herziening van de Katz-schaal uitgevoerd. 
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De meerderheid van de bewoners (namelijk 14 bewoners) scoorden een O-profiel. 4 bewoners 

scoorden een A-profiel. 

 

IV.2.4 Gebruikersraad 

 
Er ging drie maal een gebruikersraad door. 
 

IV.3 WACHTLIJST 

 
In 2019 kreeg het OCMW-Lochristi 26 nieuwe aanmeldingen voor inschrijving op de wachtlijst van 
de assistentiewoningen. 
In 2018: 38, 2017: 24, in 2016: 40, in 2015: 20, iIn 2014: 30, in 2013: 32 en in 2012: 28 

Uiteindelijk werden 23 cliëntsystemen definitief ingeschreven op de wachtlijst. 
In 2018: 26; 2017: 15, in 2016: 20, in 2015: 19, in 2014: 16, in 2013: 18 en in 2012: 18 

 
Op 31.12.2019 stonden 185 cliëntsystemen op de definitieve wachtlijst waarvan 88 actief staan. 
In 2018 166 waarvan 83 actief;  2017 145 waarvan 70 actief, in 2016 130 waarvan 55 actief, in 2015: 113 waarvan 42 
actief, in 2014: 94 waarvan 38 actief, in 2013: 87 waarvan 33 actief en in 2012: 73 inschrijvingen waarvan 24 actief.  

 

IV.4 PRIJS 

 
De dagprijs is op 01/01/2020 geïndexeerd naar € 25,14. Door nieuwe regelgeving diende de 
dagprijs opgesplitst te worden in een genotsprijs (€ 17,01) en een gebruiksprijs (€ 8,13). 
 
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. 
 

IV.5 MAALTIJDEN 

 
Het OCMW zorgt voor de mogelijkheid om ten minste één warme maaltijd per dag te ontvangen. 

Sinds de start van het LDC kunnen bewoners daar een warme maaltijd bekomen.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal 
maaltijden 

446 490 723 598 476 495 

Aantal gezinnen 12 14 15 11 10 8 
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IV.6 NOODOPROEPSYSTEEM 

 
In elke flat is een noodoproepsysteem beschikbaar dat in directe verbinding staat met het 

naastgelegen wzc. 

 

Soort oproep 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Effectieve zorg 
nodig 

15 17 6 9 4 4 

Per ongeluk 8 11 1 11 7 6 

Technische aard   10 - 1 2 2 

Totaal 23 38 7 21 13 12 

 

IV.7 KWALITEITSZORG ASSISTENTIEWONINGEN 

IV.7.1 Evaluatie uitvoering kwaliteitsplan 

Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Tevredenheids-
meting 
Zie ook meting 2010 – 2013 
– 2016 
 
 
 
 
Projecteigenaar 
Kwaliteitscoördinator 

Doel 
Het evalueren van de 
tevredenheid van de gebruiker 
en op basis hiervan 
verbeteracties plannen.  
(zie ook SMK 1.5 en 4.3) 

Voor de vierde keer wordt de 
driejaarlijkse tevredenheidsmeting 
georganiseerd. De uitvoering hiervan 
is voorzien in het najaar van 2019. 
-> de vragenlijst werd afgenomen in 
december. Deze werd verwerkt in 
januari. De communicatie is voorzien 
voor het voorjaar van 2020.  

Nagaan nood aan 
opmaak medische 
kaart 
 
 
Projecteigenaar 
Hoofdmaatschappelijk 
werkster 

Doel 
Nagaan of er een uitbreiding 
nodig is op vlak van medische 
gegevens naast de huidige 
medicatiefiche.  

Woonassistente gaat bij de bevoegde 
diensten na welke de noden zijn op 
vlak van medische gegevens.  
-> Dit werd uitgeklaard in de zomer.  

Brandoefening 
 
 
 
Projecteigenaar 
Hoofdmaatschappelijk 
werkster 

Doel 
Bewoners informeren over de 
veiligheidsrichtlijnen en een 
brandsimulatie organiseren met 
alle betrokkenen.  

Er wordt een vorming met richtlijnen 
‘wat te doen bij brand’ verzorgd en 
indien nodig een brandoefening met 
evacuatie georganiseerd. 
-> wordt ingepland in 2020. 
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IV.8 GEWIJZIGDE DOCUMENTEN 

 
Document Documentcontrole Grondige evaluatie 

Algemene inlichtingen   

Opdrachtsverklaring    

Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen   

Functieomschrijvingen    

Middelen: personeel en budget   

 
Omwille van de afwezigheid van de kwaliteitscoördinator worden deze documenten herzien in 
2020.  
 

IV.9 KLACHTENANALYSE 

IV.9.1 Bronnen 

 
In het klachtenregister van de GAW werden geen officiële klachten geregistreerd.  
Er waren opnieuw mondelinge meldingen omtrent het incident met het schuifraam. Deze werden 
opgevolgd door de woonassistente.  
Er werden geen klachten ingediend via de O.C.M.W.-klachtenprocedure.  
 
Er werden 3 gebruikersraden georganiseerd. Hier werden geen klachten geformuleerd.  
De items die op de gebruikersraad 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 
 

Gebruikersraa
d 

TD Info Inspraak Vragen Andere Opmerking 

25/01/2019 5 4 1    

17/05/2019 2 2 2    

13/12/2019 4 4 1    

IV.9.2 Conclusie 

Er werden geen klachten genoteerd vanuit de bewonersgroep van het GAW.  
Zoals voorgaande jaren is dit mede dankzij de organisatie van de gebruikersraden, waar steeds 
voldoende ruimte is voorzien tot inspraak, het stellen van vragen, het melden van problemen 
(technisch – materieel - sociaal) en het aanbieden van informatie aan de bewoners.  
 

IV.10 TIJDSPAD 
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Wat jan feb ma
a 

apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Tevredenheidsmeting             

Nagaan nood aan 
opmaak medische 
kaart 

            

Brandoefening             

 
 

IV.11 TEVREDENHEIDSMETING  

De inhoud en de resultaten van de tevredenheidsmeting zijn consulteerbaar bij de sociale dienst.  
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Deel V. LOKAAL DIENSTENCENTRUM ‘T FAZANTENHOF 
 

V.1 INLEIDING 

 
Op 29.09.2017 werd het lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof officieel geopend en sinds 
03.10.2017 is ’t Fazantenhof elke werkdag geopend voor het publiek.  
 
Een lokaal dienstencentrum wil een ontmoetingshuis zijn voor jong en minder jong, open voor alle 
leeftijden, maar wel met bijzondere aandacht voor ouderen. Het dienstencentrum heeft drie 
hoofdtaken: informeren, dienstverlening en ontspanning/vorming.  
Met de informatieve taak wil ’t Fazantenhof zich vooral richten op mensen met een beginnende 
zorgbehoefte. In ‘t Fazantenhof kunnen zij terecht voor praktische vragen in verband met  
poetsdienst, hulp bij klussen in de tuin of vervoer. Het dienstencentrum biedt ofwel zelf een 
oplossing aan, of verwijst door naar de juiste instantie.  
Met de dienstverlening (gezondheidsconsult, restaurant, cafetaria …) wil ’t Fazantenhof mensen 
de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Tegelijk kunnen ze 
hier een netwerk opbouwen zodat ze een warm sociaal leven hebben. 
De ontspannings- en vormingsmogelijkheden geven mensen de kans om levenslang te leren en 
zich te ontplooien samen met gelijkgestemde zielen. Het volledige gebouw is rolstoeltoegankelijk 
met automatische deuren, een lift en aangepast sanitair op het gelijkvloers en 1ste verdieping.  
 
Met lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof wil OCMW-Lochristi verder bouwen aan een 
zorgcampus waarbij thuiszorg en residentiële zorg elkaar ontmoeten en er op maat zorg kan 
worden aangeboden.  

V.2 DOELGROEP 

V.2.1 Aantal gebruikers op 31.12.2019 

 

  2017 2018 2019 

Totaal aantal 0 880 2255 3198 

Aantal mannen 0 277 684 994 

Aantal vrouwen 0 603 1571 2204 

Gemiddelde leeftijd (*) 0 67 67 66 

Gemiddelde leeftijd mannen (*) 0 69 69 68 

Gemiddelde leeftijd vrouwen (*) 0 67 66 65 

Totaal aantal per leeftijdscategorie        

leeftijd onbekend (*) 0 238 709 1074 

jonger dan 55 jaar 0 74 227 371 

55 jaar - 64 jaar 0 161 351 450 

65 jaar - 69 jaar 0 124 286 367 

70 jaar - 74 jaar 0 122 254 346 

75 jaar - 79 jaar 0 83 210 255 

80 jaar - 84 jaar 0 54 154 237 
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ouder dan 85 jaar 0 24 64 98 

 

Aantal mannen per leeftijdscategorie   2017  2018  2019 

leeftijd onbekend (*) 0 77 218 344 

jonger dan 55 jaar 0 14 39 77 

55 jaar - 64 jaar 0 40 82 110 

65 jaar - 69 jaar 0 45 110 133 

70 jaar - 74 jaar 0 46 88 119 

75 jaar - 79 jaar 0 26 67 92 

80 jaar - 84 jaar 0 21 57 86 

ouder dan 85 jaar 0 8 23 33 

Aantal vrouwen per leeftijdscategorie   2017 2018 2019 

leeftijd onbekend (*) 0 161 491 730 

jonger dan 55 jaar 0 60 188 294 

55 jaar - 64 jaar 0 121 269 340 

65 jaar - 69 jaar 0 79 176 234 

70 jaar - 74 jaar 0 76 166 227 

75 jaar - 79 jaar 0 57 143 163 

80 jaar - 84 jaar 0 33 97 151 

ouder dan 85 jaar 0 16 41 65 

V.3 VRIJWILLIGERS 

Lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof leeft niet alleen bij gratie van zijn gebruikers, maar ook van 
zijn vrijwilligers. Ondertussen zijn er 105 mensen die zich hebben geëngageerd om mee te helpen 
om het dienstencentrum verder uit te bouwen. In 2018 waren dit er 95. 

V.3.1 Aantal vrijwilligers op 31.12.2019 

 

TOTAAL: 105 vrijwilligers 

Mannen Vrouwen 

36 73 

 

V.3.2 Leeftijd vrijwilligers op 31.12.2019 

 

Leeftijdscategorie Aantal 

20 tot 29 jaar 3 

30 tot 39 jaar 2 

40 tot 49 jaar 8 

50 tot 59 jaar 19 

60 tot 69 jaar 44 

70 tot 79 jaar 30 

80 tot 89 jaar 3 
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V.3.3 Herkomst vrijwilligers op 31.12.2019 

 

Gemeente Aantal 

Sint-Amandsberg 5 

Oostakker 1 

Lochristi 99 

Beervelde 7 

Lochristi 80 

Zaffelare 9 

Zeveneken 3 

Melle 1 

Sint-Niklaas 1 

Lokeren 2 

V.3.4 Bedanking  

 
Omwille van de integratie van gemeente Lochristi en OCMW Lochristi was 2019 een uitzonderlijk 
jaar. Op het nieuwjaarsfeest begin januari 2019 werden  zij uitgenodigd als blijk van appreciatie 
voor hun inspanningen en dank voor hun blijvende inzet. Zij ontvingen ook  een Paas- en 
Sinterklaasgeschenkje. In 2019 ging in tegenstelling tot andere jaren geen uitstap meer door.  

V.4 ACTIVITEITEN 
Volgens de regelgeving is onderstaande verplicht:  

 Minimum 10 informatieve activiteiten waarvan minimum 7 in het dienstencentrum.  

 Op minimum drie andere wijzen algemene info aanbieden aan de bewoners van de lokale leefgemeenschap 

 Minimum 75 groepsactiviteiten van recreatieve aard verspreid over minstens vijf verschillende soorten en min 50 
in het dienstencentrum 

 In de ontmoetingsruimte wordt op elk ogenblik een vrijblijvend aanbod van recreatieve activiteiten ter beschikking 
gesteld 

 Minimum 100 vormende activiteiten over min 5 verschillende onderwerpen en min 65 vinden plaats in ’t 
Fazantenhof.  

 
In 2019 vonden volgende activiteiten plaats: 

 33 informatieve activiteiten waaraan 553 mensen deelnamen (478 unieke gebruikers) 

 We verzenden info via de website, via de programmabrochure, via facebook, via affiches in het 
LDC (o.a. affiche griepvaccinatie) en via de digitale nieuwsbrief. Op de digitale nieuwsbrief zijn 
ondertussen 678 mensen geabonneerd.  

 146 recreatieve activiteiten waaraan 2457 mensen deelnamen (goed voor 6477 deelnames in 
totaal) 

 In de cafetaria is er steeds een aanbod aan (gezelschaps)spelen dat vrij kan gebruik worden. 
Vooral het materiaal om te kaarten en het spel rummikub wordt ontleend om een vrij spel op 
te starten. Ook de biljart die sinds de zomer van 2019 is geïnstalleerd wordt zeer frequent 
gebruikt. Af en toe wordt er ook een puzzel ter beschikking gesteld of een pakket diamond 
painting waaraan gebruikers vrij kunnen werken. Er is sinds 2018 ook een boekenkast 
aanwezig waarin Plus-magazine en Libelle ter beschikking is en een wisselcollectie vanuit de 
bibliotheek van Lochristi.  

 164 vormende activiteiten (waaronder ook lessenreeksen van 5 sessies of meer) waaraan 1549 
mensen deelname (goed voor 7701 deelnames in totaal) 
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V.5 DIENSTEN 

V.5.1 Gezondheidsconsult 

De zelfstandig verpleegkundige doet sinds begin oktober 2017 op maandagnamiddag spreekuur 
voor het gezondheidsconsult. Het aantal gebruikers van deze dienstverlening wisselt heel erg.  
 
Overzicht van het aantal gebruikers: 

Jan Feb Maa April Mei juni 

4 – 1 – 1 - 0 0 – 1 – 0 – 1 0 – 0 – 0 – 0  2 – 3 – 4 - 0 1 – 0 – 0 - 0 –0 – 0 - 0 

Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

–0 – 0 – 0 – 0 
- 1 

1 – 0 – 0 - 0 0 – 0 – 0 – 0 -
0 

0 – 2 – 0 - 0 2 – 0 - 1 –4 – 0 – 1 – 2 
- 0 

 

V.5.2 Pedicure 

Sinds 01.02.2018 is er een gespecialiseerde voetverzorgster aanwezig voor het behandelen van 
likdoorns, eelt, enz. Ze is gestart met 1 dagdeel per week, dit is sinds 01.09.2018 uitgebreid met 
een extra dagdeel. Zo kunnen gebruikers op donderdag tussen 9u en 17u beroep doen op de 
voetverzorging. Tijdens 2019 kwamen 141 mensen 1 of meer keer langs bij de gespecialiseerde 
voetverzorgster, goed voor en totaal van 471 behandelingen 
 
Overzicht van het aantal gebruikers: 

Jan Feb Maa April Mei juni 

7 – 7 – 10 – 9 
– 8 

6 – 9 – 9 – 8 11 – 10 – 9 – 
10 

10 – 10 – 10 – 
9 

10 – 10 – 8 10 – 9 – 10 – 
10 

Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

9 – 9 – 8 10 – 10 – 10 – 
10 

10 – 9 – 9 – 
10 

12 – 12 – 12 – 
12 – 9 

11 – 12 – 11 – 
12 

–11 – 11 – 11 
- 11 

 
 

V.5.3 Maaltijden 

Tot eind december 2019 werden 6.6333 maaltijden geserveerd. Dit komt neer op een gemiddelde 
van 26 maaltijden/dag. 
Met de maaltijden bereikten we 570 unieke deelnemers.  
De feestmaaltijden zijn altijd zeer snel volzet met een maximum aan 80 personen.  
Er is elke werkdag mogelijkheid tot vegetarisch alternatief, ook een kinderportie is sinds 2018 
mogelijk. We zien dat steeds meer vrijwilligers blijven eten ’s middags als ze gedurende de dag 
vrijwilligerswerk doen in ’t Fazantenhof.  
 

Soort maaltijd Aantal 

Warme maaltijd / Vast menu 5.334 

Warme maaltijd / Vegetarisch menu 7 

Warme maaltijd / vrijwilliger 1.277 

Warme maaltijd / kinderportie 15 

Eindtotaal 6.633 
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Van de 6.633 maaltijden uit 2018 waren er 5.737 voor mensen woonachtig in Lochristi. Meer dan 
86 % van de gebruikers van de maaltijden komt uit Lochristi. Een klein percentage is afkomstig 
buiten de gemeentegrenzen.  
 
Leeftijd van de gebruikers van de maaltijden 

Leeftijdscategorie Aantal   

 2017 2018 2019 

90 tot 91 jaar 5 68 194 

80 tot 89 jaar 315 1.368 1.684 

70 tot 79 jaar 271 1.836 2.729 

60 tot 69 jaar 269 1.251 984 

50 tot 59 jaar 75 414 719 

40 tot 49 jaar 29 151 178 

30 tot 39 jaar 10 62 12 

20 tot 29 jaar 2 8 7 

0 tot 19 jaar 4 18 9 

Onbekend 
 

210 117 

Totaal 1.127 5.386 6.633 

 

V.5.4 Huisbezoeken bij 80-jarigen 

Iedere inwoner van Lochristi die 80 jaar wordt, heeft de kans om een bezoekje aan huis te krijgen 
vanuit ’t Fazantenhof. Het bezoekje wordt gebracht door een vrijwilliger. De jarige krijgt een 
verjaardagspakket met een biertje, een stuk chocolade, 2 waardebonnen voor een verwenkoffie  
en heel veel informatie. Bovendien wordt van het gesprek een klein verslag bijgehouden om later 
eventueel te kunnen opvolgen.  
In 2019 waren er 175 inwoners die 80 jaar werden. 131 jarigen kregen een bezoekje aan huis (= 
74%). Er werden reeds 108 waardebons ingewisseld (60 voor verwenkoffie, 48 voor maaltijd). Van 
de 175 80-jarigen hebben zich 45 mensen geregistreerd aan de balie (= 28%). Daarnaast kunnen 
andere ook gewoon zijn langs geweest om een koffie te komen drinken zonder zich te registreren. 
Er wordt enkel geregistreerd voor maaltijden en om deel te nemen aan activiteiten. Voor 23 80-
jarigen werd er een doorverwijzing gedaan naar het Sociaal Huis.  

V.6 CENTRUMRAAD 

 
De centrumraad brengt op eigen initiatief of op verzoek van de centrumleidster advies over de 

algemene werking van het centrum, meer bepaald over alle vormen van dienstverlening die 

ingericht of verstrekt worden, over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag.  

 

Samenstelling 
Minstens negen leden onder wie 

 centrumleidster (die optreedt als voorzitter); 

 vertegenwoordiging namens de lokale ouderenadviesraad; 

 minstens vijf gebruikers van het dienstencentrum. 
 
Aangevuld met: 

 van de vijf gebruikers is er minimum 1 bewoner van de assistenwoningen; 
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 vertegenwoordiger vanuit het woonzorgcentrum omwille van aansluiting van activiteiten en 

vrijwilligers (bij voorkeur de verantwoordelijke voor de animatie in het wzc); 

 vertegenwoordiger van de vrijwilligers (voor zover de deelnemende gebruikers geen 
vrijwilligerswerk doen binnen ’t Fazantenhof);  

 hoofdmaatschappelijk werkster. 
 
De vergaderingen van de centrumraad worden aangekondigd in de programmabrochure en op het 
aankondigingsbord in het dienstencentrum. De vergaderingen staan open voor iedereen. De 
centrumraad vergadert minimaal 4 maal per jaar.  
In 2019 kwam de centrumraad bijeen op volgende momenten: 21.01.2019 – 13.05.2019 – 
09.09.2019 
 

V.7 KWALITEITSZORG LOKAAL DIENSTENCENTRUM 

 

V.7.1 Evaluatie uitvoering kwaliteitsplan 

 

Projecten 

Projecttitel Doelstellingen  Acties 

Buren helpen buren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecteigenaar 
Centrumleidster 

Doel 
In het kader van buurtwerking 
wordt informatie verspreid via 
het LDC. Daarnaast wordt hulp 
geboden bij de opstart 
(aanmelding) en organisatie door 
‘Helppers’.  

- Informatie verspreiden over 
aanbod Helpper 

- Organisatie 
ontmoetingsmoment voor 
hulpvragers en hulpbieders  

- Hulp bij toeleiding: bv 
toeleiding via Digidokter om 
mensen op weg te helpen 

Op termijn is het de bedoeling om 
hier continuïteit in te bouwen.  
 Het aanbod dat wij bieden wordt 
via dit platform verspreid.  
Infonamiddag voor hulpvragers en 
hulpbieders met 3 sessies ging door 
eind maart.  
Aanbod wordt nog steeds kenbaar 
gemaakt (folders, toelichting bij 
huisbezoek).  

Tournée Minerale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel 
Gebruikers LDC sensibiliseren tot 
verstandig gebruik van alcohol. 
Dit gebeurt in samenwerking met 
de dienst ouderen van de 
gemeente.  
 

In februari wordt de campagne van 
Tournée Minerale ook door het LDC 
uitgedragen naar de gebruikers.  
De doelgroep bestaat uit 
gebruikers, medewerkers en 
inwoners van Lochristi. 

- Er wordt een aanbod non-
alcoholische dranken 
uitgewerkt 



 117 

Projecten 

Projecttitel Doelstellingen  Acties 
 
 
 
Projecteigenaar 
Centrumleidster 

- Campagnemateriaal 
aanmaken en verspreiden.  

 Werd uitgevoerd.  
 Er wordt een alcohol-plan 
opgesteld in samenwerking met 
wzc en Sociaal huis. 

Bewegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecteigenaar 
Centrumleidster 

Doel 
Gebruikers, inwoners en 
medewerkers aanzetten tot 
dagelijks voldoende bewegen.  

In het kader van actieve en gezonde 
gemeente worden diverse 
activiteiten georganiseerd.  

- 10.000-stappen-wandeling 
werd opgemaakt door 
vrijwilliger. Dit wordt in mei 
gepromoot. OK 

- Bestaand 
bewegingsaanbod. 

 Gedurende de maand mei kon 
men een stappenteller vragen om 
te controleren hoeveel stappen 
men zet tijdens activiteiten.  
 Activiteiten worden 
aangemoedigd (bv. kubben). Wordt 
vaak grensoverschrijdend 
georganiseerd met het wzc: succes 
hiervan is wisselend.  

Reuma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecteigenaar 
Centrumleidster 

Doel 
Gebruikers informeren over 
symptomen en diagnostisering 
van reuma.  

In april wordt een tentoonstelling 
gehouden in het LDC over het 
thema reuma. Hieraan gekoppeld 
wordt een vorming voorzien door 
vzw Reumanet.  
  De tentoonstelling werd positief 
onthaald en wekte interesse. De 
folders waren echter geen succes. 
Een 30-tal mensen waren aanwezig 
voor de lezing.  

Uitbreiding 
activiteitenaanbod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel 
Tegemoet komen aan de vraag 
van onze gebruikers in het kader 
van een gevarieerd 
activiteitenaanbod.  

- Op vraag van gebruikers 
wordt het aanbod van 
dansmogelijkheden 
onderzocht. Er zal in 2019 
één keer per maand een 
dansnamiddag of optreden 
georganiseerd worden. OK 

- Carnavalsfeest, workshop 
diamond painting, 
quiznamiddag en 
word/excell wordt 
georganiseerd. OK 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen  Acties 

 
 
 
 
 
 
Projecteigenaar 
Centrumleidster 

 Dansnamiddag werd 
geïntegreerd via het wzc.  
 Bekijken met animatie hoe men 
deze activiteiten kan organiseren 
samen met het GAW en wzc, 
overlappend te werk gaan. Ook 
andere activiteiten werden 
aangeboden voor de bewoners. 

Tevredenheidsmeting 
 
 
 
 
 
 
 
Projecteigenaar 
Kwaliteitscoördinator 
Centrumleidster 

Doel 
Het evalueren van de 
tevredenheid van de gebruiker en 
op basis hiervan verbeteracties 
plannen.  

De tevredenheid van de gebruikers 
van de creatieve ateliers wordt dit 
jaar nagegaan.  
De voorbereiding gebeurt in het 
voorjaar. De afname is voorzien 
voor de zomer.  
 De tevredenheidspeiling werd 
gedaan in de zomer.  Er was 
beperkte respons waardoor 
conclusie niet mogelijk is.  

 

 

V.8 KLACHTENANALYSE 

2.1 BRONNEN 

 
In het klachtenregister van het LDC werden geen officiële klachten geregistreerd.  
 

 

V.9 TIJDSPAD 
 

Wat jan feb ma
a 

apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Buren helpen buren             

Tournée Minerale             

Bewegen             

Reuma             

Uitbreiding 
activiteitenaanbod 

            

Tevredenheidsmeting             
 

V.9.1 Klachtenanalyse 

V.9.1.1 Bronnen 

In het klachtenregister van het LDC werden geen klachten geregistreerd.  
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Er werden 3 centrumraden georganiseerd.  
De items die op de gebruikersraad kwamen, worden in volgende categorieën geklasseerd: 

 meldingen onderhoud / technische dienst / infrastructuur 

 informatie vanwege het OCMW 

 vragen en suggesties vanwege gebruikers  

 activiteitenaanbod 

 andere 

 opmerkingen over de hulp- en dienstverlening 
 

Centrumraad TD Info Inspraak Act. 
aanbod 

Andere Opmerking 

21/01/2019  6 7 8 2 1 
13/05/2019 2 3 4 7 1  
09/09/2019 3 3 3 4 1 1 

 

V.9.1.2 Conclusie 

In 2019 werden geen klachten genoteerd vanuit de gebruikersgroep. Er werden slechts 3 
centrumraden georganiseerd in 20149 wat in principe eentje te weinig is volgens de regelgeving. 
Tijdens de centrumraden die wel zijn doorgegaan was er steeds voldoende ruimte voor inspraak, 
het stellen van vragen, het melden van problemen (technisch – materieel - sociaal) en het 
aanbieden van informatie aan de gebruikers. 
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Deel VI. INTERN CONTROLESYSTEEM 
 

VI.1 PLAN: EEN KADER VOOR INTERNE CONTROLE 

 
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. OCMW-Lochristi baseert zich 
hierbij op de ‘Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen’ van Audit Vlaanderen3.  
 
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. 

 

                                                   

 
3 zie raadsbeslissing van 11 december 2014 
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VI.2 DO: OVERZICHT ACTIEPLANNEN 

Hieronder volgt per thema een overzicht van specifieke verbeteracties die werden uitgevoerd en 
de voornaamste beheersmaatregel. Gezien 2019 een blangrijk scharnierjaar was in het kader van 
de integratie van  gemeente en OCMW waardoor een aantal zaken prioriritair dienden  aangepakt 
te worden (zie verder  punt V1. 3.1), zijn onderstaande acties beperkt tot het hoogst 
noodzakelijke. In hoofdzaak gaat het om acties die periodiek opgevolgd worden. 
De ‘ICS-doelstelling’ verwijst naar de organisatiedoelstellingen uit de ‘Leidraad organisatiebeheersing voor lokale 
besturen’ van Audit Vlaanderen (zie bijlage) 

 

Thema Acties in 20199 Voornaamste beheersmaatregelen 

Doelstellingen, 
proces en 
risicomanagement 

 Procesmanagement 
ICS- doelstelling 1.5. 

 
Zie hiervoor: 
 Administratief handboek OCMW-

Lochristi. 
 Kwaliteitshandboek wzc Sint-Pieter. 
 Kwaliteitshandboek GAW Hof van Lo. 
 Kwaliteitshandboek LDC Fazantenhof 

Belanghebbenden- 
management 

 Klachtenregistratie 
Zie ICS- doelstelling 2.4. 

 
Zie klachtenanalyse (OCMW-jaarverslag 
2019) 

Monitoring   

Organisatie-
structuur 

Opvolging actiepunten 
zelfevaluatie 
Zie verder punt VI.3.2 

Projectmethodologie 
Zie ICS- doelstelling 4.4. 
 

Zie hiervoor jaarverslag kwaliteitszorg 
wzc, GAW, LDC, rapport interne controle 
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Thema Acties in 20199 Voornaamste beheersmaatregelen 

Personeelsbeleid  Volgende instrument inzake 
personeelsbeleid worden opgevolgd, 
geëvalueerd en bijgestuurd: 

 rechtspositieregeling 

 personeelsformatie  
(zie beleidsdoelstelling 6 van het 
meerjarenplan Lokaal bestuur Lochristi 2020-
-2025) 

In afwachting van de afstemming van beide 
documenten, is in  2019 enkel in de RPR een 
aanpassing gebeurd die nodig was om 
wettelijk in orde te zijn. 

 
De opmaak van de geïntegreerde 

personeelsformatie is opgenomen in het mjp 
2020-2025. 

 
In 2019 werd het tijdsregistratiesysteem 

vervangen door een eigentijds systeem met 
veel meer mogelijkheden ter ondersteuning 
van de diensthoofden bij de opmaak van 
uurroosters, roulementen, … en ter 
ondersteuning van de personeelsdienst 
(automatisch trekken van lijsten 
maaltijdscheques, fietsvergoedingen, …). 

Organisatie-
cultuur 

Opvolging actiepunten 
zelfevaluatie 2015 
ICS- doelstelling CUL 6.3. 

Zie verder punt VI.3.2 

Opdrachtsverklaring (missie, visie en 
waarden) – werd in 2019 goedgekeurd 
voor ‘SAMEN Lochristi’ en dient nog 
verder vertaald te worden naar de 
kwaliteitshandboeken.  

Informatie en 
communicatie 

 Communicatiemedewerker OCMW -
Lochristi (0,5 VTE) is  via een intense 
samenwerking met communicatiedienst 
gemeente nauw betrokken geweest bij de 
voorbereiding, opmaak en uitrol van de  
gezamenlijke huisstijl in 2019. 

Financieel 
management 

 Systematische steekproefsgewijze 
controle van dossiers budgetbeheer door 
hoofdmaatschappelijk werkster. 
Ook is de eenmaking van het 
boekhoudpakket van de financiële dienst 
voorbereid met ingang van 1.1.2020. 
Er werd ook een geïntegreerd 
meerjarenplan en budget gerealiseerd. 
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Thema Acties in 20199 Voornaamste beheersmaatregelen 

Facilitaire 
middelen 

 Econoom-boekhouder voor 
voorbereiding, opvolging en evaluatie van 
overheidsopdrachten met oog op 
mogelijkheden inzake gezamenlijke 
opdrachten voor beide entiteiten. In 
kader van voorbereiding eengemaakt 
budgettair systeem, incl. 
meerjarenplanning voor beide entiteiten, 
werd de software van het OCMW 
afgestemd op die van de gemeente. 

ICT  Door de veiligheidsconsulent wordt per 
kwartaal steekproefsgewijs 
gecontroleerd of alle KSZ-communicaties 
gebeuren binnen de OCMW-werking. 
In 2019 werd er verder werk gemaakt van 
een eengemaakte ict-dienst. 
Ook werd er overgegaan naar een 
gezamenlijk softwarepakket voor zowel 
de financiële als de sociale dienst.  

 

VI.3 CHECK: ZELFEVALUATIE 

VI.3.1 Zelfevaluatie ‘Organisatiestructuur’ 

In 2019 is verder gewerkt op de zelfevaluatie van 2018 inzake organisatiestructuur. Actiepunten 
waren o.a. de opmaak van een missie, visie en de kernwaarden van onze organisatie. Via het 
project ‘Samen Lochristi’ werd gefocust op het verdere ‘samenwerken’ en ‘samensmelten’ van de 
gemeente en het OCMW dit zowel op beheers- als beleidsmatig vlak. 
 
Er werden in 2019 hiertoe reeds verschillende stappen gezet waarvan sommige ondersteund door 
een consultancybureau 
 

- een nieuwe huisstijl voor de totaliteit van de organisatie werd een feit, nieuwe sjablonen 
e.d. werden opgemaakt; 

- een traject rond een gezamenlijke visie, missie en waarden werd doorlopen aan de hand 
van diverse workshops; 

- een geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 (inclusief omgevingsanalyse en 
burgerbevraging) werd opgemaakt en de doelstellingen, actieplannen en acties werden 
over de organisatiegrenzen heen geformuleerd. 

- De eengemaakt politieke aansturing per 01.01.2019 betekende ook de implementatie van 
een uniform systeem inzake elektronische inzagerecht voor de raadsleden. 

 
Het actiepunt ‘opmaken van één organogram voor gemeente en OCMW’ en de verdere 
implementatie hiervan in de organisatie (incl. functiewegingen) was vervat in de opdracht aan een 
consultancybureau  tot de opmaak van een geïntegreerd meerjarenplan en budget 
 
Door de diverse to do’s in het kader van de integratie van OCMW en gemeente en andere 
prioritaire zaken, is dit actiepunt verschoven naar 2020.  
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VI.3.2 Opvolging actiepunten vorige zelfevaluaties 

 

Actiepunt Stand van zaken 

Correct omgaan met 
cliëntinformatie 
Deontologie 
Zelfevaluatie organisatiecultuur 
2016 

Dit wordt regelmatig in herhaling gebracht op 
dienstoverlegmomenten, … Ook tijdens de uitwerking van de 
implementatie van de GDPR werd hier regelmatig op gewezen. 

Beheer cash geld – 
aangepaste kassa in wzc en 
LDC 
Zelfevaluatie organisatiecultuur 
2016 

In het nieuwe LDC wordt gebruik gemaakt van een geregistreerde 
kassa.  
 
Verdere stappen werden bekeken in het licht van de integratie 
gemeente en OCMW, waar in het nieuwe, gezamenlijke 
boekhoudpakket een link werd geïntroduceerd  tussen de kassa en 
de boekhouding. 
 
Opdrachtsverklaring (missie, visie en waarden) – werd in 2019 
goedgekeurd voor ‘SAMEN Lochristi’ en dient nog verder vertaald 
te worden naar de kwaliteitshandboeken.  
 
 

 

VI.4 ACT: VOORUITBLIK 2020 EN VOLGENDE JAREN 

 

 De integratie brengt nog heel wat op te volgen zaken met zich mee. Zo staat volgende nog op 

de planning voor 2020: 
 Opmaak van een geïntegreerd organogram voor gemeente en OCMW  
 Uitwerken deontologische code voor raadsleden en personeel 
 Verderzetten van de inventarisatie / vergelijking van beleidsdocumenten 
 Uitwerken van een organisatiebeheersingsysteem (opgenomen in de overheidsopdracht 

ondersteuning gemeente en OCMW bij opmaak omgevingsanalyse, meerjarenplanning en 
gezamenlijk organogram (incl. functiewegingen). Actualiseren van het onthaal van nieuwe 
medewerkers (formulieren, brochure, …) 

 Actualiseren van de RPR en het arbeidsreglement  n.a.v. de integratie 
 Afstemming inzake uniformiteit personeelsdocumenten 
 Introduceren gezamenlijke website 
 Nieuwe software implementeren o.a. inzake notulering, 

 
 
 


