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DDEEEELL  II  

AALLGGEEMMEENNEE  GGEEGGEEVVEENNSS  
 

1. ALGEMENE GEGEVENS 
 

1.1 IDENTIFICATIE VAN HET CENTRUM 
 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

Bosdreef 5 A 

9080 Lochristi 

Tel.:  09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

E-mail: info@ocmwlochristi.be 

 

www.ocmwlochristi.be  
 

 

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

Voorzitter MAES Patrick Lindestraat 25 9080 Lochristi 

 

Raadsleden 

 

 

 

 

AELTERMAN Youri Loboslaan 51 9080 Lochristi 

BAUWENS Micheline Acacialaan 3 9080 Lochristi 

DE BRUYNE Martine Lindestraat 20 9080 Lochristi 

DE MUNTER Dirk Bosakkers 11 9080 Lochristi 

LANDUYT Gunther Kerkwegelakker 1 9080 Lochristi 

MARCHAND André Volderstraat 3 9080 Lochristi 

RAMAN Linda Rechtstraat 216 9080 Lochristi 

ROOMS René Persijzerstraat 52 9080 Lochristi 

VAN DE SOMPEL 

Nadine  

Kapiteinstraat 18b 9080 Lochristi 

BOLLAERT Marcel Heistraat 46 9080 Lochristi 

 

Secretaris MORANT Marianne p/a Bosdreef 5 A 9080 Lochristi 

 

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

 

 

1.3 BESTAANDE COMITÉ’S 
 

1.3.1 Vast bureau - samenstelling 

 

Voorzitter MAES Patrick Lindestraat 25 9080 Lochristi 

 

Raadsleden BAUWENS Micheline Acacialaan 3 9080 Lochristi 

DE MUNTER Dirk Bosakkers 11 9080 Lochristi 

MARCHAND André Volderstraat 3 9080 Lochristi 

http://www.ocmwlochristi.be/
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Secretaris MORANT Marianne p/a Bosdreef 5A 9080 Lochristi 

 

 

1.3.2 Bijzonder Comité voor de sociale dienst - samenstelling 

 

Voorzitter   MAES Patrick Lindestraat 25 9080 Lochristi 

 

Raadsleden LANDUYT Gunther Kerkwegelakker 1 9080 Lochristi 

RAMAN Linda Rechtstraat 216 9080 Lochristi 

ROOMS René Persijzerstraat 52 9080 Lochristi 

 

Secretaris MORANT Marianne p/a Bosdreef 5A 9080 Lochristi 

 

 

1.4 ORGANOGRAM (BIJGEVOEGD), OVERZICHT VAN DE TEWERKSTELLING  

EN BESPREKING VAN HET SOCIAAL KLIMAAT 
1.4.1 Overzicht van de tewerkstelling op 31/12/2011: 

 

 

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

op 31/12/2011 78 

 Aantal statutairen 31,5 

 Aantal contractuelen 46,5 

 

2. O.C.M.W.-secretariaat en financiële dienst (VTE) 6,5 

 Aantal statutairen 5,5 

 Aantal contractuelen en tijdelijken 1 

 

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

 Aantal statutairen 2,5 

 Aantal contractuelen en tijdelijken 3,5 

 

4. Artikel 60§7 O.C.M.W.-wet (VTE) 4 

 

5. Naai-en strijkatelier (VTE) 

 Aantal contractuelen 1,5 

 

6. Woon-en klusjesdienst (VTE) 

 Aantal contractuelen 2 

 

7. Poetsdienst (VTE) 

 Aantal contractuelen 10 

 

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

 Aantal statutairen 23,5 

 Aantal contractuelen en tijdelijken 22 
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9. Serviceflats Hof van Lo (VTE) 0,5 

 Aantal contractuelen 0,5 

 (* dagelijks verantwoordelijke = hoofdmaatschappelijk werkster sociale dienst) 

 

10. Startbanen (VTE)  

 Aantal contractuelen 2 

 

1.4.2 Bespreking van het sociaal klimaat 

 

Op 22 december 2011 was er een algemene staking openbare sector. In O.C.M.W.-Lochristi 

hebben 2 personeelsleden deelgenomen. Het betrof een staking die erkend werd door de 

representatieve, erkende vakbonden.  
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1.5 OVERZICHT VAN DE DIENSTEN 
 

1.5.1 Sociale dienst 
 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Contactpersonen 

Buysse Chantal (t.e.m. 

31.07.2011, afwezig)  

Maatschappelijk 

werkster 

Ter vervanging: Nathalie Robberechts 

(t.e.m. 14/08/2011) en Bieke Demeester 

(vanaf 16/08/2011) 

bieke.demeester@ocmwlochristi.be 

Cnudde Sally (afwezig 

in 2011) 

Maatschappelijk 

werkster 

Ter vervanging: Bieke Demeester, Joris 

Van Damme (van 12/09/2011 t.e.m. 

20/09/2011) en Kimberly Derck (vanaf 

21/09/2011) 

De Baets Kathleen Maatschappelijk 

werkster 

kathleen.debaets@ocmwlochristi.be 

Ter vervanging tijdens 

loopbaanvermindering: Bieke Demeester 

en Kimberly Derck 

Luc Lauwaert Maatschappelijk 

werker 

Ter vervanging  tijdens 

loopbaanvermindering: Bieke Demeester 

Schouters Nathalie Maatschappelijk 

werkster 

nathalie.schouters@ocmwlochristi.be 

Van Landeghem 

Nathalie 

Maatschappelijk 

werkster 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be 

Katja Vlaeminck  Hoofdmaatschappelijk 

werkster 

katja.vlaeminck@ocmwlochristi.be 

 

 

1.5.2 Woonzorgcentrum Sint-Pieter 

 

Adres 

Bosdreef 5B 

9080 Lochristi 

mailto:kathleen.debaets@ocmwlochristi.be
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Tel: 09 355 51 37 

Fax: 09 356 95 94 

 

 

Contactpersonen 

Ann Cardinael  Directeur WZC St.-

Pieter 

ann.cardinael@ocmwlochristi.be 

 

Openingsuren: 

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

13.30 u. tot 16.00 u. 

woensdag en vrijdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

 

 

1.5.3 Serviceflats ‘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. 

 

Cocquyt Monique 

(t.e.m. 26/09/2011; 

afwezig van 18/01/2011) 

Polyvalent 

medewerkster 

Ter vervanging: Van Loo Nadine (vanaf 

07/11/2011) 

Katja Vlaeminck  Hoofdmaatschappelijk 

werkster 

Dagelijks 

verantwoordelijke 

katja.vlaeminck@ocmwlochristi.be 

 

 

1.5.4 Poetsdienst 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 
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Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Contactpersoon: 

Buysse Chantal (t.e.m. 

31.07.2011, afwezig) 

Maatschappelijk 

werkster 

Ter vervanging: Nathalie Robberechts 

(t.e.m. 14/08/2011) en Bieke 

Demeester (in afwachting nieuwe 

titularis) 

 

 

1.5.5 Minder Mobielencentrale (MMC) 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Contactpersoon: 

Cnudde Sally (afwezig 

in 2011) 

Maatschappelijk 

werkster 

Ter vervanging: Bieke Demeester 

(t.e.m. 20.09.2011 - nadien back-up) 

en Kimberly Derck (vanaf 21/09/2011) 

 

1.5.6 Maaltijdbedeling  

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 
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Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

In samenwerking met: 

Traiteurdienst Cactus 

Schuurstraat 15 

9040 Sint-Amandsberg 

 

Contactpersonen 

De Bruyne Karin Administratief 

bediende O.C.M.W. 

karin.debruyne@ocmwlochristi.be 

De Schoenmacker 

Christelle 

Diensthoofd 

Algemene Zaken 

christelle.deschoenmacker@ocmwlochristi.be  

 

 

1.5.7 Lokaal Opvanginitiatief (LOI) 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Contactpersoon: 

De Baets Kathleen  Maatschappelijk 

werkster 

kathleen.debaets@ocmwlochristi 

Cnudde Sally (afwezig 

in 2011) 

Maatschappelijk 

werkster 

Ter vervanging: Bieke Demeester 

bieke.demeester@ocmw.lochristi.be 
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1.5.8 Klusjesdienst 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

Contactpersoon: 

Van Landeghem 

Nathalie 

Maatschappelijk 

werkster 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be 

 

 

1.5.9 Naai-en strijkatlelier 

 

Adres 

Schoolstraat 40 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 348 23 35 

Fax: 09 356 95 94 

 

 

Openingsuren 

Maandag:    07.45 u. tot 11.45 u. 

     

Woensdag:    15.00 u. tot 19.00 u. 

     

Donderdag:   14.00 u. tot 18.00 u. 

     

Contactpersoon: 

Van Landeghem 

Nathalie 

Maatschappelijk 

werkster 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be 
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1.5.10 Woondienst 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

 

Contactpersoon: 

Van Landeghem 

Nathalie 

Maatschappelijk 

werkster 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be 

 

 

 

1.5.11 Schuldbemiddeling 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren 

Maandag en dinsdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    13.30 u. tot 16.00 u. 

 

Woensdag en vrijdag:  08.30 u. tot 11.30 u. 

    Namiddag gesloten 

 

Donderdag:   08.30 u. tot 11.30 u. 

    15.00 u. tot 17.30 u. 

 

 

Contactpersonen 

Buysse Chantal (t.e.m. 

31.07.2011, afwezig)  

Maatschappelijk 

werkster 

Ter vervanging: Nathalie Robberechts 

(t.e.m. 14/08/2011) en Bieke Demeester 

(vanaf 16/08/2011) 
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Cnudde Sally (afwezig 

in 2011) 

Maatschappelijk 

werkster 

Ter vervanging: Bieke Demeester, Joris 

Van Damme (van 12/09/2011 t.e.m. 

20/09/2011) en Kimberly Derck (vanaf 

21/09/2011) 

De Baets Kathleen Maatschappelijk 

werkster 

kathleen.debaets@ocmwlochristi.be 

Ter vervanging tijdens 

loopbaanvermindering: Bieke Demeester 

en Kimberly Derck 

Luc Lauwaert Maatschappelijk 

werker 

Ter vervanging  tijdens 

loopbaanvermindering: Bieke Demeester 

Schouters Nathalie Maatschappelijk 

werkster 

nathalie.schouters@ocmwlochristi.be 

Van Landeghem 

Nathalie 

Maatschappelijk 

werkster 

nathalie.vanlandeghem@ocmwlochristi.be 

 

Schuldbemiddelaars: 

Cindy Verbruggen   

Philippe Vlaeminck  

 

 

1.5.12 Juridisch advies 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren: 

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

Enkel volgens afspraak 

 

In samenwerking met  

Justitiehuis, Catalonïëstraat 6 – 9 te 9000 Gent  

Tel.:  09 269 62 56 

Fax:  09 269 62 57 

Email: Orde.Advocaten@glo.be  

 

 

1.5.13 Psycho-Sociale begeleiding 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 326 72 84 

 

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

mailto:orde.advocaten@glo.be
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In samenwerking met  

CAW-Artevelde 

Oude Houtlei 124 

9000 Gent 

Tel.: 09 265 04 50 

Fax: 09 265 04 66 

Email: csv@artevelde.be 

 

 

1.5.14 Arbeidsbegeleiding 

 

Adres 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 93 09 

Fax: 09 356 95 94 

 

Openingsuren: 

Dinsdag:  08.30 u. – 11.30 u. 

13.30 u. – 16.00 u. 

Donderdag:  08.30 u. – 11.30 u. 

15.00 u. – 17.00 u. 

Vrijdag:  09.00 u. – 11.30 u. 

 

   

Contactpersoon 

Schouters Nathalie Arbeidsbegeleidster nathalie.schouters@ocmwlochristi.be 

 

 

1.5.15 Kringwinkel ‘De Cirkel’ 

 

Adres 

Kringwinkel De Cirkel 

Dorp-Oost 152a 

9080 Lochristi 

Tel.: 09 355 65 90 

Email: decirkel.lochristi@skynet.be 

 

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

17.30 u. 

 

In samenwerking met vzw De Cirkel – Sociale Werkplaats 

Lepelstraat 4 

9160 Lokeren 

Tel.:  09 340 86 61 

Fax: 09 340 86 78 

mailto:csv@artevelde.be
mailto:decirkel.lochristi@skynet.be
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DDEEEELL  IIII  

SSOOCCIIAALLEE  DDIIEENNSSTT  
 

 

1. ALGEMENE WERKING 
 

1.1 WERKING 
 

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

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

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

 

Sinds 01.09.2008 is er een voltijdse hoofdmaatschappelijk werker in dienst die de dagelijkse 

leiding van de sociale dienst alsook van de serviceflats op zich nam. 

 

Op 31.12.2011 werd de sociale dienst bemand door 1 voltijds hoofdmaatschappelijk werker 

en 5 fulltime-equivalenten maatschappelijke werkers (MW). Dit betekent geen uitbreiding 

van de sociale dienst in vergelijking met 31.12.2010. 

 

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

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

behandelen. 

Wél heeft iedere maatschappelijk werker zijn/haar specialisatie.  

De hiernavolgende specialisaties waren tijdens 2011 van toepassing:  

 

1. Poetsdienst  

2. Minder Mobielen Centrale 

3. Opname bejaarden en serviceflats 

4. Klusjesdienst, woondienst, naai –en strijkatelier 

5. Lokaal opvanginitiatief  

6. Arbeidsbegeleiding. 

 

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

verder opgevolgd door de gespecialiseerde MW.  

Inzake de behandeling van nieuwe aanvragen werd er ook in 2011 verder gewerkt met een 

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

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

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

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

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

doorverwezen naar de bevoegde MW. Indien niet, blijft het dossier behouden door de 
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permanentieverantwoordelijke. Op deze manier wordt getracht een eerlijke verdeling en 

professionele behandeling van de nieuwe dossiers te garanderen. 

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

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

toepassing. 

Dit voorkomt dat de maatschappelijk werker tijdens een gesprek voortdurend gestoord 

wordt door binnenkomende telefoons. Totnogtoe werd deze opsplitsing positief 

geëvalueerd. 

Een nadeel blijkt wel dat de maatschappelijk werkers hierdoor meer gebonden zijn aan het 

bureau. Door het ontdubbelen van de permanenties dient elke maatschappelijk werker 

immers meer permanenties op zich te nemen. Deze momenten kunnen wel administratieve 

taken uitgevoerd worden, maar kunnen geen bureelgesprekken of huisbezoeken gepland 

worden. 

 

Openingsuren bezoekers:   

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

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

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

 

Cliënten worden ontvangen in daartoe voorziene ontvangstlokalen. Om hun administratieve 

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

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

 

Net zoals vorig jaar is er een tweewekelijks overleg op donderdagnamiddag dat geleid wordt 

door de hoofdmaatschappelijk werker.  

 

Sinds november 2000 is een halftijds administratief medewerker werkzaam. Gedurende 19 

uur per week neemt zij administratieve taken van de sociale dienst op zich zoals versturen 

van briefwisseling, hulp bij het opmaak van en versturen van de uurrooster van de 

poetsdienst, opzoekingen facturatie residenten, opmaak attesten onderhoudsplichtigen, 

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

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

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

Comité voor de Sociale Dienst en het versturen van de kennisgaves beslissingen Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst voor haar rekening.  

 

Aanvullend werd tevens in afwachting van een nieuwe functie (Coördinator huishoudelijk 

en technisch onderhoud) sedert 09.06.2011 halftijdse administratieve ondersteuning 

voorzien. 
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1.2 VORMING / STUDIEDAGEN 

 

MW1 

 

01 april 2011 19.00 u. Infosessie van Lokale politie regio 

Puyenbroeck  

24 mei 2011 09.30 u. – 16.00 u. Financiëring asielzoekers en medische kosten 

18 mei 2011 20.00 u. Infoavond Gaph: ‘Waar heb ik recht op’ 

22 november 2011 13.00 u. – 16.30 u. Vorming ‘Tuberculose’  

 

 

MW2 

 

28 april 2011 14.00 u. – 17.00 u. Eerste-en tweedelijnsrechtbijstand aan 

rechtzoekenden  

22 augustus 2011 09.00 u. – 13.00 u. Financiëring asielzoekers en medische kosten 

 

 

MW3  

 

31 maart 2011 14.00 u. Energiemeesterbijeenkomst  

24 mei 2011 09.00 u. – 12.00 u. Infosessie veiligheidsconsulenten 

17 oktober 2011 10.00 u. – 16.00 u. Instrument voor berekening van aanvullende 

steun  

24 november 2011 09.00 u. – 17.00 u. Preventief werken rond schulden 

15 december 2011 09.00 u. – 12.00 u. Infosessie veiligheidsconsulenten 

 

 

MW4 

 

20 september 2011  10.00 u. – 16.00 u. ‘Jobkanaal On Tourdag’  

Arbeidsbegeleiding 

 

MW5  

 

28 april 2011 09.00 u. – 14.15 u. Infosessie Eandis. Module 1 + module 2 

 

Hoofdmaatschappelijk werker 

 

1 december 2011 09.00 u. – 16.45 u. Vorming ‘Inspiratiedag woonzorgnetwerken’ 
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2. FINANCIËLE HULPVERLENING 
 

2.1 RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 
 

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

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

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

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

voor maatschappelijk welzijn hebben tot opdracht dit recht te verzekeren. 

 

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

geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie verplicht. We zullen de 

hiernavolgende gegevens dan ook uitsplitsen naar leeftijd. 

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

Comité’s van de Sociale Dienst) 

 

Rechthebbenden 

 

Gedurende 2011 waren er 43 cliëntsystemen die recht hadden op een (eventueel aanvullend 

of gedeeltelijk) leefloon. Dat zijn er 20 minder dan vorig jaar. En in vergelijking met 2009 

15  minder. Een opmerkelijke tendens dus. 

Daarvan waren er 21 volledig nieuwe aanvragen. Dit t.o.v. 34 in 2010 en 36 in 2009. Dit is 

een aanzienlijke daling t.o.v. 2010. 

21 aanvragen werden geweigerd t.o.v. 19 vorig jaar. 

Er waren 3 schorsingen met als redenen: verzuiming van aangifte van alle 

bestaansmiddelen, niet nakomen van de afspraken,… 

Er waren 11 stopzettingen met als redenen: niet langer student, verhuis, het niet nakomen 

van de afspraken, voldoende inkomsten, voldoende arbeidsdagen, het vinden van werk, geen 

werkbereidheid. 

 

Schets van de rechthebbenden 

Categorie Samenwonend (Cat. 1) 

Alleenstaand (Cat. 2) 

Persoon met ten minste één minderjarig 

ongehuwd kind ten laste (Cat. 3) 

17 

16 

 

10 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
26 

17 

Leeftijd ≤ 25 jaar 

> 25 jaar 
6 

37 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Buiten de gemeente: 

27 

8 

4 

2 

2 
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Nationaliteit Belg 

Andere 
37 

6 

 

Grafische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

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

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

Toch blijven er vrij veel gerechtigden in vergelijking met de voorafgaande jaren. 

Tussen 2004 en 2007 was er een duidelijke daling te merken. 

Opnieuw werden veel aanvragen geweigerd in 2011. 

De redenen hiervan zijn uiteenlopend maar vooral: 

- Onvolledige gegevens; 

- Geen medewerking aan het sociaal – en financieel onderzoek; 

- Voldoende inkomen; 

- Onbevoegdheid. 

- Verhuizing 

 

In 2011 is er een opmerkelijke daling vastgesteld in het aantal nieuwe aanvragen in 

vergelijking met voorgaande jaren, waarbij toen een enorme stijging te zien was. 

29 in 2003, 15 in 2004 , 25 in 2005, 27 in 2006, 36 in 2007, 34 in 2008, 36 in 2009, 43 in 

2010 en in 2011 maar 21. 

 

Qua tewerkstelling zijn in 2011 5 mensen gestart in het kader van art. 60-tewerkstelling. In 

2010 waren er 7 gestart. In 2009 zijn 5 art.60-medewerkers gestart. In 2008 en 2007 zijn er 

respectievelijk 3 en 2 personen gestart in art.60§7 tewerkstelling.  

De stijging van het aantal art. 60-tewerkstellingen sinds 2009 heeft te maken met het meer 

gericht samenwerken met andere organisaties en in 2010 met de opening van de 

kringloopwinkel op onze gemeente (zie verder), waardoor meer mensen in een bepaalde 

functie kunnen worden tewerkgesteld. 

 

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

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

kunnen oriënteren naar de arbeidsmarkt, vrijwel onmiddellijk doorverwezen naar onze 

gespecialiseerde dienst arbeidsbegeleiding. 
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Opvallend is een  heel grote daling van het aantal jongeren onder de 25 jaar die het Recht op 

Maatschappelijke Integratie genoten in 2011! Dit waren er 6 t.o.v. 39 in 2010. 

In 2009 waren er 14 jongeren onder de 25 jaar die het Recht op Maatschappelijke Integratie 

genoten onder de vorm van (aanvullend) leefloon, in 2008 waren er 13, in 2007 waren dit er 

11 en in 2006 waren er 8 jongeren met een GPMI.  

 

Dit is een opmerkelijke daling t.o.v. vorig jaar! 

 

Voor al deze jongeren werd een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijk Integratie 

afgesloten.  

 

Installatiepremie 

 

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

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

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

bedrag van het leefloon categorie 3. 

 

In 2011 werd 1 aanvraag voor een installatiepremie genoteerd, deze werd echter geweigerd 

waardoor er géén enkele installatiepremie werd toegekend. In 2010 werd aan 3 personen de 

goedkeuring gegeven tot het bekomen van een eenmalige installatiepremie. In 2009 waren 

dit er 4, in 2008 werd tevens aan 4 mensen de goedkeuring gegeven tot het bekomen van 

een eenmalige installatiepremie, in 2007 waren het er 2.  

 

Referentieadres 

 

In 2011 waren er 3 aanvragen waarvan slechts één werd goedgekeurd. 

Opvallend is dat we in 2010 opnieuw regelmatig aanvragen kregen tot het bekomen van een 

referentieadres op het adres van ons O.C.M.W.  

Er was slechts één goedkeuring. 
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2.2 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 
 

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

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bestaat er ook maatschappelijke 

dienstverlening voor iedere persoon die bijstand behoeft, wiens staat van behoeftigheid door 

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

 

Maatschappelijke dienstverlening wordt in regel gegeven aan inwoners van Lochristi. 

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

op 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 2011). 

 

 

2.2.1 Steun in speciën 

 

In 2011 kregen 12 cliëntsystemen een financiële steun toegekend.  Dit staat in ruim contrast 

met de 41 toekenningen van vorig jaar.  Eén van de redenen die hiervoor kan aangehaald 

worden is het feit dat de toekenningen specifieker onder een bepaalde categorie kunnen 

gecategoriseerd worden en de steun in speciën tegenwoordig enkel gebruikt wordt voor 

voorschotten op leefgeld of facturen die voorgeschoten worden door het O.C.M.W. 

In 2010 vroegen 54 cliëntsystemen een financiële steun aan, hiervan werden er 41 positieve 

beslissingen genomen. In sommige gevallen dient deze financiële steun terugbetaald te 

worden, in andere niet. 

 

Schets van de rechthebbenden 

Geslacht Man 

Vrouw 
10 

2 

Deelgemeente Lochristi 

Zaffelare 

Beervelde 

Zeveneken 

Buiten de gemeente 

7 

2 

0 

1 

2 

Nationaliteit Belg 

Andere 
9 

3 
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Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.2 Tussenkomst in de energiekosten 

 

In 2011 waren er 23 aanvragen tot tussenkomst in energiekosten, hiervan werden er 16 

toegekend. 

 

Zowel in de aanvragen als in de toekenning is een sterke daling te zien in vergelijking met 

vorig jaar, 30 aanvragen in 2010, waarvan 25 toekenningen. Met andere jaren is er weinig 

verschil, 23 aanvragen in 2009, waarvan 21 toekenningen – 25 aanvragen in 2008 – 21 

aanvragen in 2007 waarvan 18 toekenningen. 

 

 

Schets van de rechthebbenden 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
9 

14  

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Buiten de gemeente: 

16 

4 

2 

1 

0 

Nationaliteit Belg 

Andere 
22  

1 
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Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.3 Tussenkomst in de huishuur 

 

In 2011 waren er 18 aanvragen tussenkomst in huishuur waarvan er 6 toegekend werden. 

 

In vergelijking met vorig jaar zijn er dit jaar veel meer geweigerd. In 2010 waren er 14 

aanvragen waarvan maar slechts 1 geweigerd werd. In 2009 en 2007 waren er 10 aanvragen 

tot tussenkomst in de huishuur waarvan geen enkele geweigerd werd. 

In 2008 waren er 11 toekenningen voor tussenkomst in de huishuur, er waren toen wel 14 

aanvragen. 

 

Schets van de rechthebbenden 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
9 

9 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Buiten de gemeente: 

11 

2 

0 

5 

0 

Nationaliteit Belg 

Andere 
18 

0 

 



  
27 

 
  

Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.4 Huurwaarborg 

 

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

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

geweigerd. 

 

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

30 cliëntsystemen werd een positieve beslissing toegekend, er werden dus 6 aanvragen 

geweigerd. 

 

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

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

 

In 2008 waren er 18 aanvragen tot het bekomen van een terugbetaalbare huurwaarborg. 

Voor 4 aanvragen werd de toekenning geweigerd, 14 aanvragen werden toegekend.  

 

In 2007 waren er 30 aanvragen tot tussenkomst in de huurwaarborg. Aan 27 cliëntsystemen 

werd een positieve beslissing tot het bekomen van een huurwaarborg toegekend. Drie 

aanvragen werden afgekeurd. Er waren 16 toekenningen voor Belgische cliëntsystemen, en 

11 toekenningen voor cliëntsystemen niet-Belg.  

 

In 2011 is er een daling van het aantal aanvragen voor een huurwaarborg. Algemeen valt op 

te merken dat de prijzen van huishuur blijven stijgen en dat mensen vaak noodgedwongen 

hun te dure woning dienen te verlaten op een moment dat alle reserves opgebruikt zijn. 

Daardoor is er geen reserve meer beschikbaar om de huurwaarborg zelf te betalen. 
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Schets van de rechthebbenden 

  Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Buiten de gemeente: 

17 

6 

2 

3 

2 

Nationaliteit Belg 

Andere 
27 

3 

 

Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

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

mutualiteit, …) 

 

 

In 2011 waren er 12 aanvragen tot tussenkomst in medische kosten, hiervan werden 10 

aanvragen goedgekeurd. In vergelijking met 2010 is er een daling in het aantal aanvragen en 

aantal toekenningen.  

 

In 2010 waren er 19 aanvragen tot tussenkomst in medische kosten, hiervan werden 12 

aanvragen goedgekeurd. Hier is een duidelijke stijging te merken in het aantal aanvragen en 

het aantal toekenningen in vergelijking met voorgaande jaren.  

 

In 2009 waren er 9 aanvragen waarvan 8 toekenningen, in 2008 11 aanvragen waarvan 10 

toekenningen en in 2007 14 aanvragen waarvan 13 toekenningen.  

 

Uit deze cijfers blijkt dat er in 2010 een opmerkelijke stijging was in het aantal aanvragen 

en aantal toekenningen, maar in vergelijking met vorige jaren zijn de aantal toekenningen in 

2011 ongeveer gelijk gebleven. 
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Schets van de rechthebbenden 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Andere: 

9 

0 

0 

0 

3 

Nationaliteit Belg 

Andere 
10 

2 

 

Grafische evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.6 Begrafeniskosten 

 

In 2011 waren er 3 aanvragen tot tussenkomst in de begrafeniskosten en zijn ook allemaal 

toegekend. Er is geen weigering. 

 

In 2010 waren er 4 aanvragen tot tussenkomst in de begrafeniskosten, hiervan werd 1 

aanvraag geweigerd. Er waren dus 3 toekenningen in 2010, wat een opmerkelijke stijging 

betekende in vergelijking met voorgaande jaren. 

 

In 2009 was er 1 aanvraag tot tussenkomst in de begrafeniskosten.  

Ook in 2008 was er 1 aanvraag tot tussenkomst in de begrafeniskosten deze werd als een 

terugvorderbare tussenkomst verleend. In 2007 waren er géén aanvragen voor ten laste 

name van de begrafeniskosten.  
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Grafische evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.7 Kosten van opvangcentra 
 

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

konden betalen, zitten niet inbegrepen in deze cijfers). 

 

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

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

opnieuw een lichte stijging genoteerd wordt. 

 

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

een onthaaltehuis toegekend. 

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

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

aantal toekenningen, 7 toekenningen in 2008 en 6 toekenningen in 2007 

 

Schets van de rechthebbenden 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
0 

3 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

Buiten de gemeente 

0 

0 

0 

0 

3 

Nationaliteit Belg 

Andere 
1 

2 
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Grafische evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.8 Dienstverlening in natura 

 

In 2011 tekenden we als O.C.M.W. opnieuw in op de gratis voedselbedeling die 

georganiseerd wordt vanuit het Belgisch Interventie – en Restitutiebureau. Vanuit de sociale 

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

diensten aangeschreven cliënten een gratis voedselpakket konden afhalen. 

 

 

Het afhaalmoment ging door op 13 juli 2011. 

 

De volgende voedingswaren werden hierbij bedeeld: 

- Tarwebloem; 

- Spaghetti; 

- Ravioli met kip; 

- Ontbijtgranen; 

- Rijst; 

- Roomrijst; 

- Maïsolie; 

- Speculoospasta; 

- Couscous; 

- Paella;  

- Volle melk; 

- Chocolademelk. 

 

91 cliëntsystemen werden aangeschreven, en 34 cliëntsystemen maakten daadwerkelijk 

gebruik van deze bedeling. 
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In vergelijking met vorig jaar werden minder cliëntsystemen aangeschreven en minder 

cliëntsystemen gingen in op het aanbod. 

 

Op 11 januari 2011 was er ook een kleine bedeling. 

 

De volgende voedingswaarden werden hierbij bedeeld 

- Volle melk; 

- Chocolademelk. 

 

De cliënten werden er niet voor aangeschreven, maar bij het zien van cliënten werd er 

gemeld dat deze dranken te verkrijgen waren. 41 cliëntsystemen hebben gebruik gemaakt 

van deze bedeling.  

 

Vanuit de sociale dienst werden in 2008 contacten gelegd met de Parochiale Werking van 

de gemeente met het oog op het uitbouwen van een toekomstig samenwerkingsverband. 

Deze Parochiale Werking organiseert immers een maandelijkse voedselbedeling voor 

behoeftigen.  

 

 

2.2.9 Voorschotten op onderhoudsgeld 

 

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

overgeheveld aan de Dienst Alimentatievorderingen onder het Ministerie van Financiën. 

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

In 2011 was er één aanvraag tot voorschot op onderhoudsgeld. 

 

 

2.2.10  Voorschotten op loon 

 

In 2011 was er één aanvraag tot voorschot op loon, waardoor de schommelingen van de 

voorbijgaande jaren zich handhaven. 

 

In 2010 waren er 3 aanvragen tot voorschotten op loon (hierbij is ook één voorschot op 

eindejaarspremie gerekend). 

 

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

voorschotten op loon aangevraagd, in 2006 en 2005 waren er telkens 2 aanvragen. 
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Grafische evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.11 Voorschotten op werkloosheidsvergoeding 

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

 

Er werden in 2011 18 aanvragen tot het bekomen van voorschotten op 

werkloosheidsvergoeding genoteerd. Hiervan werden 14 aanvragen goedgekeurd en 4 

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

omdat bleek dat er geen recht was op werkloosheidsuitkering. 

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

toekenningen. 

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

werkeloosheidsuitkering waarvan er 20 werden toegekend en 4 geweigerd. 

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

werkloosheidsuitkering waarvan er 19 toegekend werden. 

In 2006, 2007 en 2008 werden er 10 aanvragen geregistreerd. In 2008 werd aan 9 

cliëntsystemen een voorschot op werkloosheidsuitkering toegekend. 

 

Schets van de rechthebbenden 

 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
11 

7 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

9 

3 

2 

4 

Nationaliteit Belg 

Andere 
16 

2 
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Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.12 Voorschot op ziektevergoeding + gehandicaptentegemoetkoming 

 

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

er 10 werden toegekend. Uit dit cijfer blijkt dat aantal aanvragen en aantal toekenningen 

blijven stijgen t.o.v. voorgaande jaren. 

 

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

werden allemaal toegekend.  

 

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

er 9 toegekend werden. 

 

Schets van de rechthebbenden 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
10 

4 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

8 

4 

0 

2 

Nationaliteit Belg 

Andere 
14 

0 
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Grafische evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

 

2.2.13 Voorschotten op pensioenen 

 

In 2011 werd er door 3 cliëntsystemen een aanvraag voor voorschotten op pensioen gedaan, 

waarvan er 2 aanvragen werden goedgekeurd. In vergelijking met 2010 is het aantal 

aanvragen en toekenningen gedaald, maar in vergelijking met andere jaren (2006-2009) zien 

we eerder een stagnatie. 

 

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

hiervan werden 4 aanvragen goedgekeurd. 

 

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

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

er 2 aanvragen). 

 

Schets van de rechthebbenden 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
1 

2 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

3 

0 

0 

0 

Nationaliteit Belg 

Andere 
3 

0 
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Grafische evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.14 Voorschot op kinderbijslag + kraamgeld 

 

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

kinderbijslag, waarvan er één werd toegekend. Dit cijfer ligt in de lijn van het aantal 

toekenningen van voorgaande jaren, met uitzondering van 2010. 

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

In 2010 zagen we immers een opmerkelijke stijging in verglijking met 2009 en 2008, met 

telkens 1 toekenning. 

 

Evolutie van de voorbijgaande jaren 

 
 

 

2.2.15 Andere voorschotten 

 

In 2011 werd er aan 7 cliëntsystemen een ander voorschot betaald. In vergelijking met 

vorige jaren is er opnieuw een kleine stijging te merken. In 2010 waren er 6 toekenningen. 

In 2009 waren er 8 toekenningen, in 2008 waren er slechts 3 toekenningen. 
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2.2.16 Dringende beslissingen 

 

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

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

voor 2011 (al deze steunen en voorschotten zijn ook opgenomen onder de aparte 

categorieën). 

 

In 2011 werden er  54 dringende beslissingen genomen door de O.C.M.W.-voorzitter, het 

gaat hier om allerlei vormen van steun. 

 

In vergelijking met vorig jaar is er en lichte stijging, toen werden er 49 dringende 

beslissingen genomen. 

 

Schets van de rechthebbenden 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
38 

16 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

42 

7 

3 

2 

Nationaliteit Belg 

Andere 
39 

15 
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2.3 KANDIDAAT POLITIEK VLUCHTELINGEN IN HET KADER VAN HET 

SPREIDINGSPLAN 

 

2.3.1 Terugvorderbare steun aan toegewezen asielzoekers 

 
Rechthebbenden 

 

Op 31.12.2011 waren er 5 cliëntsystemen in steun. Gedurende het ganse jaar 2011 waren er 

16 cliëntsystemen die financiële ondersteuning en vaak ook andere hulp (administratieve 

ondersteuning, budgetbegeleiding, zoeken naar huisvesting, enz.) ontvingen. Voor sommige 

dossiers werd de financiële steun stopgezet in de loop van het jaar; voor anderen werd de 

financiële steun opgestart; nog andere dossiers werden om diverse redenen heropend. Er 

waren 9 nieuwe aanvragen gedurende 2011. 

 

Opgesplitst in aantal per categorie levensminimum geeft volgend resultaat:  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Samenwonenden (Categorie 

A) 

6 5 4 6 15 17 

Alleenstaanden (Categorie B) 7 7 13 20 31 41 

Gezinnen (Categorie E)  3 5 5 8 17 19 

TOTAAL 16 17 22 34 64 77 

 

Nieuwe asielprocedure 

 

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

tussen ontvankelijkheidsfase en gegrondheidsfase. Asielzoekers hebben gedurende het 

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

door naar het systeem van financiële hulp in geval hij/zij erkend wordt of subsidiaire 

bescherming bekomt. 

 

Nieuwe aanvragen 

 

Ook in 2011 werd het spreidingsplan niet geactiveerd ondanks het feit dat er voortdurend 

opvangplaatsen te kort waren.  

Nieuwe aanvragen kwam dan ook vooral van LOI-bewoners die een ontvankelijke medische 

regularisatie-aanvraag kregen of die erkend werden als vluchteling.  Daarnaast was er ook 

één situatie waarbij een illegaal alsnog geregulariseeerd werd. 

Voor de eerste maal kregen we een aanvraag voor equivalent leefloon van een kandidaat 

vluchteling die bij zijn aanmelding in Brussel een attest van ‘niet-toewijzing aan een 

opvangcentrum’ kreeg. 

 

Woonplaats 2011 2010 2009 

Lochristi 11 6 4 
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Gent 3 5 6 

Antwerpen 2 2 4 

Brussel 0 1 1 

Andere Vlaanderen (1) 0 2 4 

Wallonië 0 1 3 

TOTAAL 16 17 22 

(1) asielzoekers die in Vlaanderen wonen met uitzondering van Gent, Antwerpen en 

Lochristi 

 

Nationaliteit 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Afghanistan 0 2 1 1 2 0 1 

Albanië 0 0 0 1 1 0 0 

Armenië 2 1 2 1 0 0 0 

Azerbedjan 0 0 2 2 0 0 2 

Bielorusland 0 0 0 1 1 3 3 

Bulgarije 2 3 0 2 0 0 2 

Burundi 0 0 0 0 1 2 1 

China 0 1 1 0 0 0 1 

Congo 0 0 0 5 6 6 9 

Federatie van Rusland 5 2 1 1 7 15 15 

Georgië 0 0 0 5 3 3 0 

Guinea 0 0 0 0 2 0 1 

Irak 1 1 3 5 8 9 8 

Iran 1 2 0 1 5 7 8 

Joegoslavië 0 1 1 0 7 7 10 

Kameroen 1 1 0 1 1 2 2 

Kazachstan 1 1 0 0 0 1 0 

Kenia 0 0 1 1 1 0 0 

Kirgistan 0 0 0 1 1 0 1 

Mauritanië 0 0 0 0 1 0 0 

Nepal 0 0 0 0 2 0 2 

Nigeria 0 0 0 1 1 0 0 

Oekraïne 0 0 0 1 1 1 1 

Oezbekistan 0 0 0 0 0 1 1 

Pakistan    1 0 0 0 0 1 1 

Philipijnen 1 0 0 0 0 0  

Polen 0 0 0 0 0 0 0 

Rwanda 0 0 1 4 5 2 5 

Servië 1 0 0 0 0 0 0 

Syrië 0 0 0 0 1 1 1 

Togo 0 0 0 0 0 1 1 

Turkije 0 0 1 0 1 1 1 

Zaïre 0 1 1 0 0 0 0 

Zimbabwe 0 1 1 0 0 0 0 

Ethiopië  0 0 1 0 0 0 0 
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Tadjikistan 0 1 0 0 0 0 0 

Wat de woonplaats en de nationaliteit van de asielzoekers betreft, blijft een grote diversiteit 

merkbaar. 

 

Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

Vergelijking met vorige jaren 

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

regularisaties anderzijds is het aantal asielzoekers dat (nog) onder het systeem van 

financiële steun valt serieus verminderd. 

 

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

over voldoende inkomsten beschikken. 

 

 

2.3.2 Terugvorderbare medische kosten asielzoekers 

 

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

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

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

barema’s. 

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

 

In 2011 werd aan 6 cliënten terugvorderbare medische kosten toegekend. Dat zijn er 

evenveel als vorig jaar in 2010. 

 

 

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

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

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

toegekend. 

 

Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

 

2.3.4 Andere vormen van steun asielzoekers 

 

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

subsidies vanuit de overheid worden toegekend. 

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

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

Lochristi, niet-terugbetaalbare medische kosten, … 

 

In 2011 werd 7 maal een steun toegekend: in 2 gevallen ging het om een 

overbruggingssteun, voor 2 cliëntsystemen werd een installatiepremie toegekend, 2 maal 

werd een tussenkomst in kinderbijslag toegekend en 1 maal naturahulp door het in bruikleen 

geven van tweedehands meubelen. 
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Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

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

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

2.4.1 Verwarmingstoelage 

 

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

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

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

tot 30 april van het jaar nadien. 

 

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

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

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

 

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

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

laag inkomen en personen met een schuldenoverlast.  

 

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

met hun belastbaar inkomen, hebben in 2010 niet langer recht op een verwarmingstoelage. 

  

In 2011 werden er 221 toekenningen in de verwarmingstoelagen (t.o.v. 243 in 2010, 155 in 

2009, 351 in 2008 en 167 in 2007) genoteerd. 

Dit is een daling in vergelijking met vorig jaar en een stijging in vergelijking met 2009. 

 

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

LENTE  van maart tot mei  50 aanvragen; 

ZOMER van juni tot augustus  20 aanvragen; 

HERFST van september tot november 67 aanvragen; 

WINTER van december tot februari 84 aanvragen.  

 

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

de diensten dan ook in deze periode extra belast. 

 



  
44 

 
  

 

Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

 

2.4.2 Socio-culturele participatie 

 

Een van de gevolgen van de economische crisis die ons land treft, is voor de gezinnen het 

beperken van de kosten die niet voor basisbehoeften bestemd zijn. 

 

De meeste kansarmen stellen bijgevolg hun uitgaven voor opleiding, onderwijs, sociale en 

culturele participatie, … uit. 

 

Via de sociaal-culturele participatie wil men kansarme gezinnen meer betrekken in het 

sociale leven, door hen te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en 

communicatietechnologie. 

Ook in 2011 voorzag de overheid opnieuw een budget aan alle O.C.M.W.’s om kansarme 

mensen hierin te ondersteunen. 

Het betreft: 

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

culturele manifestaties; 

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

culturele verenigingen met inbegrip van lidgeld, benodigdheden en uitrustingen; 

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

sociaal, cultureel of sportief vlak; 

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

de doelgroep tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen; 
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De activiteiten die ondersteund werden, waren enorm 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, … 

 

Bijkomend voorzag de overheid in 2011 in een extra subsidie van € 100,00 voor de aankoop 

van tweedehandscomputers. In 2010 werd er echter € 300,00 voorzien. 

 

In 2010 lanceerde de overheid bovendien een nieuw bijkomend initiatief. 

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

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

armoede. 

 

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

beter te kunnen opvangen. 

Het betreft hier:  

- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale 

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

- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning 

(schoolkosten, abonnementen, bijlessen); 

- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de psychologische ondersteuning 

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

- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning 

(ergotherapie, kinesitherapie, orthopedie, …). 

 

De respons die we van onze cliënten in 2011 kregen, was opnieuw bijzonder groot.  

De subsidieperiode besloeg de periode van 01.01.2011 tot en met 31.12.2011. 

 

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

We ontvingen van de overheid voor deze periode het bedrag van € 4.712. 

 

We stellen opnieuw vast dat de overheid, bij controle van de subsidies, vrij streng is en 

sommige toegekende ondersteuning aan kansarme gezinnen niet terugbetaalt. Zo kan bvb. 

wel een video of dvd ingebracht worden, maar niet de aankoop van een tv. 

 

Eigenlijk was het door de overheid toegekende saldo reeds op 19.11.2011 volledig 

opgebruikt. 

 

In totaal konden in 2011 73 cliëntsystemen genieten van een tussenkomst inzake sociale -, 

culturele – en sportieve participatie. 

O.C.M.W.-Lochristi ontwikkelde een reglement hierover, waarbij per persoon maximaal 

een bedrag van € 100.00 subsidie kan genoten worden en per gezin maximaal € 350.00. 
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In vergelijking met voorgaande jaren wordt een enorme stijging van het aantal 

cliëntsystemen vastgesteld. We kunnen dit enkel toejuichen. 

 

In 2010 genoten 44 cliëntsystemen van de subsidie, in 2009 60 en in 2008 28 

cliëntsystemen.  

 

Als we de toekenningen enigszins gaan groeperen, komen we tot de volgende conclusie: 

 

 

Overzicht aantal cliëntsystemen per categorie; alsook de tussenkomst per categorie 

Deelname of financiering van deelname aan een 

sociale, sportieve of culturele activiteit 

40 2254,50 

Deelname inclusief lidgeld en uitrusting 19 1584,53 

Ondersteuning van georganiseerde initiatieven 4 501,50 

Ondersteuning van informatieve en 

communicatieve activiteiten en / of aankopen 

10 370,74 

TOTAAL 73 4711,27 

Aankoop tweedehandscomputers   

 

Inzake de toekenning van de nieuwe subsidie voor schoolkosten, ontvingen we van de 

overheid voor 2011 een subsidie ten bedrage van € 2.972,75. 

 

In totaal konden in 2011 29 cliëntsystemen genieten van een tussenkomst inzake 

schoolkosten. In vergelijking met 2010 waren dit er 21 

O.C.M.W.-Lochristi ontwikkelde ook hier een reglement over, waarbij per persoon 

maximaal een bedrag van € 100.00 subsidie kan genoten worden en per gezin maximaal € 

250.00. 

Ook hier zien we een stijging van het aantal cliëntsystemen.  

De subsidie ging in hoofdzaak naar:  

Aankopen van schoolboeken, logopedie, abonnementen, … 

 

We kunnen enkel blijven concluderen dat dit initiatief van de overheid duidelijk zijn doel 

bereikt. Er is een grote nood binnen onze doelgroep om deel te nemen aan het sociale, 

culturele en sportieve leven binnen de maatschappij. Dikwijls biedt het budget van de cliënt 

hier geen ruimte voor. 

 

Het bieden van de mogelijkheid om hiervoor te putten uit een extra budget stimuleert 

mensen om zich te integreren op allerlei vlakken. 

 

Op 09/10/2008 besliste de O.C.M.W.-raad om in te tekenen op het Steunpunt 

Vakantieparticipatie. 
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Daardoor kunnen cliënten van ons O.C.M.W. die onder de armoedegrens vallen (ook uit te 

breiden door betrokken dienst) een aanvraag doen voor een goedkopere vakantie of – 

daguitstap aangeboden door het Steunpunt. 

Steunpunt Vakantieparticipatie geeft een gids uit met hun aanbod.  
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3. NIET FINANCIËLE HULPVERLENING 
 

3.1 EENMALIGE AANVRAGEN (ADMINISTRATIEF / INFORMATIEF) 
 

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

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

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

informatieaanvragen te catalogiseren onder een bepaalde noemer.  

In 2004 werd de registratie ervan om deze redenen stopgezet. 

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

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

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

burgers gemakkelijker informatie komen opvragen.  

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

natuurlijk nog steeds niet volledig. 

In 2011 waren er 61 geregistreerde eenmalige aanvragen. 

In 2010 waren er 56 geregistreerde eenmalige aanvragen. 

In 2009 waren er 33 geregistreerde eenmalige aanvragen 

In 2008 waren er 45 geregistreerde eenmalige aanvragen. 

In 2007 waren er 56 en in 2006 waren dit er 52. 

 

Onderwerpen van de eenmalige aanvragen 

Verblijfplaats / woonplaats / huisvesting algemeen 15 

Voorlopige bewindvoering 0 

Info rusthuizen / serviceflats 1 

Sociale zekerheid 7 

Procedure uithuiszetting vrederechter 3 

Schuldbemiddeling 2 

Relationele problemen 5 

R.M.I. 2 

Financiële steun 6 

Andere 20 
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Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

 



  
50 

 
  

3.2 BUDGETBEGELEIDING / BUDGETBEHEER 

 

3.2.1 Budgetbeheer 

 

In 2011 telden we 93 actieve dossiers budgetbeheer, daarvan werden er 20 opgestart in de 

loop van 2011. Er werden 11 dossiers stopgezet:  

- 2 wegens onvoldoende medewerking; 

- 3 op eigen initiatief; 

- 0 wegens overlijden; 

- 5 wegens verhuis; 

- 1 onbevoegd; 

- 0 wegens voorlopig bewindvoering. 

 

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

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

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

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

budget. 

Daarnaast zijn er ook een 13 dossiers van residenten die ten laste van het O.C.M.W. in het 

woonzorgcentrum verblijven maar nog over enige financiële reserves beschikken.  

 

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

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

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

 

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

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

zover de betrokken cliënt ervoor openstaat, wordt een collectieve schuldenregeling 

aangevraagd. 

 

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

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

 

 

We zien voor 2011 een lichte stijging van het aantal dossiers tegenover vorige jaren. 

Gezien de complexiteit van veel van deze dossiers vormde dit een grotere werkdruk op de 

sociale dienst. 

 

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

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

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

menselijke waardigheid. 

 

2011 93 dossiers 

2010 91 dossiers 

2009 65 dossiers 

2008 56 dossiers 

2007 36 dossiers 

2006 28 dossiers 

2005 30 dossiers 

2004 33 dossiers 

 

 

3.2.2 Budgetbegeleiding 

 

In 2011 waren er 24 gezinnen/individuen in budgetbegeleiding, waarvan 13 opgestart in 

2011. In vergelijking met 2010 zien we een lichte stijging want dan waren er 22 

gezinnen/individuen in budgetbegeleiding, waarvan 10 opgestart in 2010. 

 

Natuurlijk is het zo dat in quasi alle leefloondossiers én dossiers financiële hulp, in min of 

meerdere mate budgetbegeleiding en schuldbemiddeling wordt aangeboden.  
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Schematische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

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

trend zich blijft voorzetten (in 2008 waren er 17 actieve dossiers). We merken dat door de 

economische crisis en de laagdrempeligheid van het Sociaal Huis de inwoners toch blijven 

aankloppen voor ondersteuning en begeleiding. 
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3.3 LOKALE ADVIESCOMMISSIE 
 

Elektriciteit- en gaslevering  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Door Eandis worden voornamelijk dossiers aan de Lokale Adviescommissie doorgestuurd 

in volgende situaties: 

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

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

budgetmeter 

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

gaslevering van vóór de plaatsing van de budgetmeter  

 het niet regelmatig opladen van de budgetmeter 

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

gasverbruik. 

 

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

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

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

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

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

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

52 weken. 

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

het systeem toch vaak onoverzichtelijk zowel voor de klant als voor de O.C.M.W.-

medewerkers, omdat niet altijd alle parameters voor handen zijn. 

 

Private leveranciers, ook netbeheerders genoemd zoals Electrabel, Luminus, Nuon, 

Ecopower, enz.., kunnen geen dossiers meer doorsturen naar de LAC. Zij beschikken 
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immers over de mogelijkheid om klanten op te zeggen en kunnen zich beroepen op de 

traditionele juridische procedures (bemiddeling O.C.M.W., advocaten, 

invorderingsbureau’s, rechtbank) om achterstallige facturen te innen. 

 

Waterlevering 

 

Door de leveranciers van water – specifiek voor Lochristi zijn dat de TMVW en de VMW - 

kunnen er wel nog dossiers naar de LAC worden doorgestuurd omdat er nog geen 

mogelijkheid bestaat om een budgetmeter te plaatsen.  

 

Cijfers 

 

In 2011 vonden er 5 zittingen van de LAC plaats nl. op 17 januari, 31 maart, 16 mei, 19 

september en 21 november. In totaal werden er in deze zittingen 78 dossiers behandeld, wat 

een lichte daling is in vergelijking met 2010, maar in 2011 was er ook wel één zitting 

minder. In 2010 vonden er 6 zittingen van de LAC plaats. In totaal werden er in die 

zittingen 82 dossiers behandeld. 

 

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

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

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

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

gebracht ten einde de situatie toch enigszins te kunnen inschatten. 

 

Voor 58 cliëntsystemen diende Eandis in 2011 een verzoek in bij de LAC, een aantal 

dossiers kwamen herhaaldelijk terug in verschillende zittingen, in 2010 waren dat er 48 

Door de watermaatschappijen werden er in 2011 respectievelijk 13 dossiers ingediend door 

de VMW (in 2010 5 dossiers) en geen dossiers door de TMVW (in 2010 30 dossiers). 

Hierbij moet wel gezegd dat er door de TMVW de laatste jaren geen verzoeken werden 

ingediend onder meer door het gewijzigde systeem van inning, facturatie en implementatie 

van nieuwe computerprogramma’s. 

 

De behandeling van de Eandisdossiers in de LAC resulteerde in volgende adviezen  

(Let wel: soms werden verschillende adviezen geformuleerd in éénzelfde dossier!): 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Geen advies omwille van verhuis of andere 

reden 

9 10 12 5 10 

Het dossier werd uitgesteld naar de volgende 

zitting 

3 2 3 7 9 

Achterstallen reeds betaald voor de zitting 6 5 3 2 4 

Cliënt had reeds zelf een afbetalingsregeling 

bekomen 

1 0 2 1 1 
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Cliënt had reeds zelf een budgetmeter laten 

plaatsen 

    1 

Een (af)betalingsplan onder voorwaarden 

werd reeds voor de zitting onderschreven 

14 1 0 0  

Een afbetaling wordt toegestaan onder 

voorwaarden 

31 26 27 7 16 

Een afbetaling wordt ter zitting toegestaan 

met terugkoppeling naar LAC bij niet-

naleving 

    32 

Er dient een afspraak gemaakt te worden 

voor plaatsing van een budgetmeter of 

terugkoppeling naar de LAC 

    27 

Er dient een afspraak gemaakt te worden 

voor plaatsing van een budgetmeter 

21 16 26 38 29 

Schuld wordt in collectieve schuldenregeling 

opgenomen 

3 1 1 3 2 

Budgetmeter dient spoedig te worden 

opgeladen 

2 3 3 1 3 

Afbetaling gekoppeld aan  

budgetbegeleiding/ budgetbeheer 

3 1 1 0  

Er dient een afspraak gemaakt te worden met 

Eandis voor een afbetalingsplan 

 19 26 23  

Schuld werd in de budgetmeter ingebracht 

(nieuw in 2010) 

   13 7 

Advies tot effectieve schorsing    2 2 

Onbetaalde oplading betalen    1 1 

Klant moet contract afsluiten met 

commerciële leverancier 

   2 1 

Vermogenbegrenzer wordt uitgeschakeld in 

budgetmeter elektriciteit 

   1 1 

Afspraak met Eandis ter plaatse n.a.v. 

technische problemen met budgetmeter 

    1 

 

Er worden al geruime tijd geen adviezen meer uitgebracht tot schorsing zonder meer. Sinds 

2008 wordt er steeds een trapsgewijs werking toegepast inzake adviesverlening. 

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

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

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

kunnen opladen. 

 

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

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

zitting van de LAC. 

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

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

budgetmeter te laten plaatsen, wordt alsnog een advies tot schorsing uitgebracht. 
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De behandeling van de dossiers van de VMW en TMVW resulteerde in volgende adviezen  
 

Alle achterstallige facturen werden betaald voor de zitting 2 

Geen advies wegens verhuis buiten de gemeente 1 

Een afbetaling wordt ter de zitting toegestaan onder voorwaarden met 

terugkoppeling naar LAC bij niet-naleving 

6 

Een afbetaling wordt ter de zitting toegestaan onder voorwaarden met schorsing bij 

niet-naleving 

3 

Achterstallen dienen geïnd te worden via gerechtelijke weg 1 

 

 

 

 

Opvolging voor het O.C.M.W. 2007 2008 2009 2010 2011 

O.C.M.W. fungeerde als 

bemiddelaar 

75 22 32 56 65 

Begeleiding werd opgestart 8 1 8 2 12 

Budgetbeheer werd 

opgestart/lopende  

3 0 2 9 8 

Ten laste name van achterstallen 3 1 1 1 1 

Een verzoek werd ingediend inzake 

collectieve schuldenregeling 

4 0 7 2 5 

 

 

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

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

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

pakket van maatschappelijke dienstverlening. 
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3.4 ARBEIDSBEGELEIDING 
 

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

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

 

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

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

zoals de afgelopen vijf jaar. 

 

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

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

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

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

Cliënten worden doorverwezen door de collega’s maatschappelijk werkers of melden zich 

aan n.a.v. publicatie in het gemeentelijk infoblad of via mond-aan-mondreclame. 

 

Bij de dienst arbeidsbegeleiding van het O.C.M.W. vertrekt men vanuit de werkzoekende, 

rekeninghoudend met zijn mogelijkheden en beperkingen, en gaat men samen op zoek naar 

werk. De cliënt krijgt ondersteuning via regelmatige gesprekken met de arbeidsbegeleidster, 

waarbij alle stappen in een sollicitatieproces intensief besproken en actief uitgevoerd 

worden. Sommige cliënten behoeven nog begeleiding na de tewerkstelling, wat dan in 

samenspraak met de werkgever gebeurt. De resultaten van de dossiers van 2009 en 2010 die 

nog verder opgevolgd werden in 2011, zijn om praktische redenen niet in de cijfergegevens 

van 2011 opgenomen.   

 

Op 01.07.2010 is de samenwerking tussen O.C.M.W. Lochristi met de Kringwinkel 

Lochristi een feit geworden. In deze sociale werkplaats zullen op jaarbasis 3 personen in een 

tewerkstelling art. 60 tewerkgesteld worden. 

 

Onderstaande tabel omvat de gegevens: 

 

Begeleiding 

 2009 2010 2011 

Aantal nieuwe dossiers 46 47 45 

Van deze nieuwe dossiers 

nog in begeleiding op 

31/12  

15 9 6 

Hebben werk sinds start 

van de arbeidsbegeleiding 

(van de nieuwe 

dossiers)(*) 

 

5 19 11 

Hebben werk na de 2 3 6 
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overdracht / intake én vòòr 

de eigenlijke start van de 

begeleiding 

Om diverse externe 

redenen gestaakt (**) 
24 16 15 

 

(*) art. 60 § 7 tewerkstelling NIET inbegrepen! 

 

(**) om diverse externe redenen begeleiding gestaakt: 

 

(2009) Waarvan:  -  Doorgestroomd naar een opleiding: 5 

- Doorverwezen naar GTB (Gespecialiseerde Trajectbegeleiding): 2 

- O.C.M.W. is niet meer bevoegd: 2 

- Langdurig ziek: 1 

- Familiale redenen: 1 

- Onbekend: 8 

- Verhuisd: 3 

- Duidelijk eenmalig advies / hulp: 2 

 

(2010) Waarvan: - Familiale redenen: 1 

 - Verhuisd: 6 

 - Volgt opleiding: 1 

 - Aangemeld, doch niet gestart in AB: 5 

 - Gestopt wegens niet gemotiveerd om te werken/arbeidsbegeleiding te 

volgen: 1 

 - Doorverwezen naar GTB (Gespecialiseerde Trajectbegeleiding): 1 

 - Duidelijk eenmalig advies/hulp: 1 

 

(2011) Waarvan: - Familiale redenen: 1 

 - Verhuisd: 3 

 - Langdurig ziek: 3 

 - Volgt opleiding: 2 

 - Aangemeld, doch niet gestart in AB: 2 

 - Gestopt wegens niet gemotiveerd om arbeidsbegeleiding te volgen: 1 

 - Doorverwezen naar 50+-club van VDAB: 1 

 - Onbekend: 2 

 

 

Soort inkomen van de mensen die actief in begeleiding zijn 

 2009 2010 2011 

Zonder inkomen 1 3 1 

Leefloon / financiële steun 7 1 4 

Werkloosheidsuitkering 5 3 0 
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Invaliditeit 0 0 0 

Ziekteuitkering    1 

Loopbaanonderbreking 0 0 0 

Loon 1 0 0 

Loon (* art. 60) 1 (*) 5 (**) 10 (***) 

 

(*) Eén cliënt die in 2009 in begeleiding is gekomen, is eind 2009 gestart in een art. 60§7-

contract ‘Werkervaring’ tot eind februari 2010. 

 Een cliënt die in 2008 in arbeidsbegeleiding is gekomen, is in 2009 gestart met art. 

60§7, maar is niet in het cijfermateriaal opgenomen. 

 

(**) Drie personen zijn in 2010 gestart in tewerkstelling art. 60§7 ter beschikkingstelling in 

de Kringwinkel van Lochristi tot in 2011 (twee van hen waren in 2009 in begeleiding 

gekomen en zijn niet in het cijfermateriaal van 2010 opgenomen, behalve in deze 

tabel!). 

 Eén cliënt die in 2009 in begeleiding is gekomen, is in 2010 gestart met een art. 60§7 

die eindigt in 2011 (binnen O.C.M.W.). 

 Eén cliënt is in 2010 in begeleiding gekomen en in art. 60§7 gestart tot in 2011. 

 Allen worden verder begeleid tot het einde van hun contract. 

 

(***) Vijf personen die in 2010 gestart waren met een art. 60§7 tewerkstelling werden in 

2011 verder opgevolgd. Zij zijn niet opgenomen in het cijfermateriaal van 2011, 

behalve in deze tabel. 

 In 2011 zijn opnieuw 5 mensen gestart in een art. 60§7 tewerkstelling. Bij 2 van hen is 

het contract vroegtijdig beëindigd. In de Kringwinkel De Cirkel te Lochristi zijn 2 

personen ter beschikking gesteld. Eén persoon is ter beschikking gesteld in 

Kringwinkel Ateljee te Gent. Van deze 5 mensen waren er 2 die in 2010 in 

arbeidsbegeleiding waren gekomen, en 1 in 2008. Zij zijn in voorgaande jaarverslagen 

reeds opgenomen in het cijfermateriaal. 

 2 personen waren in 2011 aangemeld voor arbeidsbegeleiding en zijn wel in het 

cijfermateriaal van de begeleiding opgenomen.) 

 

Nationaliteit van de mensen die actief in begeleiding zijn 

 2009 2010 2011 

Belg 12 7 5 

Andere 3 2 1 

 

Woonplaats van de mensen die actief in begeleiding zijn 

 2009 2010 2011 

Lochristi 14 9 6 

Luik 1 0 0 
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Leeftijd van de mensen die actief in begeleiding zijn 

 2009 2010 2011 

< 25 jaar 4 3 4 

26-30 jaar 1 1 0 

31 – 35 jaar 2 1 1 

36 – 40 jaar 1 1 1 

41 – 45 jaar 2 1 0 

46 – 50 jaar 3 0 0 

51 – 55 jaar 2 2 0 

56 – 60 jaar 0 0 0 

> 60 jaar 0 0 0 

 

Nationaliteit mensen die werk vonden tijdens de begeleiding 

 2009 2010 2011 

Belg 5 17 10 

Andere 0 2 1 

 

Leeftijd van mensen die werk vonden 

 2009 2010 2011 

≤ 25 jaar 1 2 1 

26-30 jaar 1 5 1 

31 – 35 jaar 2 1 0 

36 – 40 jaar 0 6 1 

41 – 45 jaar 0 0 2 

46 – 50 jaar 1 2 3 

51 – 55 jaar 0 2 3 

56 – 60 jaar 0 0 0 

> 60 jaar 0 1 0 

 

Grafische evolutie van de arbeidsbegeleiding 
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3.5 LOKAAL OPVANGINITIATIEF 
 

Ligging en samenstelling 

In september 2001 werd een gemeenschapshuis omgevormd tot Lokaal Opvanginitiatief te 

Zeveneken-Dorp 85 te Zeveneken. Om technische redenen diende dit gebouw ontruimd te 

worden. 

De nieuwe woning werd in gebruik genomen in september 2008 en is gelegen aan de site 

van Luein te Dorp Oost 101A te Lochristi. Dit pand is veel ruimer dan het vorige. Op de 

eerste verdieping verblijven 2 gezinnen, het ene gezin heeft 2 kamers ter beschikking, het 

andere gezin heeft 3 kamers. Daarnaast is er nog 1 kamer voor een alleenstaande op deze 

verdieping. 

Op de tweede verdieping zijn 3 ruime kamers voor alleenstaanden. 

De opvangcapaciteit is nog steeds twaalf personen. Door gezinshereniging werden er wel 

twee tijdelijke uitbreidingen bekomen waardoor er in een gegeven periode 14 bewoners 

waren. 

 

Bezetting 

De berekening van de bezettingsgraad geeft volgend resultaat: 

 

som van het aantal dagen dat elke plaats bezet was in 2011  =   4517 = 1.03 

aantal beschikbare plaatsen X aantal beschikbare opvangdagen 12 X 365 

 

In 2010 en 2009 bedroeg de bezettingsgraad 0,97, wat zeer hoog is en vooral te wijten aan 

de snelle invulling van nieuwe plaatsen omwille van de constante oververzadiging van het 

opvangnetwerk. 

Het feit dat de bezettingsgraad in 2011 hoger is dan 100 % is uiteraard te wijten aan het feit 

dat er tijdelijk twee uitbreidingen werden bekomen voor de gezinshereniging van een 

Afghaans gezin. 

 

De bezettingsgraad in 2008 bedroeg 0.93, in 2007 bedroeg deze 0.76 en in 2006 bedroeg 

deze 0,78.  

 

Tijdens het jaar 2011 hebben we 12 cliëntsystemen opgevangen,  2 meer dan in 2010. Onder 

deze cliëntsystemen bevonden zich in totaal 5 gezinnen en 7 alleenstaanden. 
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Landen van herkomst 

 Aantal cliëntsystemen  

Afghanistan 3 

Servië  2 

Federatie van Rusland 3 

Albanië 

 
1 

Kosovo 1 

Khazachstan 

 
1 

Irak 1 

 

Opvallend is dat de meeste toegewezen asielzoekers afkomstig zijn uit het Oostblok en de 

Balkanlanden, daar waar we in vroegere jaren een veel grotere verscheidenheid hadden 

inzake landen van herkomst. 

 

Verblijf in het LOI 

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

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

opsplitsing van collectieve en individuele opvangstructuren te herzien. Het nieuwe 

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

individuele opvangstructuur moet voldoen 

 

Concreet worden asielzoekers die pas het land binnenkomen, toegewezen aan een 

collectieve opvangstructuur om hen materiële opvang te verschaffen. Na een verblijf van 4 

maanden kan elke asielzoeker er in principe voor kiezen om door te stromen naar een 

individuele opvangstructuur.  

Het is ingevolge de nieuwe opvangwet de bedoeling dat asielzoekers in deze eerste maanden 

zoveel mogelijk in de grote collectieve centra worden ondergebracht omdat daar dag- en 

nachtpermanentie aanwezig is, er een aparte medische afdeling is en er een oriëntatie kan 

gebeuren naar de individuele opvangstructuren volgens de specifieke behoeften of 

problemen van de asielzoeker. We zagen in het laatste jaar wel dat asielzoekers soms toch 

sneller doorstromen naar individuele opvangstructuren. 

 

Ingevolge de nieuwe opvangwet werd er ook een officiële klachtenprocedure voorzien. 

Inmiddels werd de hoofdmaatschappelijk werkster aangeduid als persoon bij wie LOI-

bewoners zich kunnen richten met een schriftelijke klacht. Voorlopig werd daar geen 

gebruik van gemaakt. Ook werd het sanctiesysteem - voor gevallen van niet-naleving van 

het huishoudelijk reglement - aangepast aan de nieuwe onderrichtingen. 
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Doorstroming 

In totaal stroomden er in 2011 6 cliëntsystemen door, zijnde drie gezinnen en drie  

alleenstaanden. Hiernaast was er nog een gezin en een alleenstaande die een beslissing tot 

erkenning ontvingen in november 2011 en die pas in 2012 het LOI zullen verlaten. 

  

Reden van vertrek in het LOI Aantal 

Erkend 2 

Vrijwillig teruggekeerd 1 

Door regularisatieprocedure doorgeschoven naar systeem van 

financiële hulp 
2 

Door gezinshereniging naar ander centrum verhuisd 1 

 

Opvallend hierbij is wel dat we in 2011 vrij veel asielzoekers begeleidden die erkend 

werden. Sinds lange tijd was er ook 1 gezin te motiveren om vrijwillig terug te keren, nog 

voor er een eindbeslissing werd genomen. 

Sinds vele jaren, hoefde er in 2011 niemand het LOI te verlaten ingevolge volledig 

uitgeprocedeerd en derhalve illegaal. 

Van vroegere bewoners vernamen we dat het veiliger en menswaardiger is om in België in 

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

 

Verloop procedure  

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

grondig gewijzigd en bestaat er geen onderscheid meer tussen ontvankelijkheidsfase en 

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

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

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

bekomt. 

Evenals in 2010 konden LOI-bewoners die al minimum 6 maanden in het opvangnetwerk 

werden opgevangen en die nog een asielprocedure lopende hadden, een arbeidskaart C 

aanvragen en een job zoeken. Vervolgens was het de bedoeling dat LOI-bewoners die een 

vrij vaste job hadden gevonden, op zoeken gingen naar een eigen woonst en mochten 

doorstromen naar het systeem van financiële hulp. In 2011 was er niemand die voldoende 

inkomsten wist te bekomen om deze stap te zetten. 

Voor LOI-bewoners die een regularisatieaanvraag indienden omwille van medische 

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

en kan men terugvallen op het systeem van financiële hulpverlening. Tot 2010 hadden 

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

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

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

Vanaf 01.10.2001 werd een halftijdse maatschappelijk werk(st)er aangeworven die 

hoofdzakelijk werkzaam is in en voor het Lokaal Opvanginitiatief. 

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

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

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

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

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

doorverwijzing voor taallessen, enz. … 

De verantwoordelijke van het Lokaal Opvanginitiatief gaat wekelijks een drietal keren langs 

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

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

Vanaf januari 2006 werd een bijkomende halftijdse maatschappelijk werk(st)er LOI 

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

beroepskrachten kan gespreid worden. 

 

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

die veel ondersteuning geven bij taallessen, huiswerkbegeleiding, meegaan naar 

zorgverleners of instanties buiten de gemeente, helpen zoeken naar een woning bij 

doorstroming, enz. … 
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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. Vanaf 2009 werden de categorieën heringedeeld. Zo 

wordt er voortaan een onderscheid gemaakt tussen gezinshoofden en andere samenwonende 

volwassenen. 

De bedragen die in 2010 werden vastgelegd, werd ook aangehouden voor 2011 omdat ze 

nog steeds vallen tussen de minima en maxima die door Fedasil worden opgelegd. 

 

 Leefgeld 

Volwassenen/gezinshoofd  € 64  

Andere volwassenen in gezinsverband  € 45  

Verhoging éénouder-gezinnen € 10  

Kind – 2 jaar  € 30 

Kind 2 tot 12 jaar  € 18 

Kind 12 tot 18 jaar  € 20 

  

Bijkomende noodzakelijke kosten worden eveneens terugbetaald zoals medische kosten, 

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

vrijetijdsbesteding ten laste genomen: sportmateriaal, georganiseerde uitstappen, 

eindejaarsetentje, … 

 

Inkomsten en uitgaven 

De subsidiëring van het ministerie bedroeg per bezette plaats € 35,59/dag en € 21,36/dag per 

onbezette plaats, wat voor 2011 een totaal bedrag van € 166.356,35 aan subsidies van 

Fedasil opleverde. Daarnaast ontving het O.C.M.W. subsidies voor de betaalde medische en 

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

 

Inzake infrastructuur werden in 2010 de onderhandelingsprocedures opgestart voor het 

plaatsen van een evacuatieweg van op de tweede verdieping en de renovatie van de 

badkamer. 

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

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

enz..) te voltooien. 

 

Kosten 2009 2010 2011 

 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 1.204 939 1.194 

Aankopen van klein onderhoudsmaterieel 11 0  

Aankopen voor inrichting LOI 1.697 1.931 1.284 

Bijdrage voor farmaceutische kosten 0 983 4.607 

Tegk steunverl.c. toegew asielzoeker 35.069 39.021 39.030 

Tegk in med kosten tgv asielzoeker LOI 17.956 7.030 8.728 
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Asielzoekers : niet terugbetaalb.steun 45 0 175 

Huur van meubilair en kantooruitrusting  940 889 0 

Huur van rollend materieel 5.518 4.669 5.518 

Recht van opstal, canon 6.667 5.124 5.306 

Overige externe diensten 60 234 2.371 

Dienstverplaatsingen 113 387 139 

Gas  * nog niet alle cijfers beschikbaar 7.261 6.974 4.039 

Elektriciteit  * nog niet alle cijfers beschikbaar 9.322 5 568 

Benzine, diesel, LPG 912 974 1.304 

Water * nog niet alle cijfers beschikbaar 3.743 889 1.499 

Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 261 823 519 

Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 0 844 158 

Onderh.-&herst.k. meub & kantooruitr 0 50 165 

Onderh.-&herst.k. rollend materieel 328 48 456 

Burgerlijke aansprakelijkheid LOI 222 193 222 

Autoverzekering LOI 631 605 559 

Brandverzekering 0 104 107 

Kantoorbenodigdheden 0 26 28 

Telefoon 795 829 1.038 

Weddekosten 46.321 50.325 50.654 

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.791 1.791 3.668 

Verkeersbelastingen LOI 639 365 -365 

Huisvuilophaling    209 

 Totale kosten  141.769 126.264 133.179 

Opbrengsten gebruik publieke telefoon 0 54 0 

Recup tegemoetk med kost tgv asielzoeker 437 0 0 

Recuperatie aandeel werknemers mtc  90 116 

Sub staat ST toegewezen asielzoeker 151.186 151.326 166.356  

Sub staat ST med kosten asielzoeker 4.588 14.735 8.984 

In resultaat genomen investeringssubs 2.065 1.791 3.668 

 Totale opbrengsten 158.276 167.996 179.124  

 Batig saldo 16.507 41.732 45.944 

 

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

- Renovatiekosten badkamer: € 21.354,51 

- Isolatie zolder: € 1.188,69 

- Vloerbekleding en gordijnen: € 5.607,59. 
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3.6 OPNAME BEJAARDEN 
 

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

Aanvragen 

In 2011 waren er in totaal 160 nieuwe aanvragen (voorlopige wachtlijst) tot inschrijving op 

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

van het aantal aanvragen. 

In 2010 waren er immers 178 aanvragen, in  2009 waren er 158 aanvragen, in 2008 waren er 

147 en in de voorafgaande jaren duidelijk nog minder. 

 

Aantal aanvragen 

2004 73 

2005 121 

2006 126 

2007 105 

2008 147 

2009 158 

2010 178 

2011 160 

 

Aanvragen opgedeeld per doorverwijzer 2010 2011 

A.Z. Sint Lucas 25 22 

U.Z. Gent 8 8 

A.Z. Maria Middelares 22 6 

Sociaal Huis Lokeren 10 5 

Familie & kennissen 64 50 

Andere ziekenhuizen 12 10 

Psychiatrie 4 0 

Andere 6 23 

Betrokkene zelf 27 36 

Total 178 160 

 

Vergelijking met voorafgaande jaren. 

In 2004 waren er slechts 73 aanvragen. Dit betekent in 2005 bijna een verdubbeling met als 

resultaat 121 aanvragen. Daaropvolgend waren er in 2006 126 aanvragen, wat opnieuw een 

stijging was. Een lichte terugval doet zich voor in 2007 waarna in 2008 opnieuw een 

markante stijging van het aantal aanvragen opvalt. Deze tendens blijft zich verder 

doorzetten tot in 2010. In 2011 is er een lichte daling te noteren. 

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

aanvragen gebeuren door familieleden. Meer en meer doet betrokkene zelf de aanvraag (36 

dit jaar t.o.v. 27 vorig jaar). 

 

Gemiddeld waren er drie à vier aanmeldingen per week op jaarbasis. 
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Alle aanvragen worden administratief opgevolgd. De aanmelders ontvangen een schrijven 

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

Soms is er een persoonlijk – of telefonisch contact vooraf. 

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

aanmelder/betrokkene. 

Als er niet gereageerd wordt op een eerste contact, wordt er nog een tweede schrijven 

gericht aan de kandidaat. 

 

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

enkele inspanningen vraagt vooraleer iemand kan worden ingeschreven op de definitieve 

wachtlijst. 

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

woonzorgcentrum voorrang geeft aan inwoners van de gemeente Lochristi. 

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

doorzetten. 

 

Meer mensen zetten het afgelopen jaar hun aanvraag echt door. 

78 van de 160 aanvragers zetten in 2011 hun aanvraag door en komen op de definitieve 

wachtlijst te staan. Dit is 1/2 in vergelijking met 1/3 vorig jaar. 

 

Inschrijvingen wachtlijst 

Totaal aantal cliëntsystemen die zich liet inschrijvingen op de definitieve wachtlijst 

alleenstaanden/echtparen-koppels: 78  

In vergelijking met vorig jaar is dit een stijging.  

In 2007 waren er 41 inschrijvingen, in 2008 waren er 64, in 2009 82 en in 2010 69. 

 

In de eerste helft van 2011 was er een lange wachttijd voor opname. 

Als gevolg van het feit dat oudere inschrijvingen op onze wachtlijst actief werden, was de 

wachttijd voor opname opgelopen tot twee jaar tijd. 

Gelukkig kwam hierin de tweede helft van 2011 verandering in. 

 

Op 31.12.2011 staan 213 cliëntsystemen op onze wachtlijst waarvan op dat moment 54 

actief. 

Dit is merkbaar meer dan vorig jaar. In 2010 stonden 171 cliëntsystemen op de wachtlijst. 

 

62 van de nieuwe inschrijvingen in 2011 waren alleenstaande personen.  

 

Opdeling naar gemeente / stad (alleenstaanden) 

Lochristi 46 

Lokeren 3 

Destelbergen 2 

Andere 11 
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Opdeling naar betalingswijze (alleenstaanden) 

Ten laste van ons centrum 7 

Ten laste van andere centra 2 

Zelfbetalend 53 

 

 

16 aanvragen betreffen een echtpaar. 

 

Opdeling naar gemeente / stad (koppels) 

Lochristi 15 

Andere 1 

 

Er was dit jaar één inschrijving van een echtpaar van buiten de gemeente Lochristi. En alle 

echtparen waren zelfbetalend. 

 

Opdeling naar betalingswijze (koppels) 

Ten laste van ons centrum 0 

Ten laste van andere centra 0 

Zelfbetalend 16 

 

Vergelijking met vorige jaren 

 Aantal inschrijvingen 

2004 44 

2005 33 

2006 57 

2007 41 

2008 64 

2009 82 

2010 69 

2011           78 

 

Gezien de lange wachttijd voor een opname en gezien inwoners van de gemeente Lochristi 

voorrang hebben bij opname, wordt deze boodschap ook meegegeven bij aanmelding. 

Met een daling van het aantal definitieve inschrijvingen van buiten de gemeente als gevolg. 
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Grafische evolutie van de aanvragen & inschrijvingen 

 
 

 

3.6.2 Ten laste name van de verblijfskosten van het WZC Sint-Pieter 

 

In 2011 waren er 7 nieuwe aanvragen tot ten laste name van de verblijfskosten door het 

O.C.M.W.-Lochristi. 

Dit is een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar (toen 3 aanvragen). 

Twee hiervan werden geweigerd na een financieel onderzoek. 

 

Van deze 7 werd er nog niemand opgenomen in het woonzorgcentrum Sint-Pieter. 

 

Er waren dus in 2011 geen opnames van nieuwe residenten met onvoldoende financiële 

middelen in woonzorgcentrum St. Pieter. 

 

Gedurende 2011 waren 13 personen onder het systeem van ‘onvoldoende middelen’ 

opgenomen in het WZC Sint- Pieter. Dit is minder dan vorig jaar. In 2010 overleden immers 

vier personen die onder dit systeem waren opgenomen. 

In 2011 overleed nog een persoon hiervan. 

Zodoende zijn er op 31.12.2011 nog 12 personen onder het systeem van ‘onvoldoende 

middelen’ opgenomen in het WZC. 

 

Een groot deel hiervan is met een kleine reserve onder het systeem van ‘onvoldoende 

middelen’ opgenomen. De reserve waarover de residenten bij opname beschikken, komt dan 

onder budgetbeheer bij de sociale dienst van ons O.C.M.W. 

Eerst wordt deze reserve aangewend om de tekorten in de ligdagprijs te betalen. Eenmaal de 

reserves op zijn, gaat het O.C.M.W. de tekorten effectief ten laste nemen. 

Bovendien wordt er bij opname een aanvraag tegemoetkoming van de zorgverzekering, 

alsook een aanvraag tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ingediend. Hierdoor blijken 

sommigen na enige maanden toch over voldoende middelen te beschikken. 
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We stellen vast dat in de meerderheid van de dossiers (10 van de 12) nog een eigen reserve 

voorhanden is. 

 

In 2 dossiers was er een effectieve ten laste name. In 2 dossiers was er gemiddeld een 

maandelijks tekort voor de betaling van de ligdagprijs, maar beschikten betrokkenen nog 

over enige reserve. 

 

9 dossiers beschikken nog over een reserve en blijken ook maandelijks voldoende middelen 

te hebben om het verblijf te betalen. 

Deze dossiers worden in beheer gehouden op eigen verzoek van de resident, op verzoek van 

de familie, of uit zekerheidsoverweging naar de toekomst toe. 

 

Vergelijking met voorgaande jaren: 

Er geen stijging van het aantal dossiers ten laste genomen verblijfskosten. 

 

 

3.6.3 Ten laste name van de verblijfskosten in andere instellingen 

 

Er waren in 2011 twee nieuwe aanvragen tot ten laste name van de verblijfskosten in andere 

instellingen. Dit t.o.v. één vorig jaar. 

 

In totaal waren er in 2011 4 personen van wie de tekorten in de verblijfskosten werden ten 

laste genomen. Dit is één minder dan vorig jaar. 

 

Ten laste names opgedeeld per instelling 

Rustoord Ter Mere, Berlare 1 

W-Z Centrum Kouterhof, Destelbergen 1 

WZC Veilige Haven, Aalter 1 

RVT O.C.M.W- Lokeren 1 

 

 

Er waren twee weigeringen tot ten laste name omwille van financiële redenen. 

 

Vergelijking met jaar 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 -2010 

 

In vergelijking met 2004-2005 is er nog steeds een daling merkbaar in de ten laste name van 

de tekorten in de verblijfskosten voor andere instellingen. 

 

In vergelijking met de afgelopen drie jaar is er een stagnatie. 
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Grafische evolutie van de ten laste names 

 
 

 

3.6.4 Onderhoudsplicht (WZC Sint-Pieter + andere instellingen) 

 

In 2011 waren er 6 residenten waarvan de verblijfskosten effectief ten laste werden 

genomen. 

Hiervan hadden twee residenten géén kinderen. 

Bij de andere drie residenten waren er twee waarvan de kinderen in het verleden werden 

vrijgesteld van onderhoudsplicht.  

In één dossier werd er onderhoudsplicht ingesteld. 

 

Vergelijking met de voorafgaande jaren. 

In dezelfde mate dat het aantal residenten, waarvan de verblijfskosten worden ten laste 

genomen, gedaald is, daalde ook het aantal onderhoudsplichtige kinderen ten opzichte van 

de vorige jaren. 
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3.7 POETSDIENST 
 

Ons centrum beschikte in 2011 over een poetsdienst bestaande uit 19 halftijdse werkende 

poetsvrouwen (van 8u – 12u of van 13u – 17u). Eén nieuwe poetsvrouw verving een andere 

langdurig zieke poetsvrouw. Elke bejaarde 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, gehandicapten en mensen in een 

sociale noodsituatie kunnen eveneens op de dienst beroep doen. 

 

Dit jaar werden er ca. 13.746,25 uren poetsdienst geleverd. (In vergelijking met 2010 

werden er 14.281,75 uren geleverd, in vergelijking met 2009 toen er 15.445,32 uren en 

2008 toen er ca. 13 406,70 geleverd werden.) Deze daling is te wijten aan het feit dat niet 

tijdig vervanging werd gevonden voor enkele zieke poetsvrouwen. Er werden per maand 

gemiddeld 153 cliëntsystemen geholpen (152 in 2010, 142 in 2009 en 133 in 2008). 

 

Gedurende 2011 waren er 50 nieuwe aanvragen en werden er 17 nieuwe cliëntsystemen 

ingeschakeld in de uurrooster. Bij 12 cliëntsystemen gebeurde er een definitieve annulatie 

(van de aanvraag of door het vinden van een andere oplossing terwijl ze op de wachtlijst 

stonden). 26 cliëntsystemen willen op de wachtlijst blijven staan, maar nog niet 

ingeschakeld worden. 

 

In vergelijking met voorgaande jaren waren er ongeveer evenveel aanvragen, er werden 

minder cliëntsystemen ingeschakeld dan in 2010. Het aantal annulaties is licht gestegen, de 

verzakingen daarentegen zijn in vergelijking met vorig jaar opmerkelijk gestegen. Dit komt 

doordat dit jaar bij de jaarlijkse herziening ook alle personen op de wachtlijst aangeschreven 

werden met de vraag of zij wouden ingeschreven blijven op de wachtlijst en of zij wensten 

verwittigd te worden indien er uren vrijkwamen. 

 

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

Cijfers 2009: 42 nieuwe aanvragen, 27 inschakelingen, 27 annulaties en 14 verzakingen. 

Cijfers 2008: 49 nieuwe aanvragen, 7 inschakelingen, 29 annulaties. 

 

Op 31.12.2011 stonden er 14 gezinnen op de wachtlijst waarvoor nog geen poetsvrouw 

gevonden was. In vergelijking met 2010 is hier een lichte daling te merken, toen stonden er 

19 gezinnen op de wachtlijst van de poetsdienst. Eind 2009 stond er niemand op de actieve 

wachtlijst, dit kwam doordat er toen nieuwe poetsvrouwen konden aangeworven worden. 

 

Vergelijking met de voorgaande jaren 
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3.8 WARME MAALTIJDENBEDELING 
 

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

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

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

Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. 

 

In 2011 kregen we 21 nieuwe aanvragen voor een warme maaltijd. Onderstaande tabel geeft 

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

In 2010 waren dit er 18. 

 

Nieuwe aanvragen in 2010, opgesplitst per maand 

Januari 2011 0 

Februari 2011 2 

Maart 2011 1 

April 2011 4 

Mei 2011 1 

Juni 2011 4 

Juli 2011 1 

Augustus 2011 2 

September 2011 2 

Oktober 2011 2 

November 2011 1 

December 2011 1 

TOTAAL nieuwe cliëntsystemen 21 

 

Schets van de rechthebbenden 

Geslacht Man: 

Vrouw: 
12 

9 

Deelgemeente / 

cliëntsysteem 

Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

 

8 

9 

4 

0 

 

Nationaliteit / 

cliëntsysteem 

Belg 

Andere 
21 

 

Per dieetmaaltijd 

Diabetes 1 

Vetarm 0 

Suikervrij en cholesterolarm 0 

Zoutarm 0 

TOTAAL 1 

 



  
75 

 
  

Per gewone maaltijd 

Soep – hoofdgerecht – dessert 9 

Soep – hoofdgerecht 9 

Hoofdgerecht – dessert 2 

TOTAAL 20 

 

 

Vergelijking met voorgaande jaren 

In vergelijking met 2010 waren er in 2011, 3 nieuwe aanvragen meer. 

In 2010 waren er 18 aanvragen, 24 in 2009 en 26 in 2008. 

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

t.o.v. 17).  
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3.9 MINDER MOBIELEN CENTRALE 
 

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

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

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

gedomicilieerd en woonachtig zijn in Lochristi, moet men verplaatsingsproblemen hebben 

en moet men onder de inkomensgrens vallen die wordt vooropgesteld.  

 

Over heel 2011 waren er 142 leden aangesloten, dit zijn 11 leden meer dan in 2010 toen er 

131 leden waren, en 20 meer dan in 2009 toen er 122 leden waren. In 2008 waren er 114 

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

2006 waren er 7 aansluitingen meer dan in 2007. 

 

Het ledenaantal stijgt dus lichtjes.  

 

In 2011 verlengden 109 leden hun lidmaatschap opnieuw en werden 33 nieuwe leden 

aangesloten. De leden die aangesloten werden of bleven voor 30.06.2011, betaalden € 7 

lidgeld. Deze die na 30.06.2011 aansloten, betaalden € 3,5 lidgeld. 23 van onze leden zijn 

bewoners van het WZC Sint-Pieter. 

 

 

Schets van de rechthebbenden  

Geslacht Man: 

Vrouw: 

31 

111 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

95 

25 

11 

11 

 

Er zijn aanzienlijk meer vrouwen lid dan mannen, 78% van de leden zijn vrouwen tegenover 

22% mannen. De meeste leden wonen in Lochristi.  

 

In 2011 waren er 19 chauffeurs bij de MMC. We hebben dit jaar één nieuwe chauffeur 

mogen verwelkomen. We hebben echter ook dit jaar afscheid genomen van 2 chauffeurs.  

 

In 2011 werden er 1615 ritten verzorgd door de MMC voor in totaal 33.036 km. Dit jaar 

zien we sterke stijging van het aantal ritten ten opzichte van het vorige jaar, toen werden er 

1.014 ritten verzorgd voor in totaal 20.758 km. 

 

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

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

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

19.573,80 km. 

 

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

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

bolling, kaarting, kapper, ziekenhuis (opname en ontslag, dagopname), medische 
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onderzoeken, familiebezoek, begrafenis, koffietafel, bezoek aan kerkhof, advocaat, afhalen 

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

 

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

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

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

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

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

Affligem, Zele en Drongen.  

 

In 2011 is er sterke stijging van het aantal ritten merkbaar wanneer het aantal ritten 

vergeleken wordt met 2010. Hieruit kunnen we besluiten dat de leden tevreden zijn over het 

aanbod waarbij er een goede samenwerking is tussen de MMC, de chauffeurs en de leden.  
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3.10 WOONDIENST 
 

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

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

verhogen. 

Het aantal woningen in beheer van onze woondienst breidt elk jaar uit. In 2011 werden 

echter geen woningen bijgehuurd maar wel twee woningen te Zaffelare aangekocht.  

Op 31/12/2011 beschikt de woondienst over 26 woningen om verhuurd te worden.  Slechts 

1 meer dan in 2010 ondanks twee nieuwe aankopen gezien er bij één woning en einde kwam 

aan het hoofdhuurcontract wegens verkoop na het overlijden van de eigenaar. 

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

In het meerjarenplan werd de uitbreiding van de woondienst verder opgenomen waardoor 

we in 2012 opnieuw 4 woningen toegevoegd worden aan het huidige woningenbestand nl. 3 

huurwoningen en 1 koopwoningen. Bestaande woningen, die tussentijds wegvallen, worden 

uiteraard vervangen. 

 

Doelgroep 

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

Lochristi met een dringend huisvestingsprobleem en een laag inkomen. 

Op 31.12.2011 stonden er 102 cliëntsystemen op de wachtlijst van de woondienst. Dit zijn 

er maar liefst 21 meer dan vorig jaar. Het bcsd heeft in 2011 43 nieuwe aanvragen voor 

inschrijving op de wachtlijst goedgekeurd.  

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

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

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

 

Huidig woningenbestand 

Op 31.12.2011 had de woondienst 21 woningen in onderverhuur. Daarnaast staan er 2 

noodkamers ter beschikking waar personen onder de vorm van een verblijfsovereenkomst 

kunnen worden opgevangen. Daarnaast wordt die woning ook gebruikt als 

doorgangswoning (3 kamers) alsook beschikt het O.C.M.W. over nog een doorgangswoning 

geschikt voor één gezin en één alleenstaande. 

 

Schets van de rechthebbenden (nieuwe inschrijvingen) 2011  2010 

Gezinssamenstelling Alleenstaand 

Gezin 
25 

18 

14 

11 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

29 

8 

4 

2 

16 

3 

4 

2 

 

Geboden huisvesting 

In 2011 kregen 4 cliëntsystemen huisvesting aangeboden. 
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Grafische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

 

3.11 KLUSJESDIENST 
 

De klusjesdienst richt zich hoofdzakelijk naar minder gegoede bevolkingscategorieën, 

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

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 twee arbeiders in dienst van het 

O.C.M.W. 

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

tussen € 1,87 en € 8,82. Het maandelijks inkomen van de aanvrager mag niet meer zijn dan 

€ 1727,24 voor een alleenstaande en € 1899,97 voor een gezin. 

 

Er werden in 2011 in totaal 85 aanvragen genoteerd. Dit waren er 12 meer dan in 2010.  

 

Schets van de rechthebbenden (1) 

  2011 2010 

Gezinssamenstelling Alleenstaand 

Gezin 
45 

15 

17 

36 

Deelgemeente Lochristi: 

Zaffelare: 

Beervelde: 

Zeveneken: 

38 

15 

5 

2 

31 

17 

3 

2 

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

aanvraag kan indienen 

 

Aard van de klussen (2) 

 2011 2010 

Verhuis / containerpark 1 4 

Binnenshuis 15 11 

Buitenkant woning / tuin 73 62 

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

aangevraagd bij één klusaanvraag 
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Grafische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

In vergelijking met vorig jaar was er een kleine stijging van het aantal aangevraagde 

klussen.  

 

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

klusjesdienst. 

 

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

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

vorig jaar. 

 

Op vlak van facturatie kan het volgende gemeld worden voor 2011: 

 

 2011 2010 

Aantal 

gewerkte uren 

1720 uren € 6666,53 1570,15 uren € 6911,81 

Aantal km’s 755,90 km € 252,42 515,80 km € 162,44 

Materialen  € 89,35  € 8,80 

Totaal  € 7008,30  € 7083,05 
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3.12 NAAI- & STRIJKATELIER 
 

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

kledingstukken en linnen. 

Als bijkomende dienstverlening worden gewone herstellingen aan kledij uitgevoerd. 

Herstellingen waarvoor professionele kennis nodig is, worden geweigerd. 

 

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

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

toegestaan van 50%. 

 

Aanvragen sociaal tarief 

Gedurende het jaar 2011 werd 1 aanvraag voor sociaal tarief goedgekeurd. 

 

Aanvragen op basis van de bestelbons per maand 

 Aantal bestelbons 

Strijk Herstellingen 

2011 2010 2009 2008 2007 2011 2010 2009 2008 2007 

Januari 182 203 157 144 153 69 66 58 49 54 

Februari 184 171 157 167 298 73 53 57 55 51 

Maart 187 192 184 158 163 72 55 60 50 44 

April 167 179 165 211 162 56 77 67 53 55 

Mei 156 173 178 199 156 46 65 75 48 57 

Juni 168 218 171 207 189 66 78 50 60 60 

Juli 159 163 200 176 160 67 51 76 52 42 

Augustus 190 184 170 158 174 62 40 51 42 51 

September 215 203 226 174 175 83 76 67 49 50 

Oktober 195 206 220 205 204 69 64 55 50 57 

November 149 180 166 171 151 63 63 49 67 55 

December 172 155 168 138 100 61 51 44 45 23 

TOTAAL 2124 2227 2162 2108 2085 787 739 709 620 599 

 

Voor het eerst sinds lang wordt er een lichte daling geconstateerd op vlak van de bestelbons 

voor het strijkwerk.  Op vlak van het naaiwerk is echter opnieuw een stijging vast te stellen. 

 

Grafische vergelijking met de voorgaande jaren 
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3.13 TWEEDEHANDSKLEDIJ  
 

Sinds de opstart op 01.07.2010 van de Kringwinkel te Lochristi wordt geen 2
e
-handskledij 

meer aanvaard in het Naai-en strijkatelier.  

 

3.14 ILLEGALEN  
 

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

verblijven, dringende medische hulp te bieden. Op basis van een doktersattest ‘dringende 

medische hulp’ werd in 2011 aan 2 cliëntsysteem deze hulpverlening toegekend.  
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4. GESTRUCTUREERDE SAMENWERKING MET ANDERE DIENSTEN 
 

4.1 SCHULDBEMIDDELINGSDIENST IN HET KADER VAN DE COLLECTIEVE 

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

 

4.1.1 Werking 

 

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

gemeenten Berlare, Hamme, Waasmunster en Wichelen. Alle vijf de O.C.M.W.’s hebben 

individueel een erkenning van schuldbemiddelingsdienst. 

De schuldbemiddelingsdienst van het samenwerkingsverband wordt bemand door een 

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

O.C.M.W. Hamme. 

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 al dan niet een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling op te stellen 

t.a.v. de beslagrechter. Indien de beslissing positief is, wordt dit dossier integraal verder 

opgevolgd door de schuldbemiddelingsdienst en een verzoekschrift opgesteld en neergelegd 

ter griffie. Nadien eindigt de opdracht van de schuldbemiddelingsdienst gezien in het 

verzoekschrift wordt gevraagd om een andere schuldbemiddelaar aan te stellen. 

 

4.1.2 Aanvragen  

 

Er werden in het totaal 24 aanvragen genoteerd voor ons centrum op een totaal van het 

samenwerkingsverband van 154. 

Er werd 19 keer info en advies verstrekt en 14 verzoekschriften opgesteld. 

De leeftijd varieert tussen 18 en 65 jaar, waarvan de meerderheid tussen de 35 jaar en de 60 

jaar. Dit is lichte wijziging ten opzichte van 2010 en 2009, toen de meerheid van de 

aanvragers tussen de 26 jaar en 34 jaar of 45 jaar en 60 jaar was. In 2008 bevond de grootste 

doelgroep zich echter tussen 35 en 44 jaar. Het betreft vooral alleenstaanden en ook 

alleenstaanden met kinderlast. De overgrote meerderheid van de aanvragers hebben de 

Belgische nationaliteit, er werd slechts 1 aanvraag van een allochtoon genoteerd. 

 

4.1.3 Oorzaak van de overmatige schuldenlast 

 

Vermindering inkomsten 3 

Verlies arbeid 2 

Ongeval / ziekte 2 

Scheiding / overlijden 7 

Stopzetting activiteit / faillissement 2 

Drug/alcohol/gokverslaving 0 



  
84 

 
  

Budgetprobleem 2 

Overbesteding 2 

Andere 5 

Onbekend 1 

 
4.1.4 Aard van de schulden 

 

Huisvesting Huurachterstal 5 

Hypothecaire lening 0 

Andere 0 

Nutsvoorzieningen Elektriciteit/gas 14 

Water 9 

Telefoon 9 

Staatschulden Personenbelasting 11 

Autobelasting 3 

Penale Boeten 8 

Ander 7 

Medische schulden 12 

Kredietschulden 19 

Andere Sociale zekerheid 11 

Verzekeringen 6 

O.C.M.W. 7 

Onderhoudsgeld 1 

Postorder 4 

Schoolrekeningen 5 

… 17 

Onbekend  1 

 

In 2011 was er in 78% van de dossiers sprake van kredietschulden. Schulden voor 

elektriciteit/gas waren er in 58% van de dossiers. Medische schulden komen voor in 50% 

van de dossiers. 

 

4.1.5 Vergelijking met vorige jaren 

 

In 2011 is er opnieuw een stijging van het aantal aanvragen ten opzichte van 2010 te zien. 

De aanvragen vanuit O.C.M.W. Lochristi vertegenwoordigden 15% van alle aanvragen van 

het samenwerkingsverband. In vergelijking met 2010 is dit gelijk gebleven. 

 

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

 

De juridische dienst ressorteert onder hetzelfde samenwerkingsverband als de 

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

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

uitgebreid met het O.C.M.W. van de gemeente Buggenhout. 

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

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

door de jurist. Rechtstreeks juridisch advies aan cliënten wordt niet verstrekt. Sedert begin 

november 2011 houdt de jurist een wekelijkse zitdag in het Sociaal Huis van Lochristi. 

Het verlenen van eerstelijnsrechtshulp behoort NIET tot de taken van de juridische dienst. 

 

De eerstelijnsrechtshulp wordt verleend via de regionale Commissies voor Juridische 

Bijstand waarbij advocaten in de gemeenten van de gerechtelijke arrondissementen zitdagen 

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

 

In 2011 werd er vanuit O.C.M.W. Lochristi voor 67 dossiers beroep gedaan op de juridische 

dienst. Dit betekent dat de daling van voorbije jaren wordt omgebogen naar een stijging, 

wellicht ten gevolge van de wekelijkse aanwezigheid van de jurist in het Sociaal Huis. 

Hiermee vertegenwoordigt O.C.M.W. Lochristi 13,11% van alle dossiers binnen het 

samenwerkingsverband. 

 

Aard van de behandelde dossiers + vergelijking 2004 tot en met 2010  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Administratief recht - 1 2 2 - 1 2 - 

2. Arbeidsrecht/sociaal recht - - 2 2 18 3 2 - 

3. Burgerlijk recht 15 9 28 39 50 36 32 33 

4. Fiscaal recht 2 - - - - 1 - 4 

5. Gerechtelijk recht 3 2 10 1 - 4 4 - 

6. Handelsrecht/ 

consumentenrecht 

1 4 2 2 - 2 - - 

7. O.C.M.W.-regelgeving 10 13 14 13 6 12 4 17 

8. Schuldbemiddeling - 1 - 5 5 6 7 2 

9. Strafrecht - - 3 3 - - - 3 

10. Vreemdelingenrecht - - 1 4 - 1 1 3 

11. Varia - - 1 6 5 5 4 5 

TOTAAL 31 30 63 77 84 71 56 67 
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Grafische evolutie 
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4.3 LOGO GEZOND + 
 

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

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

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

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

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

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

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

Dender’. 

Het O.C.M.W. van Lochristi is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van LOGO 

Gezond + en wordt hierin afgevaardigd door de hoofdmaatschappelijk werkster. 

 

Werkgebied regioraad ‘Waas en Dender’ 

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

Wichelen.  

 

Deelnemers 

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

sociale sector. 

 

Missie 

Als prioritaire partner en regionaal aanspreekpunt voor het Vlaamse preventieve 

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

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

bevorderen van gezondheid bij de bevolking in haar werkingsgebied. 

 

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

ontwikkeld, verwachtingen en knelpunten geïnventariseerd worden, ondersteuning aan 

partners geboden wordt, Vlaamse methodieken geïmplementeerd worden en 

eerstelijnsopdrachten van het Vlaams medisch milieukundig netwerk uitgevoerd worden. 

 

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

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

van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen mee te werken. 

 

Wettelijke opdrachten en kerntaken  
 

Wettelijke opdrachten: 

Uitvoering van en medewerking aan het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid 

Bekendmaking van de gezondheidsdoelstellingen: 

 Tabak, alcohol en drugs 

 Gezonde voeding en bewegen 
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 Infectieziekten (beperkt tot vaccinatie) 

 Borstkankeropsporing 

 Ongevallen in de privésfeer en het verkeer 

 Zelfdoding en depressie 

 Milieu en gezondheid 

Aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid en de partnerorganisaties 

Sensibiliseren en ondersteunen van partnerorganisaties 

Evalueren van acties en meewerken aan ontwikkeling 

Advies aan het Vlaams Agentschap en lokale besturen 

Uitvoeren van acties indien gesteund door werkveld  

Eerstelijnsopdrachten medisch milieukundigen  

 In 2005 werden in Vlaanderen dertien medisch milieukundigen in dienst 

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

adviserende en ondersteunende rol ten aanzien van lokale besturen die 

vragen en klachten hebben rond milieu en gezondheid.  

 

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

 Informeren van het werkveld, waarbij het LOGO Gezond + een 

signaalfunctie heeft naar de overheid en fungeert als brug tussen het 

werkveld en de Vlaamse overheid.  

 Adviseren van partnerorganisaties en anderen bij het ontwikkelen en 

aanmaak van materiaal, methodieken, … 

 Organiseren van overleg, uitwisseling van informatie, vorming en 

infomomenten. 

 Initiëren, faciliteren, stimuleren en afstemmen door zelf acties te 

ontplooien, methodieken en strategieën te ontwikkelen, partners te 

ondersteunen bij de uitvoering, materialen en methodieken te 

inventariseren. 

 

Ondernomen acties in 2011: 

Tijdens het ontbijtbuffet (8 en 15 mei 2011) werd telkens de campagne ’31 mei, werelddag 

zonder tabak’ via een informatiestand onder de aandacht gebracht. Tijdens de sociale beurs 

op 16 oktober 2011 kreeg iedere bezoeker in het kader van de actie omtrent 

borstkankerpreventie een roos lintje opgespeld. Bezoekers van de sociale beurs konden 

tevens uitleg krijgen aan de informatiestand over deze actie en werden door de 

tentoonstelling ‘Fit in je hoofd’ geloodst.  
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4.4 SAMENWERKINGSINITIATIEVEN EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG 

(SEL’S) 
 

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

de werking van de SIT vanaf 01.01.2010 omgeschakeld worden naar 

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

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

worden met de nieuwe SEL’s. Het O.C.M.W.- Lochristi gaf in 2009 zijn akkoord om toe te 

treden tot de werking van de SEL’s. Vanuit de sociale dienst werd de hoofdmaatschappelijk 

werker als gemandateerde aangesteld, vanuit het WZC werd de  

directeur aangeduid. In 2010 werden in Oost-Vlaanderen 3 SEL’ officieel erkend door de 

Vlaamse overheid. O.C.M.W.-Lochristi ressorteert onder SEL Zorgregio Gent. Aangezien 

er 45 steden en gemeenten onder de werking van deze SEL vallen, wordt er gewerkt met 

deelSEL’s. O.C.M.W.-Lochristi vormt met 6 andere gemeenten (Moerbeke, Wachtebeke, 

Lokeren, Laarne, Wetteren en Wichelen) de deelSEL ‘oost’. 

 

Doelstelling  

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

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

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

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

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

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

samenwerking binnen de eerstelijnssector optimaliseren, … 

 

Overkoepelend orgaan: 

OVOSIT (Oost Vlaams Overleg Samenwerkingsinitiatieven inzake Thuisverzorging). 

 

Werking/leden 

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

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

 

Acties 2011 

De SEL is een wijdverspreid en creatief platform waar tal van acties op vlak van projecten 

en vormingen ondernomen worden. Een greep uit de activiteiten van DeelSEL-Oost in 2011 

zijn o.a.: 

- Ergonomische zorg bij zorgverleners: op basis van een voorafgaandelijk 

veldonderzoek zullen de hiaten en noden van vorming betreffende ergonomische 

zorg in kaart gebracht worden. Aan de hand van de bekomen informatie zullen 

vormingen ‘op maat’ ontwikkeld worden.  

- Preventieproject ‘verdwijning van personen’: dit project betreft een samenwerking 

tussen woonzorgcentra en lokale politiediensten om zo efficiënt, effectief mogelijk 

en eenvormig over de gehele regio informatie door te geven i.g.v. een persoon met 

desoriëntatie verdwenen zou zijn. 
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- Psychische zorg voor de zorgverlener: een reeds afgerond vormingsproject met 

handige en praktische tips om de psychische draagkracht van de zorgverlener 

optimaal te houden. Tips die eveneens kan doorgegeven worden op cliëntniveau. 

- Project rond eerstelijn dichter brengen bij allochtonen. 
- … 

 

 

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

Het Regionaal Welzijnsoverleg Regio Gent werd door het Provinciebestuur Oost-

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

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

Welzijnsoverleg Regio Gent stimuleert, ondersteunt en organiseert samenwerking binnen 

het welzijnswerk in de regio Gent. Deelnemende O.C.M.W.’s aan dit overleg zijn: De Pinte, 

Deinze, Destelbergen, Gavere, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, 

Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate, Zulte (meerjarenplan regionaal 

welzijnsoverleg provincie Oost-Vlaanderen). 

 

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

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

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

intersectorale en intergemeentelijke samenwerking. 

 

Sinds 2009 wordt vooral verder gewerkt aan een goede afstemming op elkaar van de 

werkingen C.A.W. – O.C.M.W.’s en werd een convenant onderschreven met het oog op een 

dynamische en concrete samenwerking tussen de verschillende diensten binnen de ganse 

regio. 

 

 

4.6 DE LIJN 
 

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

samenwerkingsovereenkomst met de vervoersmaatschappij De Lijn afgesloten. Ten gevolge 

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

leveren aan leefloon- en levensminimumgerechtigden die een jaarabonnement kunnen 

aankopen tegen een zeer voordelige prijs voor alle gezinsleden. 

In 2011 werd de prijs voor een jaarabonnement door de Lijn opgetrokken naar € 30.00. 

 

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

cliënten ook in 2011 volop gebruik blijven maken van dit interessant aanbod. 

Voor 27 mensen werd een attest afgeleverd waardoor ze konden gebruik maken van deze 

dienstverlening, net als vorig jaar. 
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4.7 PSYCHO-SOCIALE HULPVERLENING 
 

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

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

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

geboden worden. 

 

Voor deze dienstverlening wordt samengewerkt met het Centrum voor Algemeen 

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

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

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

 

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

afspraak vast te leggen voor een hulpverlenend gesprek. 
 

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

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

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

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

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

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

in een betere afstemming waardoor het aantal doorverwijzingen voor begeleidingen in 

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

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

Cliëntgegevens 

Het totaal aantal cliënten in 2011 begeleid door team, bedroeg 33.  

Het betreft 19 vrouwen en 14 mannen. In tegenstelling tot voorafgaande jaren bereiken we 

verhoudingsgewijs veel minder volwassenen (45,5% in 2011 t.o.v. 70% in 2010) en zien we 

een sterke toename van het aantal bejaarden (45,5% in 2010 t.o.v. 29,6% in 2010). 

24,2% van de hulpvragers is gehuwd, 18,2% is ongehuwd,  33,3% gescheiden en 24,2% is 

weduwe of weduwnaar. 

Een aantal hulpvragers (36,4%) woont samen met kinderen, waarvan 18,2% 

eenoudergezinnen. Anderen zijn alleenwonend (36,4%) of verblijven in een voorziening 

m.n. een rusthuis (9,1%). We stellen vast dat 66,7% van de cliënten een inkomen heeft uit 

sociale zekerheid waarvan 42,4% een pensioenuitkering en 6,1% een inkomen via 

O.C.M.W. (leefloon of financiële steun). 

 

Leeftijd Man Vrouw Totaal 

  N % N % N % 

18 - 25 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  18-20 0 0,0% 1 5,3% 1 3,0% 

  21-25 2 14,3% 0 0,0% 2 6,1% 

SUBTOTAAL 

JONGVOLWASSENE 
2 14,3% 1 5,3% 3 9,1% 

26 - 59 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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  26-29 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  30-39 1 7,1% 5 26,3% 6 18,2% 

  40-49 2 14,3% 4 21,1% 6 18,2% 

  50-59 2 14,3% 1 5,3% 3 9,1% 

SUBTOTAAL VOLWASSENE 5 35,7% 10 52,6% 15 45,5% 

+ 60 0 0,0% 1 5,3% 1 3,0% 

  60 - 69 1 7,1% 2 10,5% 3 9,1% 

  70-79 6 42,9% 4 21,1% 10 30,3% 

  80 + 0 0,0% 1 5,3% 1 3,0% 

SUBTOTAAL BEJAARDE 7 50,0% 8 42,1% 15 45,5% 

TOTAAL 14 100,0% 19 100,0% 33 100,0% 

 

 

Burgerlijke staat Man Vrouw Totaal 

  N % N % N % 

Gehuwd 4 28,6% 4 21,1% 8 24,2% 

Ongehuwd 3 21,4% 3 15,8% 6 18,2% 

Gescheiden 2 14,3% 6 31,6% 8 24,2% 

  Feitelijk gescheiden 1 7,1% 0 0,0% 1 3,0% 

  Wettelijk gescheiden 1 7,1% 1 5,3% 2 6,1% 

Weduwe / weduwnaar 3 21,4% 5 26,3% 8 24,2% 

TOTAAL 14 100,0% 19 100,0% 33 100,0% 

 

Gezinssituatie Man Vrouw Totaal 

  N % N % N % 

Alleenwonend 5 35,7% 7 36,8% 12 36,4% 

Partners met kinderen 2 14,3% 4 21,1% 6 18,2% 

Partners zonder kinderen 1 7,1% 2 10,5% 3 9,1% 

Eenoudergezin 2 14,3% 4 21,1% 6 18,2% 

Met ouders 2 14,3% 0 0,0% 2 6,1% 

Instellingen/Voorzieningen 2 14,3% 1 5,3% 3 9,1% 

Samenwonend met andere 

familieleden 
0 0,0% 1 5,3% 1 3,0% 

TOTAAL 14 100,0% 19 100,0% 33 100,0% 

 

Inkomen Man Vrouw Totaal 

  N % N % N % 

Inkomen uit arbeid 3 21,4% 4 21,1% 7 21,2% 

  Beschutte werkplaats 2 14,3% 0 0,0% 2 6,1% 

SUBTOTAAL UIT ARBEID 5 35,7% 4 21,1% 9 27,3% 

Inkomen uit sociale zekerheid 0 0,0% 3 15,8% 3 9,1% 

  Pensioen 7 50,0% 7 36,8% 14 42,4% 

  Werkloosheid 1 7,1% 2 10,5% 3 9,1% 

  Vergoeding bij ziekte of 

ongeval 
1 7,1% 1 5,3% 2 6,1% 

SUBTOTAAL UIT SZ 9 64,3% 13 68,4% 22 66,7% 

OCMW 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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  Leefloon 0 0,0% 2 10,5% 2 6,1% 

  Financiële steun 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

  Materiële steun 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

SUBTOTAAL VIA OCMW 0 0,0% 2 10,5% 2 6,1% 

TOTAAL 14 100,0% 19 100,0% 33 100,0% 

 

Begeleidingen 

Er werd een begeleiding aangeboden aan 33 hulpvragers, waarvan 6 overgedragen cliënt. 

De cliënten werden doorverwezen door het O.C.M.W.  

Afhankelijk van de problematiek wordt er een andere begeleidingsmodule ingezet (zie 

verder). Deze modules zijn afgebakende hulpverleningspakketten die op sectorniveau 

afgesproken werden.  

 

Volgende problematieken werden aangepakt: 

- Gezondheidsproblemen 

- Verslaving 

- Psychische en persoonlijke problemen: contacten met anderen, verwerkingsproblemen, 

angsten, stemmingswisselingen, zingevingsproblemen, stress en draagkracht  

- Seksualiteit 

- Gezinsrelatieproblemen: opvoedingsvragen en –noden, invloed van een individuele 

problematiek op het gezin 

- Partnerrelatieproblemen: partnerrelatie, relatiebeëindiging of scheiding, invloed van een 

individuele problematiek op de relatie, partnergeweld 

 

De hulpverlening had 123 contacten met de cliënt. Het gemiddeld aantal contacten bedroeg 

4.  

De duur van begeleiding varieerde van één dag tot 5 jaar. De gemiddelde duur bedroeg 97 

dagen voor de mannen en 200 voor de vrouwen. 

 

Aangeboden 

begeleidingsmodules Man Vrouw Totaal 

  N % N % N % 

Integrale individuele begeleiding 0 0,0% 4 21,1% 4 12,1% 

Begeleiding psychische 

persoonlijke problemen 
8 57,1% 6 31,6% 14 42,4% 

Integrale gezinsbegeleiding 0 0,0% 1 5,3% 1 3,0% 

Gezinsbegeleiding 2 14,3% 3 15,8% 5 15,2% 

Begeleiding partnerrelatie 1 7,1% 3 15,8% 4 12,1% 

Begeleiding scheidingsproces 3 21,4% 2 10,5% 5 15,2% 

TOTAAL 14 100,0% 19 100,0% 33 100,0% 

 

Aantal contacten met cliënt Man Vrouw Totaal 

  N % N % N % 

1 contact 7 50,0% 5 26,3% 12 36,4% 

2-5 contacten 3 21,4% 10 52,6% 13 39,4% 

6-10 contacten 3 21,4% 3 15,8% 6 18,2% 

11-15 contacten 1 7,1% 1 5,3% 2 6,1% 
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TOTAAL 14 100,0% 19 100,0% 33 100,0% 

 

Problematieken Man Vrouw Totaal 

  N % N % N % 

Gezondheidsproblemen 0 0,0% 4 13,3% 4 8,0% 

Psychische / persoonlijke 

problemen 
11 55,0% 12 40,0% 23 46,0% 

Verslavingsproblemen 0 0,0% 1 3,3% 1 2,0% 

Seksualiteit en geboorte 1 5,0% 0 0,0% 1 2,0% 

Gezinsrelatie 4 20,0% 8 26,7% 12 24,0% 

Partnerrelatie 4 20,0% 5 16,7% 9 18,0% 

TOTAAL 20 100,0% 30 100,0% 50 100,0% 

 

 

Duur begeleiding Man Vrouw Totaal 

  N % N % N % 

1 dag 6 42,9% 3 15,8% 9 27,3% 

2 dagen - 1 week 0 0,0% 1 5,3% 1 3,0% 

2 weken 0 0,0% 1 5,3% 1 3,0% 

3 weken 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

4 weken 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

SUBTOTAAL tot 1 maand 6 42,9% 5 26,3% 11 33,3% 

2 maanden 1 7,1% 2 10,5% 3 9,1% 

3 maanden 1 7,1% 4 21,1% 5 15,2% 

4 - 5 maanden 2 14,3% 2 10,5% 4 12,1% 

6 - 9 maanden 2 14,3% 4 21,1% 6 18,2% 

10 - 12 maanden 2 14,3% 0 0,0% 2 6,1% 

SUBTOTAAL meer dan 1 maand 

tot 1 jaar 
8 57,1% 12 63,2% 20 60,6% 

1 - 2 jaar 0 0,0% 1 5,3% 1 3,0% 

3 jaar 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

4 jaar 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

5 jaar 0 0,0% 1 5,3% 1 3,0% 

SUBTOTAAL meer dan 1 jaar 

tot 5 jaar 
0 0,0% 2 10,5% 2 6,1% 

TOTAAL 14 100,0% 19 100,0% 33 100,0% 

 
 

Tijdens de sociale beurs op 16 oktober 2011 was er een bemande stand van het CAW en 

konden bezoekers er met hun persoonlijke vragen terecht. 
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4.8 JURIDISCH ADVIES 
 

Maandelijks wordt er in samenwerking met de Commissie Juridische Bijstand een kosteloos 

raadplegingsmoment Juridische Advies georganiseerd. Dit heeft iedere derde donderdag van 

de maand plaats. Wie hiervan gebruik wil maken dient uiterlijk 1 dag op voorhand een 

afspraak aan te vragen bij de sociale dienst. 

 

De bekendmaking van het juridisch advies gebeurt via het gemeentelijke infoblad Info 

Lochristi als ook een affiche in het O.C.M.W. en via de O.C.M.W.-website. 

 

In 2011 had het Juridisch Advies 12 maal plaats, 1 keer meer dan in 2010. We registreerden 

37 raadplegingen. We merken dus een daling in vergelijking met 2010, toen er 59 

raadplegingen waren. In 2009 werden de raadplegingen omwille van technische redenen 

niet geregistreerd. We zien dat het aantal raadplegingen in 2011 lager is dan in 2008 en 

2007, waarin telkens 60 raadplegingen werden geregistreerd. We merken dat het aantal 

aanmeldingen gelijklopend is met 2006, toen werden 42 raadplegingen geregistreerd. 

De materie waarvoor een advies gevraagd wordt is nog steeds sterk uiteen lopend: 

echtscheidingsprocedure en alimentatie, erfrecht, sociale zekerheid en voorlopige 

bewindvoering, leningen, pacht, pensioenen, minderjarigen, kindergeld, betwiste facturen, 

schulden, stalking en diefstal. 

 

 

4.9 EANDIS – OPLAADTERMINAL BUDGETMETER 
 

Sinds 23.04.2004 kunnen cliënten bij wie een budgetmeter geplaatst werd hun kaart opladen 

op het O.C.M.W. Daar waar voorheen eerst de betaling moest uitgevoerd worden via de 

Post of bankinstelling, is er sinds mei de mogelijkheid om ter plaatse te betalen via 

bankcontact, wat het gebruikscomfort aanzienlijk heeft verbeterd. 

 

In 2011 waren er in totaal 961 opladingen voor elektriciteit en gas. Dat zijn er slechts 12 

minder dan vorig jaar.  

In 2010 waren er 973 opladingen. Dat waren 222 opladingen meer dan in 2009, wat 

opnieuw een spectaculaire stijging was t.o.v. de voorbije jaren (751 in 2009, 615 in 2008, 

389 in 2007, 284 in 2006, 136 in 2005 en amper 16 in 2004).  

 

Door de stijgende energieprijzen en de economische crisis komen steeds meer mensen in 

betalingsmoeilijkheden bij de commerciële leveranciers, worden ze gedropt en komen 

daardoor bij de sociale leverancier Eandis terecht. 

Door het invoeren van budgetmeters voor gas zien we vooral in de wintermaanden een 

aanzienlijke stijging van het aantal opladingen. We zien heel wat cliënten frequente 
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opladingen doen voor kleine bedragen omdat ze er in de zomermaanden niet toe komen om 

al een reserve op te bouwen via de budgetmeter gas. 

 

Op 31.12.2011 waren er in Lochristi 60 actieve budgetmeters voor elektriciteit op een totaal 

van 113. 53 elektriciteitsbudgetmeters zijn reeds gedesactiveerd.  

Voor gas waren er 28 actieve budgetmeters op een totaal van 34. Dit betekent dat er 6 

gasbudgetmeters reeds gedesactiveerd zijn. 

 

Ter vergelijking: Op 31.12.2010 waren er in Lochristi 99 budgetmeters elektriciteit 

geplaatst, waarvan 55 actieve en 44 niet-actieve. Voor gas waren er op dat moment in totaal 

22 actieve budgetmeters. 

We zien in 2011 dus een lichte stijging in het aantal actieve budgetmeters voor gas en 

electriciteit t.o.v. 2010. 

 

Grafische vergelijking met de voorgaande jaren 

 
 

 

Afnemers met een aardgasbudgetmeter die niet genoeg geld hebben om op te laden, vallen 

zonder aardgas van zodra het opgeladen krediet en het noodkrediet opgebruikt zijn. Om dit 

te voorkomen vaardigde de Vlaamse regering op 09.09.2011 een nieuw besluit uit voor de 

invoering van een minimale levering van aardgas voor de komende winterperiode (van 1 

december 2011 tot 1 maart 2012). Klanten die hun budgetmeter voor aardgas niet kunnen 

opladen en de distributienetbeheerder brengen het O.C.M.W. hiervan op de hoogte.  

Na een sociaal onderzoek kan het O.C.M.W. via prefinanciering een minimale levering van 

aardgas toestaan. Op die manier wordt de garantie geleverd dat de cliënten op een 

menswaardige manier de winter kunnen doorbrengen. Het O.C.M.W. kan voorwaarden 

verbinden aan deze dienstverlening. 

Het O.C.M.W. kan tot 70% van de middelen recupereren bij de 

aardgasdistributienetbeheerders. De overige 30% wordt na de winterperiode door de 

afnemer vereffend via een afbetalingsplan of ten laste genomen door het O.C.M.W.  

 

In 2011 werd deze regeling voor 3 cliëntsystemen toegepast. In 2010 werd dit, door de late 

bekendmaking van de maatregel van de hogere overheid, slechts voor 1 cliëntsysteem 

toegepast. 
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Tijdens de sociale beurs op 16 oktober 2011 had Eandis een uitgebreide stand voorzien met 

onder meer een budgetmeter om het brede publiek hiermee te laten kennismaken. 

Hiernaast waren er tal van folders inzake energiezuinige maatregelen, een demokoffer met 

allerlei soorten spaarlampen en folders inzake premies die men kan aanvragen bij 

energiebesparende investeringen.  

 

 

4.10 MINDER MOBIELEN CENTRALE – MUTUALITEIT 
 

De MMC Lochristi werd indertijd opgericht als een vervoersdienst voor sociaal vervoer. 

Geleidelijk aan werd er echter meer en meer ziekenvervoer verzorgd doordat er geen andere 

alternatieven waren in Lochristi. 

In de meeste steden werden vanuit de mutualiteiten wel centrales opgericht om 

ziekenvervoer te regelen voor hun leden.  

 

Sinds 2007 ging MMC Lochristi een samenwerkingsakkoord aan met B-mobiel van de 

Bond Moyson, de CM in Lochristi en Sol-mobiel van de liberale mutualiteit. Dit betekende 

dat de MMC zich opnieuw meer kon toespitsen op het sociaal vervoer. We merkten dat er in 

2011 minder medische ritten zijn verzorgd dan in 2010. 

 

 

4.11 GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 

(GAPH) 
 

De Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH) werd opgericht 

door de gemeenteraad op 26 september 2005 met volgende doelstellingen: 

- uitbrengen van adviezen op vraag van de gemeenteraad 

- bewerkstelligen van overleg en inspraak geven aan personen met een handicap 

- ondersteuning geven aan initiatieven die tot doel hebben de personen met een handicap 

beter te integreren in de gemeenschap. 

 

De GAPH komt tweemaandelijks samen. In deze adviesraad werd ook een maatschappelijk 

werkster van het O.C.M.W. afgevaardigd die de vergaderingen van 17 februari en 28 april  

mocht bijwonen in die hoedanigheid. 

 

Tijdens de sociale beurs op 16 oktober 2011 was de GhAP vertegenwoordigd met een 

mooie infostand. Op deze manier werd het opnieuw mogelijkheid om deze adviesraad 

bekend te maken bij het bredere publiek. 
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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 spitst het lokaal overleg POP zich toe op het thema drugpreventie. Binnen 

het POP maken verschillende partners het onderwerp drugs bespreekbaar en worden lokale 

preventieacties uitgewerkt.  

Er worden sinds 2010 geen open zitdagen van de drugpreventiemedewerkster meer 

gehouden in het Sociaal Huis omwille van het feit dat er zeer weinig mensen spontaan langs 

kwamen, men kan er wel nog terecht op afspraak. 

 

In 2011 ging er één vergadering door. Ook werd een visietekst “Drugbeleid Elza” 

uitgewerkt en onderschreven door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten , nl 

Lochristi, Evergem, Zelzate en Assenede. 

Tijdens de sociale beurs op 16 oktober 2011 was er ook een onbemande stand van de POP 

en kregen bezoekers via tal van folders de kans om kennis te maken met de werking van de 

POP en over drugpreventie in het algemeen. 

 

 

4.13 KRINGWINKEL ‘DE CIRKEL’ 
 

Voorgeschiedenis 

Lange tijd ontving het O.C.M.W. schenkingen van inwoners, gaande van huisraad en 

meubelen over speelgoed en kledij. Alle materiaal werd gestockeerd met de bedoeling 

hiermee cliënten uit de nood te helpen. Praktische en organisatorische oorzaken zorgden er 

echter voor dat dit systeem niet optimaal werkte. Het openen van een kringwinkel kon 

hierop een antwoord bieden want het brengt vraag en aanbod samen. 

 

Het opstarten van een kringwinkel is echter geen evidentie. Het samenwerken met een ander 

O.C.M.W. dat op dat vlak meer ervaring heeft en over de nodige knowhow beschikt, biedt 

voor alle samenwerkende partners voordelen. Om die reden vonden enkele jaren geleden de 

eerste verkennende gesprekken plaats met het O.C.M.W. van Lokeren.  

Het O.C.M.W. van Lokeren heeft immers deze ervaring en kennis sedert 10 jaar. Om de 

werking van de kringwinkel 'De Cirkel' te organiseren richtte het O.C.M.W. van Lokeren 

een vzw op.  

 

In het najaar van 2009 kregen de onderhandelingen met het O.C.M.W. van Lokeren en de 

vzw vorm door het vinden van een geschikt pand. In het voorjaar van 2010 werd de 

samenwerking een feit doordat het O.C.M.W. van Lochristi toetrad tot vzw 'De Cirkel'. De 

kringwinkel werd officieel geopend op 24 september 2010 en op 25 september 2010 opende 

de winkel zijn deuren voor het publiek. 
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De opening van de kringwinkel in Lochristi is voor velen een welgekomen opportuniteit. De 

inwoners van Lochristi kunnen hun tweedehandsspullen kwijt op de eigen gemeente en 

hoeven niet langer naar de omliggende steden uit te wijken. Inwoners die over minder 

middelen beschikken, kunnen deze materialen op een duurzame manier hergebruiken. De 

kringwinkel biedt ook extra mogelijkheden voor tewerkstelling in het kader van artikel 60 

(chauffeur, winkelbediende, klusjesman, ...). Daar waar het O.C.M.W. Lochristi vroeger nog 

moest werken met terbeschikkingstellingen, kunnen er via de kringwinkel meer 

tewerkstellingen op de eigen gemeente doorgaan. Door de samenwerking met vzw 'sociale 

werkplaats De Cirkel' ontvangt het O.C.M.W. ook hogere subsidies voor deze 

tewerkstellingen. 

 

Cijfers 

Vzw De Cirkel deed reeds vóór het openen van de kringwinkel in Lochristi ophalingen van 

goederen op het grondgebied, omdat het werkingsgebied van de vzw zich uitstrekt tot 

Lochristi. 

 

Door het openen van de kringwinkel kon er in 2010 logischerwijs een verhoging van de 

ingezamelde goederen in Lochristi vastgesteld worden (84.985 kg i.p.v. 54.151 kg in 2009). 

In 2011 werd 111.412 kg goederen ingezameld, wat een stijging van 31% betekent.  

Sedert de opening in september kwamen er in 2010 (13 weken) 3.737 betalende klanten 

over de vloer. In 2011 werden 11.435 betalende klanten geregistreerd.  

 

 

5. VRIJWILLIGERSWERK 
 

Om de bewoners van de gemeente nog beter te kunnen dienen, is een vrijwilligersnetwerk 

onontbeerlijk.  

Het O.C.M.W. is dan ook zeer verheugd over een goed draaiende en altijd optimistische 

equipe van vrijwilligers te kunnen beschikken. Deze mensen staan in als chauffeur voor de 

Minder Mobielen Centrale van het O.C.M.W. of als extra ondersteuning in ons Lokaal 

Opvanginitiatief. In 2011 waren er 19 chauffeurs actief in de Minder Mobielen Centrale en 

werkten er 2 vrijwilligers mee in het Lokaal Opvanginitiatief. 

 

Op dinsdag 9 juni 2011 werden alle vrijwilligers uitgenodigd op een jaarlijkse uitstap om 

hen te bedanken voor hun blijvende inzet. Dit jaar (Europees jaar van de vrijwilliger) boden 

we hen een ludieke, geleide wandeling in Gent aan, gevolgd door een boottocht met 

maaltijd op de Leie. Ook op het nieuwjaarsfeest werden zij uitgenodigd als blijk van 

appreciatie voor hun inspanningen. 
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6. SURPLUSFONDS 
 

Sinds 2003 heeft het O.C.M.W. het Surplusfonds in het leven geroepen, wat inhoudt dat er 

een aparte rekening werd geopend waarop de opbrengsten kunnen gestort worden van 

sociale acties vanwege het O.C.M.W. en/of andere organisaties. Het is hiermee de bedoeling 

om een budget te voorzien om jaarlijks enkele extra’s te kunnen voorzien voor gezinnen die 

door het O.C.M.W. begeleid worden. 

 

Inkomsten 

Op 8 en 15 mei 2011 organiseerde het O.C.M.W. opnieuw een ontbijtbuffet in de 

polyvalente zaal van het WZC. De inkomsten van 2011 nl. € 3.916 lagen een stuk hoger dan 

de inkomsten van 2010 nl. € 2.453,90. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de 

prijzen voor het ontbijt werden opgetrokken en dat er per shift meer deelnemers werden 

toegelaten. Op 16.10.2011 werd de sociale beurs georganiseerd en ten voordele van het 

Surplusfonds werd in de polyvalente zaal van het WZC koffie en gebak verkocht. Dit 

leverde een bedrag van € 336,20 op. De medewerkers van de sociale dienst engageerden 

zich om ten voordele van het Surplusfonds soep te verkopen op de kerstmarkt van Lochristi 

en haalden op die manier € 328,09 op. 

 

Uitgaven 

Met de opbrengst van onze activiteiten werden 77 geschenkbonnen van € 20 van een 

speelgoedzaak aangekocht voor gezinnen in begeleiding bij wijze van Sinterklaasactie. Er 

werd per minderjarig kind één bon geschonken. 

Als eindejaarsactie werden er voor de volwassen cliënten 127 bonnen van een warenhuis ter 

waarde van € 15 voorzien, aangevuld met een bon van € 5 van een geschenkenwinkel. Dit 

jaar ontvingen de gezinnen aldus bons 2 per meerderjarig gezinslid, samen voor een bedrag 

van € 20. 

 

Deze extra’s bleken meer dan welkom en dit initiatief werd erg geapprecieerd in de 

betrokken gezinnen. 
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7. NUTTIGE INFO 
 

7.1 BAREMA’S LEEFLOON IN 2011 
 

Het leefloon is de nieuwe term die sinds 01.10.2002 wordt gebruikt voor het vroegere 

bestaansminimum en kadert in de wetgeving van het Recht op Maatschappelijke Integratie.  

Het leefloon is bestemd voor meerderjarige personen die geen of onvoldoende inkomsten 

hebben en is het laatste vangnet van de sociale zekerheid (residuair). Dit wil zeggen dat een 

aanvrager eerst alle inspanningen moet leveren om zelf een inkomen uit arbeid of een ander 

vervangingsinkomen te bekomen. 

 

In 2011 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 € 8207,36 € 683,95 € 10 943,15 € 911,93 

Vanaf 01/05/2008 € 5 580,84 € 465,07 € 8371,27 € 697,61 € 11 161,70 € 930,14 

Vanaf 01/09/2008 € 5 692,44 € 474,37 € 8538,72 € 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 
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8 KLACHTENANALYSE 

 
Sinds 1oktober 2010 beschikt het O.C.M.W. – Lochristi over een klachtenreglement in 

uitvoering van het O.C.M.W.-decreet. 

In 2011 werden 3 klachten ontvankelijk verklaard. 

 

Soorten klachten 

 2 m.b.t. het woonzorgcentrum (zie verder, deel III punt 5.3.) 

 1 m.b.t. het naai- en strijkatelier: de klacht betrof de kwaliteit van de dienstverlening 

 

Conclusie 

Op basis hiervan kunnen geen algemene correctieve of preventieve maatregelen genomen 

worden. 
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DDEEEELL  IIIIII  

WWOOOONNZZOORRGGCCEENNTTRRUUMM  SSIINNTT--PPIIEETTEERR  
 

 

1. BEWONERS 

 

1.1 BEZETTING OP 31.12.2011 

 

De bezetting op 31.12.2011 in het WZC Sint-Pieter bedroeg 80 residenten (100%) waarvan 

21 mannen (26.25%) en 59 vrouwen (73.75%).  

Vergeleken met de toestand op 31.12.2010 waren dit 79 bewoners in het WZC (60 vrouwen, 

19 mannen).  

 

1.2 GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE BEWONERS OP 31.12.2011 

 

Onze bewoner is gemiddeld 84 jaar en 7 maand oud (in 2010 was dat 83 jaar en 6 maand). 

Dit is 1 jaar en 1 maand ouder dan vorig jaar.  

De gemiddelde leeftijd bij opname in 2011 is 79 jaar (1 uitzondering op de minimum 

leeftijd bij opname: 61 jaar). 

 

1.3 VALIDITEIT AAN DE HAND VAN DE RIZIV FORFAITS OP 31.12.2011 

 

Categorie ROB/ RVT 2011 2010 % 2011 % 2010 

O ROB 27 24 33.75 30 

A ROB 11 6 13.75 7.5 

B ROB 0 0 0 0 

C ROB 0 1 0 1.25 

CD ROB 0 5 0 6.25 

B RVT 8 20 10 25 

C RVT 6 6 7.5 7.5 

CD RVT 28 17 35 21.25 

 

Procentueel  ROB 

Categorie O : 3.75% meer dan in 2010 

Categorie A : 6.25% meer dan in 2010 

Categorie B : ongewijzigd 

Categorie C : 1.25% minder dan in 2010 

Categorie CD : 6,25 % meer dan in 2010 

RVT 

Categorie B : 15% minder dan in 2010 

Categorie C : ongewijzigd 

Categorie CD : 13.75% meer dan in 2010 
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Aantal opnames in 2011: 13 

Aantal overlijdens in 2011: 11 

 

1.4 MOBILITEIT OP 31.12.2011 
 

1.4.1 Afdeling Azalea 

 

Bewoners die alleen stappen zonder enige hulp 11 

Bewoners die af en toe wandelen in de tuin 18 

Bewoners die zelfstandig stappen met behulp van een looprek 

met twee wielen en twee vaste steunpunten 

0 

 

Bewoners die zelfstandig stappen met behulp van een looprek 

met drie of vier wielen 

13 

Bewoners die zelfstandig stappen met behulp van een looprek 

met vier vaste steunpunten 

0 

Bewoners die volledig afhankelijk en rolstoelgebonden zijn 3 

Bewoners die bedlegerig zijn 0 

Bewoners bij wie gangreëducatie werd uitgevoerd met 1 

begeleider 

1 

Bewoners bij wie gangreëducatie werd uitgevoerd met 2 

begeleiders 

0 

Bewoners die komen fietsen op de revalidatiefiets of op de 

actieve en passieve trainer 

8 

Bewoners bij wie chronische behandelingen werden uitgevoerd 4 

Bewoners bij wie acute behandelingen werden uitgevoerd 10 

Bewoners bij wie palliatieve behandelingen werden uitgevoerd 2 

 

1.4.2 Afdeling Begonia 

 

Bewoners die alleen stappen zonder enige hulp 9 

Bewoners die af en toe wandelen in de tuin 15 

Bewoners die zelfstandig stappen met behulp van een looprek 

met twee wielen en twee vaste steunpunten 

0 

Bewoners die zelfstandig stappen met behulp van een looprek 

met drie of vier wielen 

14 

Bewoners die volledig afhankelijk en rolstoelgebonden zijn 9 

Bewoners die bedlegerig zijn 1 

Bewoners bij wie gangreëducatie werd uitgevoerd met 1 

begeleider 

2 

Bewoners bij wie gangreëducatie werd uitgevoerd met 2 

begeleiders 

4 

Bewoners die komen fietsen op de revalidatiefiets of op de 

actieve en passieve trainer 

3 

Bewoners bij wie chronische behandelingen werden uitgevoerd 1 

Bewoners bij wie acute behandelingen werden uitgevoerd 11 

Bewoners bij wie palliatieve behandelingen werden uitgevoerd 2 
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1.4.3 Afdeling Orchidee 

 

Bewoners die alleen stappen zonder enige hulp 7 

Bewoners die zelfstandig stappen met behulp van een looprek 

met twee wielen en twee vaste steunpunten 

0 

Bewoners die zelfstandig stappen met behulp van een looprek 

met drie of vier wielen 

7 

Bewoners die volledig afhankelijk en rolstoelgebonden zijn 12 

Bewoners bij wie gangreëducatie werd uitgevoerd met 1 

begeleider 

7 

Bewoners bij wie gangreëducatie werd uitgevoerd met 2 

begeleiders 

3 

Bewoners die komen fietsen op de revalidatiefiets of op de 

actieve en passieve trainer 

15 

Bewoners bij wie chronische behandelingen werden uitgevoerd 9 

Bewoners bij wie acute behandelingen werden uitgevoerd                                  8 

Bewoners bij wie palliatieve behandelingen werden uitgevoerd 1 

 

1.4.4 Conclusie 

 

 De mobiliteit van onze bewoners in ons WZC blijft quasi gelijk met vorig jaar.  

 Blijvende (lichte) daling van het aantal chronische behandelingen en grote 

stijging van de  acute behandelingen 

 19 bewoners werden gestimuleerd om te bewegen in het outdoor bewegingspark 

 10 bewoners werden betrokken om ‘de hond uit te laten’ 

 3 bewoners fietsen buiten  

 1 bewoner rijdt met de auto 

 

 Het gebruik van de looprekken met 4 wielen stabiliseert, de looprekken met 2 wielen 

en de vaste loopkaders zijn helemaal uit ons WZC verdwenen. 

 Lichte stijging van de palliatieve comfortzorg  

 Grote stijging van het aantal bewoners die buiten wandelen. Ook op afdeling 

Orchidee wandelen veel bewoners in de tuin of onder begeleiding. 

 

Valincidentie: 2008:  151 valpartijen 

2009: 201 valpartijen (waarvan 51 veroorzaakt door één en dezelfde 

bewoner) 

2010:  226 valpartijen (93% hadden geen verwonding tot gevolg in 1 situatie 

leidde de val echter tot een breuk) 

2011:  164 valpartijen: een serieuze daling in vergelijking met de 2 vorige 

jaren 
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Fixatiereducerend beleid:  

De permanente toezichtsmomenten in de leefruimte op afdeling Orchidee werden goed 

opgevolgd. Dit initiatief wordt gedragen door de verpleging/verzorging en het EKA 

(ergo/kiné/animatie)–team. 

De kinesitherapeuten namen tijdens 2011 één voormiddag per week en één namiddag per 

week het toezicht voor hun rekening. Deze toezichtsmomenten worden niet geregistreerd. 

 

1.5 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE KINESITHERAPEUTEN 
 

Dagelijkse gangreëducatie 

Dagelijks fietsen 

Dagelijks acute en chronische behandelingen 

Wekelijks bewegen in groep op de afdeling Orchidee 

Maandelijks kleuterturnen 

Deelnemen aan wandelingen, uitstappen, … 

Verantwoordelijk voor allerlei hulpmateriaal (rolstoelen, looprek, spalken, zitschalen, …) 

Zorgen voor een goede positionering in lig en zit 

Teamvergadering op afdeling Azalea, Begonia en Orchidee 

Begeleiden en ondersteunen van het wekelijks zangkoor 

Administratie: zorgdossiers, aanvragen, verslagen, afrekeningen, … 

Verwenmiddagen afdeling Azalea / Begonia / Orchidee 

Opvolgen fixatieverminderend beleid / valincidentie  

Toezichtsmomenten in de leefruimte op afdeling orchidee 

Verzorgen interne vorming hef- en tiltechnieken voor vp/vz, logistiek en 

onderhoudspersoneel 

Verzorgen van info avonden voor bewoners en familie 

Begeleiding van bewoners in het outdoor bewegingspark 

Wandelen buiten met bewoners en onze rusthuishond 

Helpen in het dagelijks maaltijdgebeuren en restaurant 

 

1.6 FASEN VAN DEMENTIE OP 31.12.2011 
 

De bewoners die deelnemen aan de activiteiten, georganiseerd door de ergotherapeuten 

kunnen gesitueerd worden in volgende stadia: 

 

Afdeling Orchidee: 

 

Bewoners die geen dementieel beeld vertonen (score 1 ) 2 

Bewoners die zelden gedesoriënteerd zijn in tijd en ruimte (score 

2), licht dement 

 3 

Bewoners die zeer frequent gedesoriënteerd zijn in tijd en ruimte 

(score 3), matig dementerend 

8 

Bewoners die volledig gedesoriënteerd zijn (score 4), ernstig 

dementerend 

10 
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Bewoners die zodanig gedesoriënteerd en apathisch zijn dat het 

niet meer te testen is (score 5), diep dementerend 

6 

 

Afdeling Azalea en Begonia 

 

Bewoners die geen dementieel beeld vertonen (score 1 ) 31 

Bewoners die zelden gedesoriënteerd zijn in tijd en ruimte (score 

2), licht dement 

4 

Bewoners die zeer frequent gedesoriënteerd zijn in tijd en ruimte 

(score 3), matig dementerend 

 7 

Bewoners die volledig gedesoriënteerd zijn (score 4), ernstig 

dementerend 

2 

Bewoners die zodanig gedesoriënteerd en apathisch zijn dat het 

niet meer te testen is (score 5), diep dementerend 

1 

 

1.7 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE ERGOTHERAPEUTEN 
 

1.7.1 Afdelingen Azalea / Begonia 

 

Dagelijks ADL, 7 bewoners kwamen hiervoor in aanmerking, gemiddeld 4/dag 

Er werden 5 - ADL screenings uitgevoerd + verslag en fiche 

1 x / week stappen samen met kiné met 4 bewoners 

In 2011 werd er geen PDL toegepast  

Opstart levensboeken 

Dagelijks maaltijdbegeleiding met 10 bewoners 

Wekelijks is er op maandagvoormiddag zangkoor 

3 x wekelijks restaurant 

Er werden 41 MMSE’s afgenomen 

 

 

1.7.2 Afdeling Orchidee 

 

Dagelijks ADL, 9 bewoners kwamen hiervoor in aanmerking, gemiddeld 7/dag 

Ontbijtbegeleiding  

1 x/week boterhammen smeren 

Er werden 4 ADL screenings uitgevoerd 

Sporadisch relaxatiebad waarvoor 1 bewoner in aanmerking komt 

Iedere maandag koor  

Dagelijks individuele activiteiten (bv. reminiscentie, huishoudelijke taken …)  

Wekelijks toezichtmoment op woensdagmiddag 

MMSE afname: zie A en B 

In 2011 werd er geen PDL toegepast 
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Bestellen van aangepaste kledij 

Hand - en voetmassages 

Relaxatie 

Wandelen 

Voorlezen uit de krant 

Groenten in de tuin  

 

1.7.3 Overzicht activiteiten ergotherapeuten. 

  

Dagelijks ADL 

Dagelijks maaltijdbegeleiding afdelingen Azalea,  Begonia en Orchidee 

Relaxatie  

Dagelijks individuele activiteiten 

Wekelijks koor 

Eén maal/week gangreëducatie i.s.m. kinesitherapeute 

Toezichtmomenten in de leefruimte op afdeling Orchidee 

Afname MMSE 

Project boterhammen smeren 

Geven van advies indien nodig, in 2011 individueel advies op maat van iedere bewoner. 

Teamvergaderingen op afdeling Azalea, Begonia en Orchidee 

Administratie: dossiers, verslagen, bestellingen,… 

Deelname aan wandelingen, grote uitstappen, 

Deelname werkgroep kwaliteitszorg rond maaltijden 

Deelname werkgroep : huisje weltevree 

Voorlezen van de krant 

Aandacht voor mondhygiëne 

Deelname aan bijscholingen 

Bestellen van aangepaste kledij en hulpmiddelen 

  

 

1.7.4 Conclusie 

 

In vergelijking met 2010 zien we dat ook in 2011 het aantal bewoners met 

desoriëntatiestoornissen en geheugenstoornissen op  afdelingen Azalea en Begonia groot 

blijft, dat blijkt uit de MMSE afname en uit dagelijkse observatie.  

Voor deze bewoners is het belangrijk dat er zorg op maat geboden wordt en dat er 

voldoende aandacht gaat naar een mogelijke deelname aan grotere activiteiten. Dit alles om 

sociale isolatie tegen te gaan. 

 

Bewoners die ADL krijgen blijven hun mogelijkheden die hiervoor nodig zijn benutten 

waardoor ze langer op het zelfde fysiek niveau blijven functioneren. Bij de meeste bewoners 

is permanent toezicht met voldoende verbale begeleiding belangrijk.  

 

De maaltijdgroep op afdeling Azalea en Begonia kent een vaste populatie. Er komen ook 

hulpbehoevende bewoners naar dit maaltijdgebeuren. Het aanbieden van maaltijden in groep 
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blijft belangrijk omdat we zien dat mensen in groep beter en meer eten dan wanneer ze 

alleen moeten eten. De gezelligheid en het sociale gebeuren werken stimulerend. 

 

September 2010 ging het ‘restaurant’–project van start. De bewoners eten op maandag, 

dinsdag en donderdag in de cafetaria. De tafels zijn er feestelijk gedekt en bewoners hebben 

hun vaste plaatsen.  De bewoners die beneden komen eten zijn tevreden van het restaurant. 

Op dinsdag en donderdag kunnen we voor dit gebeuren beroep doen op de vrijwilligers 

waardoor onze bewoners dan extra verwend worden. Op maandag zorgt het personeel voor 

het restaurant. 

 

Op maandagochtend is het zangkoor onder leiding van een muziekleerkracht in 2011 van 

start gegaan. Vele bewoners komen hier graag naartoe. Het is een waar genoegen om de 

bewoners met zoveel plezier wekelijks te verwelkomen om een uurtje te komen zingen.  

Dit zangproject is een succes.  Het is een moment waarop iedere bewoner, die graag zingt, 

aan bod komt. We zien dat ook bewoners met dementie hiervan genieten en gekende teksten 

kunnen meezingen.  

 

1.8 VOEDING EN DIEET 
 

Er zijn 37 personen die een dieet volgen: 

 

Personen die een suikerarm dieet volgen 22 

Personen die een vetarm dieet volgen 5 

Personen die een suiker- en vetarm dieet volgen 2 

Personen die een suiker- en zoutarm dieet volgen 2 

Personen die een zout- en vetarm dieet volgen 2 

Personen die een maag- en darmsparend dieet volgen 4 

 

 

1.9 ANIMATIE: OVERZICHT ACTIVITEITEN JANUARI/DECEMBER 2011 
 

Voorafgaande opmerkingen 

 

De gegevens werden verzameld uit de EKA-lijsten. Dit is een registratie van aanwezigheden 

van bewoners op de animatieactiviteiten. De registratie gebeurde vanaf dit jaar volledig 

digitaal. De wijze van registreren totaliseert het aantal deelnemers voor een activiteit en 

hierdoor is niet meer te zien hoeveel sessies er waren en dus ook niet hoeveel deelnemers 

per sessie. 

Waar mogelijk worden de resultaten worden vergeleken met 2010. 

 

De verzamelde gegevens in de volgende tabellen geven een beeld van het aantal bewoners 

dat deelneemt aan de activiteiten.  
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Het aantal bewoners is echter geen meetinstrument voor de kwaliteit van de geboden 

activiteiten. De mondelinge waardering van de bewoners toont aan hoe de kwaliteit van het 

activiteitenaanbod wordt ervaren. 

 

Interpretatie van de tabellen: 

- het bovenste getal in een cel = het aantal deelnemers van afdeling Orchidee 

- het onderste getal in een cel (in het vet)= het aantal deelnemers van de afdelingen 

Azalea en Begonia 

- meerdere getallen gesommeerd = het aantal deelnemers aan een activiteit, per sessie 

 

 

1.9.1 Aantal deelnemers aan activiteiten buiten het woonzorgcentrum 
 

Afd. Orchidee 
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Afd. Azalea & 

Begonia 

Bij vrijwilliger op 

bezoek 

     8 

30 

      

Busuitstap 

Bedevaart  

Terneuzen 

     13 

29 

  16 

29 

   

Cowboys 

Zaffelare 

         6 

23 

  

Lentequiz Edugo 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picknick         15 

12 

    

 Senioren   

dansfeest 

          Geen 
registr

atie 

 

Toneel NTGent           

21 

  

Tuinbezoek 

Creafonie 

       14 

20 

    

Tuincentrum 

Lokeren 
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Winkelen, Markt, 

wandelen  

2 

1 
1,2 
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10 

10;
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7, 24 

13 
7 
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Er is dit jaar terug extra aandacht gegeven aan de vraag van bewoners om meer naar buiten 

te komen. 

Voor het eerst werkten we samen met de gemeente voor het gebruik van de bus (+chauffeur) 

voor leerlingenvervoer, om naar NTGent te gaan, wat uitstekend verliep.  

 

We hebben regelmatig gebruik gemaakt van het wagenpark van het O.C.M.W., voor 

uitstappen in de buurt en/of met kleine groepen, mede ondersteund door vrijwilligers die 

met eigen wagen reden. 

 

 
Bij vrijwilliger op bezoek  2 x 

Uitstap naar Oostakker 1 x 

Seniorenbal  2 x 

Uitstap Wachtebeke 1 x 

Volksfestival Moerbeke 1 x 

Wijkfeest Lobos 1 x 

Cowboys Zaffelare 2 x 

Picknick 3 x 

Tuinbezoek creafonie  3 x 

Lokeren tuincentrum  2 x 

 

Grafische evolutie 

 

 

Sinds september 2007 gaat in het dorp een wekelijkse markt door. Dank zij de vrijwilligers 

konden de bewoners regelmatig de markt bezoeken. De registratie voor wandelen, winkelen 

en marktbezoek met vrijwilligers is zorgvuldig gebeurd door enkele vrijwilligers. De 

uitstapjes gaan niet door in de wintermaanden en vrijwilligers doen boodschappen voor de 

bewoners.  
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De deelnames aan de bedevaart met de liftbus is in 2011 terug toegenomen tot 52,5 % van 

het totaal aantal bewoners.  

(in 2004: 42%; 2005: 46%; 2006: 48%; 2007:48%; in 2008: 50%; in 2009: 43%; in 2010: 

51%)  

 

De deelname aan de 2
e
 jaarlijkse uitstap naar Oostakker en Terneuzen met de liftbus 

bedraagt 56,25%. Ondanks het bar slechte regenweer was deze uitstap succesvol. De 

stijging van het aantal deelnemers is te verklaren door dat we dit jaar terug kozen voor een 

gezamelijke uitstap voor A,B  en O.  

(in 2004 naar Overmere Donk: 45%; in 2005 naar Terneuzen 48%;in 2006 naar Deinze: 42 

%; in 2007 naar Sluis: 32%; in 2008: 38% naar Adegem; in 2009: 38% naar de zoo van 

Antwerpen; in 2010: 31 % naar Nieuwpoort). 

 

Grafische vergelijking met voorgaande jaren 

 
 

 

1.9.2 Aantal deelnemers aan interne activiteiten georganiseerd door/met externen 
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Edugo zang 

Gezelschapsspelen 

koffietafel 

 

 

 

 

5 

15 

  

 

 

 

      

Film – video     12 

22 

       

Harmonie “Willen is 

kunnen” 

   18 

39 

        

Honden op 

(kamer)bezoek  

    

 

 

      

9 

19 

27 

 

Kleinkinderen op 

bezoek 

  2 

3 

         

Kleuterturnen 10 

20 

10 

22 

  11 

22 

7 

17 

      

Knutselen      5        

Mis- kruisweg  12 12 1 

26 

12    12 11 9  

Moederdag modeshow     19 

33 

 

       

(Nieuwjaars)receptie 

met familie 

26 

44 

 

   10 

31 

       

Optreden (2x 

gesubsudieerd)  

   20 

35 

 11, 

15 

26, 

32, 

 

    20 

33 

 

Sinterklaas            21 

40 

Stagiaire acitiviteit   

10 

   

7 

1    

12 

18 

1 

  

Toneel houdt jong 10 

31 

           

Activiteit door lln 

Edugo 

  2       14  

63  

22 

29 

vrijwilligersfeestje   17 

34 

         

 

We proberen regelmatig mensen van buiten te betrekken bij het woonzorgcentrumgebeuren 

zodat de bewoners het contact met de buitenwereld niet verliezen. 

 

 

De atelierwerking had een gemiddelde deelname van 16 bewoners per sessie of 20% (in 

2004: 11%; in 2005 12.5%; in 2006: 15 %; in 2007: 15%; in 2008: 11%; in 2009: 12%; in 
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2010: 16 %). Dit jaar werd een atelier georganiseerd voor de Orchidee en 2x konden 

bewoners van de Orchidee aansluiten bij de ateliers voor A en B. 

  

Het kleuterturnen had een gemiddelde deelname van 29,7 bewoners per sessie. Globaal 

bereikten we 37,1% van onze bewoners (in 2004: 30%; in 2005: 32,5%; in 2006: 35%; in 

2007: 29%; in 2008: 24%; in 2009: 29%; in 2010: 31%). De oorzaak van deze toename kan 

verklaard worden door de betere toestand van de bewoners van Azalea en Begonia. 

 

Op de dansfeesten met organist telden we gemiddeld 54 deelnemers of 67,5 % van alle 

bewoners. Ook deze toename is te wijten aan een betere toestand van de bewoners van A en 

B. (2006: 63 %; 2007: 64%; in 2008: 66%; in 2009: 57%; in 2010: 59%) 

 

Op de dierendag waren 57,5% van de bewoners aanwezig. (in 2004: 44%; in 2005: 27.5%; 

in 2006: 69%; in 2007: 53%; in 2008: 53%; in 2009: 51%; in 2010: 64%) 

 

De  gesubsidieerde optredens waren terug succesvol: 58,7% en 66,2% van alle bewoners 

waren aanwezig. (in 2004: 60% en 57.5%; in 2005: 64% en 57.5%; in 2006: 50% en 63%; 

in 2007: 66% en 65%; in 2008: 69%; in 2009: 58%; in 2010: 70%) 

 

 

 
 

 

1.9.3 Aantal deelnemers aan andere activiteiten 
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Balspel  9 5   11  
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begeleiding 68 65 
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Afdeling Orchidee (26 bewoners) 

 

De activiteiten op Orchidee kunnen afwijken van het programma. Er wordt van dag tot dag 

gekeken naar de noden van de bewoners. Zo kan een activiteit wegvallen en plaats maken 

voor individuele activiteiten. 

Bij zwaar dementerenden en bedlegerigen is individuele begeleiding en kamerbezoekjes 

noodzakelijk. We registreerden in 2011 op digitale wijze waardoor totalen verkregen 

worden per maand. Dit maakt het niet mogelijk cijfermateriaal te verkrijgen per sessie en 

dus is vergelijken met gegevens van vorige jaren onmogelijk. 

 

Ontspanning: De animator houdt toezicht tijdens het fixatiearm moment, elke 

maandagnamiddag. Op dit moment is er niet direct een activiteit voorzien. Het doel is dat de 

bewoners een ontspannen namiddag meemaken met bijzondere aandacht voor diegenen die 

op dat moment niet gefixeerd zijn en waarvoor er valgevaar bestaat.  

 

Activiteiten van het dagelijks leven onderhouden blijft noodzakelijk. Daarom zijn volgende 

activiteiten heel frequent met licht tot matig dementerende bewoners: 
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- afwassen gebeurde bijna dagelijks (in de week), met onvolledige registratie 

 

- koken deden we gemiddeld met 7,6  personen per kookuurtje of 29% (in 2004: 9 

personen of 35%, in 2005: 9 personen of 35%, 2006: 6 personen of 23%, in 2007 met 

gemiddeld 7 personen of 27%, in 2008 gemiddeld met 7 personen of 26%, in 2009 

gemiddeld met 9 personen of 34%; in 2010: 7,5 personen of 29%) 

 

- krant lezen gebeurde met gemiddeld 11 bewoners of 42% (in 2004: 5 bewoners of 19%, 

in 2005: 9 bewoners of 35%, in 2006: 9 bewoners of 35%, in 2007: 9 bewoners of 35%, 

in 2008: 11 bewoners of 40%, in 2009 7.5 bewoners of 29%; in 2010: 10 bewoners of 

38%). Het krantlezen gebeurt ook door de kinesiste, tijdens het fixatiearm moment; deze 

sessies zijn niet hier geregistreerd.  

 

Gespreksgroepjes voor de Orchidee werden gehouden met gemiddeld 11 bewoners of 40%. 

(in 2004: 7 personen of 27%; in 2005: 8,5 of 33% en in 2006: 8,3 personen of 32% , in 

2007: gemiddeld 8 personen of 31%, in 2008: gemiddeld 9.6 bewoners of 37%, in 2009: 

gemiddeld 7.6 bewoners of 29%; in 2010: 9,6 bewoners of 37%; in 2010: 11,7 bewoners of 

45%) 

 

Wekelijkse misviering voor de afdeling Orchidee  

Door de dalende belangstelling hebben we vanaf september 2007 de frequenties voor de H. 

mis verlaagd naar 1x per maand i.p.v. 4x per maand. Halverwege 2009 was de 

belangstelling zo laag dat de mis tijdelijk helemaal is weggevallen. In 2010 is er terug meer 

belangstelling voor de H. mis zodat er 1x per maand een viering werd georganiseerd met 

wisselend succes, maar geen volledige registratie. 

In 2011 zijn gemiddeld weer 11,3 bewoners aanwezig of 43,4% 

(in 2004 en 2005 niet juist geregistreerd, in 2006: 7.9 bewoners of 30%, in 2007 met 6,8 

personen of 26%, in 2008: gemiddeld 6 deelnemers of 23%; in 2010: 10,4 bewoners 

aanwezig of 40%). 

 

Aan het feestelijk middagmaal werd gemiddeld door 24,6  bewoners of 95% deelgenomen. 

(in 2004: 20 bewoners of 77%, in 2005: 23 bewoners of 88 %, in 2006: 19 bewoners of 

73%, in 2007:20,5 bewoners of 79%, in 2008: 22.5 bewoners of 87%; in 2009: 22 bewoners 

of 85%; in 2010:23,8 bewoners op 92%) 

 

Snoezelontbijt: werd in 2011 ingevoerd. Het aantal deelnemers varieert van 3 tot 6 

bewoners. 
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Afdelingen Azalea en Begonia (54 bewoners) 

 

Beweging telde weer gemiddeld 17 bewoners of 31%. (in 2004: 13 bewoners of 23%; in 

2005: 15 bewoners of 28%; in 2006: 14 bewoners of 26.5%, in 2007: 14 bewoners of 

26.50%, in 2008: 15 deelnemers of 28%; in 2009: gemiddeld 16.6 bewoners per sessie van 

Azalea en Begonia of 31%; in 2010: 17 bewoners of 31%) 

 

Gespreksgroepjes: in 2011 namen gemiddeld 14 bewoners of 26% deel aan de 

gespreksgroepen. 

(in 2004: 7 personen of 13%; in 2005: 9 personen of 17%; in 2006: 9 personen of 16%, in 

2007: 8.5 personen of 16%; in 2008 gemiddeld 8,5 personen per sessie of 16%; in 2009: 

gemiddeld 8,5 personen per sessie of 16%, in 2010 werden de gespreksgroepen 

overgenomen door ergotherapeuten en de registratie is onvolledig). 

  

Verjaardagsfeesten trokken veel bewoners aan: gemiddeld 34,2 bewoners of 63% van 

Azalea en Begonia wat ons halverwege het jaar deed uitwijken van de animatiezaal naar de 

cafetaria, om ruimer te zitten. (in 2004, 2005 en 2006: 55%, in 2007: 28 bewoners of 50%, 

in 2008: 30 bewoners of 55% in 2009: gemiddeld 31 bewoners of 55%, in 2010: 28 

bewoners of 50%) 

 

Bewonersraad telde in 2011 gemiddeld 22.3 bewoners of 40% (in 2004: 19 of 34%; in 

2005: 22 of 41%; in 2006: 18 bewoners of 33%,in 2007: 21 aanwezigen of 39%, in 2008: 23 

bewoners of 43%; in 2009: gemiddeld 21 bewoners of 39%, in 2010: 22,3 bewoners of 

40%) 

 

Voedingscommissie telde gemiddeld 23 bewoners of 43% (in 2004: 20 personen of 36%; in 

2005: 19 personen of 34%; in 2006: 16 bewoners of 30%; in 2007: 13 bewoners of 24%, in 

2008: 24 aanwezigen of 45%; in 2009: gemiddeld 21.5 bewoners of 40%, in 2010: 

gemiddeld 15 bewoners of 27%)   

 

Individuele activiteiten 

Op maandagnamiddag gebeuren individuele activiteiten bij bewoners die weinig aan bod 

komen of nood hebben aan een gesprek. 

Individuele activiteiten zijn niet altijd geregistreerd dus moeilijk in kaart te brengen. 

Dag in dag uit zijn we individueel bezig, een babbel doen met een bewoner, een kaartje 

schrijven, een probleem oplossen,…. maar dit wordt niet geregistreerd. 

We hebben wel een nauwkeurige registratie van een vrijwilligster die trouw bezoekjes aflegt 

voor een praatje, met een krant, om haren in te draaien, ... 
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Grote gelegenheidsfeesten voor alle afdelingen  

- Feestmaal: gemiddelde deelname van 66 bewoners of 80% (in 2004: 63%; in 2005: 

59%; in 2006: 67%; in 2007: 63%, in 2008: 68%; in 2009: gemiddelde deelname van 

63 bewoners of 79%, in 2010: 64 bewoners of 80%) 

- Platenverzoek: gemiddeld 41 bewoners of 51% (in 2008: 40 bewoners of 50%; in 

2009: 48 bewoners of 60%, in 2010: 40,5 bewoners of 51%) 

- Door de aanschaf van een beamer hoeven we geen dure gesubsidieerde films meer te 

huren en voorzien we in alternatieve film- en diaprojecties die we zelf organiseren. 

We konden rekenen op gemiddeld 38 bewoners of 47,5% van alle bewoners.  

(in 2004: 25%, in 2005: 39.5%, in 2006: 43%, in 2007: 40%; in 2008: 45%; in 2009: 

42%; in 2010: 40%). 

 

 

Vrijwilligers 

We beschikken over een bestand van ongeveer 36 vrijwilligers.   
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In 2011 hebben 2 personen de stap gezet om mee in te stappen in het vrijwilligerswerk. We  

namen afscheid van 4 vrijwilligers.   

Taken vrijwilligers 

De taken zijn zeer uiteenlopend.  Een korte opsomming: 

 hulp bij activiteiten, feesten 

 restaurant verzorgen 

 hulp in de cafetaria  

 rijdende grootletterbibliotheek 

 rijdend winkeltje 

 kamerbezoeken 

 kapel verzorgen 

 hulp bij decoratie 

 transport met auto 

 wandelingen, marktbezoek 

 vormingsnamiddag en werkplanningsvergadering  

 … 

Dank aan vrijwilligers 

Op dinsdag 9 juni 2011 werden al onze vrijwilligers uitgenodigd op een jaarlijkse 

uitstap om hen te bedanken voor hun blijvende inzet. Dit jaar (Europees jaar van de 

vrijwilliger) boden we hen een ludieke, geleide wandeling in Gent aan, gevolgd door 

een boottocht met maaltijd op de Leie. 23 vrijwilligers van het WZC gingen in op 

deze uitnodiging. Ook op het nieuwjaarsfeest werden zij uitgenodigd als blijk van 

appreciatie voor hun inspanningen. 

 

1.10 SAMENWERKING DOKTER 2011 
 

Er wordt in het WZC samengewerkt met 23 huisartsen (elke resident kan vrij zijn eigen 

dokter kiezen). Vorig jaar waren dit er 20. 

Eén van deze artsen treedt binnen ons 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 doen we op hem beroep om ons te informeren over bijzondere 

thema’s zoals o.a. wondzorg, besmettelijke ziekten, diabetici, palliatieve zorg en 

vroegtijdige zorgplanning. 

 

1.11 AANTAL OVERLEDEN BEWONERS IN 2011 
 

In de loop van het jaar 2011 zijn 11 bewoners overleden. In 2010 waren dat er 17; er zijn 6 

overlijdens minder dan in 2010. 

9 bewoners overleden in het woonzorgcentrum, 2 bewoners overleden in het ziekenhuis. 

2. NIEUWE BEWONERS 2011 
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2.1 AANTAL OPNAMES 

 

Gedurende het jaar 2011 mocht het WZC 13 nieuwe bewoners verwelkomen, waarvan 4  

mannen en 9 vrouwen. Er zijn 5 opnames minder dan in 2010. In verhouding worden 

minder mannen dan vrouwen opgenomen, dat was vorige jaren ook zo. 

 

De nieuwkomers werden ontvangen: 

 

Afdeling Orchidee 3 

Afdeling Azalea of Begonia 10 

 

2.2 AFKOMST VAN DE NIEUWE BEWONERS 

 

 

Eigen gemeente 2010: 16 2011: 13 

Andere gemeente 2010: 2 2011: 0 

 

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

 

 

2.3 VALIDITEIT NIEUWE BEWONERS AAN DE HAND VAN DE RIZIV-FORFAITS OP 

MOMENT VAN OPNAME 

 

 2011 2010 

Cat O’ 5 10 

Cat A’ 2 1 

Cat B’ 0 0 

Cat C’ 0 0 

Cat C’D 2 3 

Cat B 4 4 

Cat C 0 0 

Cat CD 0 0 

 

3. PRIJZEN 
 

Op 01.01.2010 werd een prijsverhoging doorgevoerd: 

Éénpersoonskamer  € 41,46  

Echtparenkamer  € 33,17 per persoon  

Deze prijzen bleven tot en met 31.12.2011 geldig. 
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4. MILIEUWETGEVING GELDEND VOOR HELE O.C.M.W. 
 

Volgende afvalstoffen werden door gespecialiseerde firma’s afgehaald en eventueel 

verwerkt: 

 

Aard van de afvalstoffen 2009 2010 2011 

Incontinentiemateriaal 127,50 m³ 42,50 m³ / 

Restafval 266,27 m³ 368,60 m³ 416,1 m³ 

Gft 13,30 m³ 14,56 m³ 13,58 m³ 

Papier 133,85 m³ 147,52 m³ 147,52 m³ 

Vetafval en water 4.000 kg 4.000 kg 4.000 kg 

Medisch afval 0,21 ton 0,00 ton 0,14 ton 

 

 

Sedert 2011 wordt het incontinentiemateriaal niet meer gescheiden opgehaald, aangezien 

hiervoor geen aparte verbrandingsoven meer is. Het gewicht van het incontinentiemateriaal 

zit dus vervat in het algemene cijfer van het restafval, wat logischerwijs ook de stijging 

verklaart.  
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5. KWALITEITSZORG WZC 

5.1. INLEIDING 
 

In 2011 werd in het WZC Sint-Pieter voor de eerste maal een zelfevaluatie uitgevoerd. 

Aan de hand van een zelfevaluatiedocument werden kwaliteitsdoelstellingen voorgesteld 

voor de thema’s 

 kwaliteit van leven (kwaliteit t.a.v. bewoners) 

 kwaliteit van werken (kwaliteit t.a.v. medewerkers) 

 kwaliteit van organisatie. 

 

De resultaten hiervan worden eveneens meegenomen in de herziening van de tekst van de 

opdrachtsverklaring begin 2012. 

 

Op deze manier wordt de opdrachtsverklaring een meer strategisch instrument, waarbij de 

relatie duidelijker is tussen: 

 enerzijds de ‘missie en visie’ van het woonzorgcentrum en  

 anderzijds de concrete kwaliteitsdoelstellingen, te realiseren via projectwerking en 

werkgroepen. 
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5.2. UITVOERING VAN HET KWALITEITSPLAN 
5.2.1. Projecten 

 

Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en 

omschrijving 

Evaluatie uitvoering 

Familiewerking 

 
Zie ook KP 2007-2010 

Doel 

Verder verbeteren van 

de familiewerking:  

 zoveel mogelijk àlle 

familieleden 

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 de dagelijkse werking van 

het woonzorgcentrum 

bevorderen.’) 

1) Informatie verstrekken 

a) Informatie-avonden 

 Op 7 juni 2011 werd een informatiemoment georganiseerd met als thema ‘Het 

belang van bewegen’ voor alle gebruikers van het WZC en de senioren van Lochristi 

 Een tweede informatiemoment wordt voorzien omtrent ‘mondhygiëne’ en dit voor 

de gebruikers van het WZC en de bewoners van de serviceflats. Dit werd voorbereid 

in het najaar van 2011 en gaat door op 16 januari 2012. 

b) Moderne communicatietechnologie  

Implementatie van de videokrant: 

In 2010 werden 

 met behulp van aangepaste software een aantal testpagina’s aangemaakt.  

 afspraken gemaakt omtrent de mogelijke inhoud van de videokrant. 

In 2011 werd dit volledig operationeel gemaakt: 

 bij bewoners en op de TV’s van cafetaria en animatielokaal werd het juiste kanaal 

ingesteld. 

 de eerste lichtkranten werden aangemaakt 

2. Betrokkenheid verhogen -drempelverlagend werken 

a) Activiteiten voor familie  
Grootouder- en (achter)kleinkinderanimatie 

Bij de Koning Boudewijnstichting werd een kandidaat-dossier ingediend in het kader van de 

projectoproep ‘Dementievriendelijke gemeente’. Hierbij was het voorstel om op regelmatige basis 

(iedere woensdagnamiddag) animatie te voorzien voor grootouders met hun eigen (achter)kleinkinderen. 

De geselecteerde projecten werden bekend gemaakt op 4 februari 2011 – WZC Sint-Pieter werd echter 

niet weerhouden. Daarom werd er aan het vast bureau voorgesteld om het project niet op te starten. 

b) Opname en onthaal: zie verder 

Projecteigenaar 

Ann Cardinael 

Heidi Declercq 

Animatie 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Evaluatie uitvoering 

Herziening 

opdrachts-

verklaring 

(incl. zelfevaluatie) 
Zie ook KP 2009 - 2010 

 

Doel 

In 2010 was de 

opdrachtsverklaring 10 jaar oud 

en toe aan herziening. 
(Zie ook SMK 4.1 en 4.3). 

 

Bij deze herziening zullen de 

missie en visie niet enkel 

inhoudelijk aangepast worden, 

maar wordt ook hun strategische 

en culturele rol herbekeken. 

 

Het strategische deel wordt 

gekoppeld aan het invoeren van 

een zelfevaluatiesysteem.  

 

Voor wat betreft het culturele 

luik, wordt er voor gekozen om, 

via diverse werkvormen, de 

input te vragen van alle 

belanghebbenden: 

 bewoners en familie (2010 - 

2011) 

 medewerkers (2010 - 2011) 

 externe hulp- en 

dienstverleners (2011) 

Herziening opdrachtsverklaring 

In 2010 werd de input gevraagd van: 

 bewoners via de visuele prikkelmethode ‘Beleving in beeld’. Aan bewoners 

werd gevraagd om hun ervaringen in en rond de instelling met een fotocamera 

vast te leggen 

 medewerkers via de ‘Wondervraag’. Alle medewerkers kregen de 

gelegenheid om deze vraag waarbij gepeild wordt ‘naar het ideale 

woonzorgcentrum te beantwoorden. 

In 2011 werd de input gevraagd van  

 externe hulp- en dienstverleners via een netwerkanalyse: in een korte 

enquête werd gepeild naar hun tevredenheid over de samenwerking met het 

woonzorgcentrum. 

Zelfevaluatie 

Door de kwaliteitscoördinator werd in 2010 een zelfevaluatiemodel uitgewerkt. Op 

basis hiervan werd een zelfevaluatie uitgevoerd in december 2011: 

 een zelfevaluatieteam werd samengesteld, bestaande uit de diensthoofden en een 

vertegenwoordiger van elke afdeling / discipline. 

 hierbij werd voor de volgende domeinen a) de beschikbare gegegevens in kaart 

gebracht b) doelstellingen geformuleerd c) middelen bepaald: 

1. Kwaliteit van leven 

2. Kwaliteit van werken 

3. Kwaliteit van de organisatie 

Dit zelfevaluatiedocument zal om de 2 jaar ingevuld worden (volgende 

zelfevaluatie is voorzien december 2013) De actiepunten op basis van de 

zelfevaluatie zullen worden opgenomen in de kwaliteitsplanningen 2012-2013. 

Projecteigenaar 

Heidi Declercq 

 Op basis hiervan zal in 2012 een aangepaste tekst voor de opdrachtsverklaring 

worden uitgeschreven. 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Evaluatie uitvoering 

Opname en onthaal 
Zie ook KP 2010 
 

Doel 

 Efficiënte, volledige en 

correcte informatie-

uitwisseling tussen bewoners 

en familie enerzijds en WZC 

Sint-Pieter anderzijds 

 Bewoners en familie 

begeleiden tijdens de eerste 

weken van opname 
(zie ook SMK 1.15 en 2.3. en de 

opdrachtsverklaring ‘we willen werken 

aan een degelijk en vriendelijk onthaal’) 

 Grondige evaluatie van het opnameproces 

 

Gerealiseerd in 2011 

 De opnamedocumenten (interne afsprakennota, schriftelijke opname-

overeenkomst) werden nagezien en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de raad in 2012. 

 De begeleiding van bewoners en familie tijdens de eerste weken van opname 

wordt verder uitgewerkt in het kader van het project ‘Vroegtijdige zorgplanning’ 

(actiepunt werkgroep palliatieve zorgen). 

Projecteigenaar 

Ann Cardinael 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Evaluatie uitvoering 

Huisje Weltevree 

 
Zie ook  

KP 2006-2010 

Doel 

Bevorderen van een bewonersgerichte houding. 
(zie ook SMK 1.1– 1.15 en de opdrachtsverklaring ‘de bewoner op de 

eerste plaats’) 

 

Via de projectgroep ‘Huisje Weltevree’ wordt nagegaan hoe 

abstracte waarden zoals privacy, autonomie, inspraak, … 

concreet kunnen worden ingevuld. 

1. WG Maaltijdbegeleiding Orchidee: dit wordt 

voorlopig stopgezet tot het gebruik van de 

maaltijdfiches op punt staat (cf. infra) 

2. Opvolgen actiepunten visitatie maaltijdbegeleiding 

(zie KP 2009).  

Zie:  

 maaltijdbedeling Azalea&Begonia  

 opvolging maaltijdfiches/diëten 
Projecteigenaar 

Heidi Declercq 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Evaluatie uitvoering 

In de periode 2006 – 2009 werd gewerkt aan de hand van 

het thema ‘maaltijden’. Met de projectgroep werd in 2011 

een nieuw thema vastgelegd voor de periode 2011-2013. 

Hiervoor werd gebruikt gemaakt van de resultaten van 

het project ‘Beleving in beeld’ (zie hoger herziening 

opdrachtsverklaring), dus m.a.w. van wat de bewoners 

zélf aangeven belangrijk te vinden. 

 

 Voor de periode 2011 – 2013 werd gekozen voor het 

thema: ‘Een huiselijk WZC’, om zo tegemoet te komen 

aan de sectorspecifieke minimale kwaliteitseis 

‘Huiselijkheid’: ‘In samenspraak met de voorziening en 

de gebruikers worden de ruimten waar de gebruiker 

verblijft zo huiselijk mogelijk ingericht, met het oog op 

het creëren van een gevoel van geborgenheid en 

veiligheid’. 

 

Met de werkgroep ‘Huisje Weltevree’ werden een aantal 

ideeën geïnventariseerd (zie ook resultaten ‘Wondervraag 

– cf. supra) en nagegaan wat haalbaar is. Dit wordt verder 

opgevolgd en uitgewerkt in 2012 en 2013. 

Onthaal nieuwe 

medewerkers 

 
Zie ook KP 2009-2010 

Doel 

 Efficiënt en correct inwerken van nieuwe collega’s 

 Ondersteuning van jobstudenten en stagiairs  
(zie ook SMK 5.9.) 

Gerealiseerd 

 De procedure ‘onthaal nieuwe medewerkers’ werd 

bijgewerkt 

 De checklisten ‘onthaal nieuwe medewerker / 

jobstudent’ (WZC) werden bijgewerkt Projecteigenaar 

Ann Cardinael 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Evaluatie uitvoering 

Maaltijdbedeling 

Azalea&Begonia 

 
Zie ook KP 2009 – Visitatie 

maaltijden 

Zie ook KP 2010 

Doel 
Naar aanleiding van het visitatieproject ‘Maaltijden’ werd besloten om het 

systeem van maaltijdbedeling op Azalea&Begonia aan te passen 

 T.a.v. bewoners:  

 voldoende tijd en rustig kunnen eten 

 rekening houden met voorkeuren, wensen, gevoelens en 

mogelijkheden 

 smakelijke presentatie 

 T.a.v. personeel en organisatie: 

 efficiënt  

 haalbaar  

 aangepast materiaal 
(zie ook SMK 1.1– 1.15 en de opdrachtsverklaring ‘aanbieden van 

kwaliteitsvolle maaltijden’) 

In 2010 werd gestart met de organisatie van een 

‘restaurant’, in de cafetaria, op dinsdag en 

donderdag. 

In februari 2011 werd dit geëvalueerd en vanaf 

maart 2011 gaat het restaurant ook door op 

maandag. Het is de bedoeling om in de loop van 

2012 het restaurant uit te breiden naar iedere 

werkdag – dit werd voorbereid door de 

werkgroep in oktober 2011. 

 

 Het restaurant wordt als positief ervaren:  

 het eten is smakelijker en geuriger, wat 

stimuleert tot eten 

 er is meer sociaal contact tussen de bewoners 

 alle disciplines werken samen als team. 

Projecteigenaar 

Ann Cardinael 

Ignace De Vylder 

Woonzorgdecreet – 

implementatie 
Zie ook KP 2010 

Doel 

Tegen 30 juni 2014 voldoen aan de verplichtingen van het 

woonzorgdecreet van 13 maart 2009 (BS 14 mei 2009) en 

uitvoeringsbesluiten 

 Opmaak interne afsprakennota: zie hoger 

‘Opname en onthaal’ 

 In 2010 werd het VTO-beleid herzien, in 

2011 geïmplementeerd. Dit wordt begin 2012 

geëvalueerd, samen met de opmaak van het 

vormingsplan 2012 – 2013. 

 Uitvoering zelfevaluatie: zie hoger 

‘Herziening opdrachtsverklaring’ 
Projecteigenaar 

Ann Cardinael 
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Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Evaluatie uitvoering 

Samenwerking 

ziekenhuizen  
Zie ook KP 2008 

Zie ook KP 2006/2007: 

gegevens uitwisseling 

ziekenhuizen 

Doel 

Een efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling en 

samenwerking met de ziekenhuizen uit de regio 
(zie ook SMK 2.3. en 5.3. en de opdrachtsverklaring: ‘goede relatie met de 

verschillende hulpverleners en –organisaties’). 

 Het transferformulier werd door de 

hoofdverpleegkundigen geëvalueerd: er 

bleken geen ingrijpende aanpassingen nodig. 

 Uitbouwen contacten in de ziekenhuizen: in 

het kader van de functionele binding woont 

een vertegenwoordiger van het WZC twee 

keer per jaar een vergadering bij met de 

ziekenhuizen uit de regio. 

Projecteigenaar 

Ann Cardinael 

Dr. Vander Bruggen 
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5.2.2. Begeleiding, verpleging en verzorging 

 

Interdisciplinaire samenwerking 

Projecttitel Doelstelling en omschrijving Evaluatie uitvoering 

Gebruik en 

opvolging 

bewonersdossier 

 
Zie ook 

KP 2006-2010 

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’) 

Opvolging maaltijdfiches en diëten.  

Met de kok, de hoofdverpleegkundigen en de 

kwaliteitscoördinator werd in november 2010 nagegaan 

hoe de verschillende fiches en lijsten i.v.m. voeding 

beter op elkaar afgestemd kunnen worden.  

 

 Vanaf 2011 werd er gestart met een 

gemeenschappelijke database i.v.m. voedingsgegevens.  

Dit werd voorbereid in de 1
ste

 helft van 2011 (ontwerp 

database en input gegevens) en werd operationeel vanaf 

september 2011. 

 

Als het gebruik van de database positief geëvalueerd 

wordt, kan dit eventueel uitgebreid worden naar andere 

zorggegevens. 

Projecteigenaar 

Ignace De Vylder 

Ingrid De Winter 
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Verpleging en verzorging 

Projecttitel Doelstelling en omschrijving Evaluatie uitvoering 

Standaard 

verpleegplannen 

 
Zie ook KP 2009-2010 

Doel 

Het uitwerken van standaard verpleegplannen. 
(Zie ook SMK 4.2.) 

 

Basis voor de standaard verpleegplannen is 

het ‘Procedureboek voor de ouderenzorg’ van 

Françoise Van Hoorebeke (Kluwer, Cahier 

Ouderenzorg, incl. CD-ROM). 

 

In 2010 hebben de hoofdverpleegkundigen een 

18-tal procedures geselecteerd die verder 

uitgewerkt moeten worden, conform de 

werkwijze en het aanwezige materiaal in WZC 

Sint-Pieter. Dit gebeurde door een werkgroep, 

bestaande uit een verpleegkundige van iedere 

afdeling. 

In 2010 werden door de werkgroep standaard verpleegplannen 

uitgewerkt i.v.m.: 

 het bloedvatenstelsel 

 oog- en oorproblemen 

 sterilisatie 

 problemen met de luchtwegen 

 voedsel- en vochttoediening. 

 

In 2011 werd dit project afgewerkt met standaard verpleegplannen 

voor: 

 problemen met de stoelgang 

 urinaire problemen 

 

In mei werden de diverse verpleegplannen door leden van de 

werkgroep toegelicht aan de collega’s tijdens de teamvergadering van 

het zorgpersoneel. 

Projecteigenaar 

Ignace De Vylder 

Ingrid De Winter 

Infectie- 

preventie 
Zie ook KP 2008-2010 

Doel 

De verspreiding van infectieziekten tegengaan. 
Zie ook: 

1. RIZIV Omzendbrief 2008 RVT/3  handleiding 

hygiëne en infectiepreventie 

2. 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 

1. Infectiepreventiebeleid 

Implementatie ‘Draaiboek: infectiebeleid in het 

woonzorgcentrum’: de CRA, de hoofdverpleegkundigen en de 

kwaliteitscoördinator overlopen de verschillende onderdelen van 

het draaiboek en passen waar nodig de maatregelen aan volgens de 

werking WZC Sint-Pieter. 

Gerealiseerd 

 evaluatie maatregelen inzake MRSA en Clostridium Difficile 

 evaluatie procedure ‘Prikaccidenten’ 

 vaccinatiebeleid: alle huisartsen werden aangeschreven door de 

CRA met de vraag om de nodige vaccinaties te voorzien 

Projecteigenaar 

Dr. Vander Bruggen 

Ignace De Vylder 

Ingrid De Winter 
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Verpleging en verzorging 

Projecttitel Doelstelling en omschrijving Evaluatie uitvoering 

kunnen toepassen. (difterie/tetanus/kinkhoest; griep; pneumokok) 

 evaluatie hygiëneplan in samenwerking met verantwoordelijke 

schoonmaak 

Nog te doen (2012) 

 evaluatie handhygiëne 

 gebruik ‘staand orders’ in het kader van infectiepreventiebeleid 

2. Handhygiëne 

a. Vorming handhygiëne: ging in november door voor 

medewerkers zorgpersoneel 

b. Sensibilisatie handhygiëne: de affichecampagne werd verder 

gezet: 

 Basishandhygiëne (voorjaar 2011) 

 Gebruik handschoenen (najaar 2011) 

c. Enquête handhygiëne (herhaling 2005 en 2008) waarbij zowel 

wordt geëvalueerd als gesensibiliseerd: dit werd uitgesteld tot 

2012 omdat de vorming inzake handhygiëne werd uitgesteld tot 

het najaar van 2011. 
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Werkgroepen 

Fixatie en 

valincidentie 

Actiepunten 2011 

 Er werd deelgenomen aan een benchmarking fixatie waarbij het 

gebruik van fixatiemiddelen werd vergeleken met 54 WZC’s. 

 Evaluatie fixatieprotocol: dit werd uitgesteld naar 2012 

Jaarlijks terugkerende activiteiten 

 Opvolgen indicatoren fixatie 

 Opvolgen indicatoren valincidentie 

Projecteigenaar 

Ilse Van Hamme 

Ignace De Vylder 

Ingrid De Winter 

Incontinentie Actiepunten 2011 

 Opvolgen indicatoren incontinentie: dit gebeurt in samenwerking met 

de firma die het incontinentiemateriaal levert 

Projecteigenaar 

WG 

Incontinentie 

Palliatieve 

zorgen 

Actiepunten 2011 

 Visie op levenseinde: dit werd afgewerkt en goedgekeurd door de 

stuurgroep kwaliteitszorg 

 De werkafspraak palliatieve zorg werd herzien. Daarnaast werd een 

werkwijze ‘Euthanasie-aanvraag’ opgemaakt. 

 Mondzorg (i.s.m. UZ Gent):  

 voor verpleegkundigen en zorgkundigen werd een vorming 

georganiseerd 

 bij alle bewoners werd een ‘mondstatus’ opgemaakt 

 Ligcomfort bij palliatieve en terminale bewoners: dit wordt 

opgevolgd door de kinesitherapeuten 

 Psychologische en spirituele begeleiding 

 Vochttoediening (integratieopdracht palliatief referent): de visietekst 

werd geëvalueerd 

 Vroegtijdige zorgplanning: er werd informatie ingewonnen over 

vroegtijdige zorgplanning, onder meer door: 

 vorming (gevolgd door twee leden van het palliatief team) 

 gegevensuitwisseling met andere woonzorgcentra. 

In 2012 wordt gestart met de eigenlijke implementatie. 

Jaarlijks terugkerende activiteiten 

 Herdenkingsmoment 

 Gemeenschappelijke ziekenzalving (in de even jaren) 

 Toelichting palliatieve zorg tijdens gebruikersraad/familieraad 

Projecteigenaar 

Palliatief team 

Wondzorg 

 

Actiepunten 2011 

 Één verpleegkundige volgde de opleiding tot ‘referent 

verpleegkundige’ Op basis hiervan werden de werkafspraken 

‘Wondzorg’ en ‘Behandeling decubitus’ geëvalueerd. 

Jaarlijks terugkerende activiteiten 

 Registratie decubitus 

Projecteigenaar 

WG Wondzorg 

 

5.2.3. Keuken 

5.2.4. Onderhoud 
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5.3. KLACHTENANALYSE 
5.3.1. Bronnen 

 

Er werden 2 klachten ingediend via de O.C.M.W.-klachtenprocedure. 

 

Er werden 5 gebruikersraden (bewoners en familie/mantelzorgers) georganiseerd. Op deze 

vergaderingen werd enkel informatie uitgewisseld en geen klachten geformuleerd. 

Daarnaast gingen er 3 bewonersraden door (enkel voor bewoners) 

 

De items die op de bewonersraad kwamen, worden in volgende categorieën geklasseerd: 

 meldingen i.v.m. wasserij: achtergebleven stukken 

 meldingen i.v.m. voeding (smaken en voorkeuren) 

 meldingen i.v.m. onderhoud en technische dienst: defecten en uit te voeren herstellingen 

 informatie vanwege het WZC 

 gelegenheid tot inspraak bewoners 

 vragen en suggesties vanwege bewoners 

 opmerkingen over de hulp- en dienstverlening 

 andere 

 

Bewoners-

raad 

Wasserij Voeding Onderh. 

TD 

Info Inspraak Vragen Andere Opmerking 

20/06/2011 7 8  2 1 3  1 

13/09/2011 1 4 1 1 1 2  0 

15/12/2011 5   1  1  0 
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5.3.2. 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 1 

Hotel diensten - onderhoud en TD  

Organisatorisch  1 

Administratief   

Financieel   

Relationeel  1 

Verloren voorwerp  

Infrastructuur  

Diefstal 1 

Hygiëne  

 

5.3.3. Antwoorden van klachten/opmerkingen 

Het beantwoorden van een klacht kan zowel bestaan uit: 

 correctieve maatregelen  

 preventieve maatregelen  

 het geven van informatie (1 maal) 

 het aanbieden van excuses  

 

5.3.4. Conclusie 

Op basis van de specifieke inhoud van de klachten kunnen er geen algemene correctieve of 

preventieve maatregelen genomen worden. 
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5.4. GEWIJZIGDE PROCEDURES EN WERKAFSPRAKEN 
Tussen 1 januari 2011 en 31december 2011 

 

Code Titel Aard wijziging 

KRH KB 206 Visie op het levenseinde Nieuw document. Zie werkgroep palliatieve 

zorgen 

KRH KS 301 Organogram Aangepast aan nieuw O.C.M.W.-organogram 

KRH KS 302 Functieomschrijvingen Aanpassing functiebenamingen 

KRH KS 303 Overleg- en communicatiekanalen Actualisaties allerlei 

KRH KS 304 Middelen: personeel en budget Actualisaties allerlei 

KRH KS 305 Vormingsbeleid Aangepast aan nieuwe bepalingen 

woonzorgdecreet 

KRH KS 306 Zelfevaluatie en 

kwaliteitsmethodieken 

Nieuw zelfevaluatiemodel: ‘Een zelfevaluatie 

op 3 A3’ 

KRH PROMP 

4303 

Kwaliteitsplanning en –jaarverslag Aangepast aan nieuw zelfevaluatiemodel 

KRH PROPP 

4101 

Opname en onthaal Zie project ‘Opname en onthaal’ 

KRH PROPP 

4103 

Ziekenhuisopname Actualisaties allerlei 

KRH PROPP 

4104 

Interdisciplinaire zorgplanning Actualisaties allerlei 

KRH PROPP 

4108 

Procedure voor collectieve inspraak 

van de gebruiker m.b.t. de algemene 

werking 

Werking gebruikersraad 

KRH PROSP 

4202 

Planning en organisatie van de 

schoonmaak 

Actualisaties allerlei 

WA LH 001 Taakplanning op Azalea&Begonia Actualisaties allerlei 

WA LH 002 Taakplanning op Orchidee Actualisaties allerlei 

WA VZP 101 Dienstregelingen Actualisaties allerlei 

WA VZP 104 Wat te doen bij prikaccident Aangepast aan nieuwe richtlijnen Securex – 

daarna vervangen door algemene O.C.M.W.-

procedure ‘PRO 303 Prikaccidenten’ 

WA VZP 105 Vervoer aanvragen via Minder 

Mobielen Centrale 

Actualisaties allerlei 

WA VZP 301 Palliatieve zorgen Verwijzen naar visietekst ‘Vroegtijdige 

zorgplanning’ 

WA VZP 302 Aandachtspersonen Aantal toegewezen bewoners per ‘meter/peter’ 

WA VZP 304 Euthanasie Nieuw document. Zie werkgroep palliatieve 

zorgen 

WA VZP 401 Wondzorg Aanpassing richtlijnen gebruik ‘Mepitel’ 

WA VZP 60101 Luchtwegaspiratie Nieuw document. Zie project ‘Standaard 

verpleegplannen’ WA VZP 60103 Cardiopulmonaire resuscitatie met 

niet-invasieve middelen 

WA VZP 60104 Zuurstoftoediening 

WA VZP 60204 TED-kousen, dauerbanden, korte 

rekverbanden en steunkousen 

WA VZP 60301 Manuele verwijdering van faecolomen 

WA VZP 60302 Toedienen rectaal laxeermiddel dmv 

klein lavement 

WA VZP 60401 Condoomkatheter 

WA VZP 60402 Blaassondage bij een man 

WA VZP 60403 Blaassondage bij een vrouw 
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Code Titel Aard wijziging 

WA VZP 60404 Blaasinstillatie 

WA VZP 60503 Colostomiesonde 

WA VZP 60504 Urostomasonde 

WA VZP 60509 Spoelen van de neus 

WA VZP 60510 Oogbadje om de ogen te spoelen 

WA VZP 60713 Oogindruppeling 

WA VZP 60714 Oorindruppeling 

WA VZP 60801 Sterilisatie 

WA VZP 60902 Enterale vocht- en voedseltoediening 

via stoma thv de maag 
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DDEEEELL  IIVV  

SSEERRVVIICCEEFFLLAATTSS  ‘‘HHOOFF  VVAANN  LLOO’’  

  
 

1. INLEIDING 
 

De bouwwerken die in mei 2008 hun aanvang namen, werden in september 2009 afgerond. 

Op 25 september 2009 werd het serviceflatgebouw officieel geopend en op 05.10.2009 

werden de serviceflats voor het eerst in gebruik genomen. 

 

Een serviceflat is een woonvorm die het senioren mogelijk moet maken om lang zelfstandig 

te blijven wonen, bv. door de hulp in te roepen van diverse thuiszorgdiensten. De bewoner 

heeft de vrije keuze van thuiszorgdiensten. 

 

Het O.C.M.W. wil met de serviceflats een aangenaam, comfortabel en veilig verblijf 

aanbieden met respect voor de identiteit en de privacy van elke bewoner. 

De serviceflats staan open voor alle zelfredzame personen, die om sociale-, veiligheids- of 

kleine gezondheidsredenen niet in staat zijn om in hun woning te blijven wonen. 

 

Een kandidaat bewoner moet op het moment van de aanvraag minstens 60 jaar zijn. 

 

Zowel alleenstaanden als koppels kunnen terecht in een serviceflat. 

Het O.C.M.W. wil bijdragen tot een aangenaam woonklimaat. Dit wordt mogelijk gemaakt 

door een goede werking van de achterliggende ondersteunende diensten. 

De dienstverlening is aangepast aan de individuele noden en behoeften met de mogelijkheid 

om beroep te doen op optimale thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp, poetshulp, 

maaltijdbedeling, sociale/administratieve hulpverlening, vervoer voor mindermobielen, 

klusjesdienst,… 

 

 

2. BEWONERS 

 
2.1. BEZETTING OP 31.12.2011 
 

Op 05.10.2009 namen in totaal 25 bewoners (11 mannen en 14 vrouwen) hun intrek in de 

serviceflats. Op 31.12.2010 was de bezetting identiek als bij de ingebruikname: 8 koppels 

en 9 alleenstaanden, waarvan 3 mannen en 6 vrouwen.  

Door het overlijden van een aantal bewoners wijzigde de bezetting in de loop van 2011. Op 

31.12.2011 waren er 23 bewoners (9 mannen en 14 vrouwen).  
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2.2. GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE BEWONERS OP 31.12.2011 

 
Bij de ingebruikname was de jongste bewoner 63 jaar en de oudste bewoner 91 jaar. Op 

31.12.2011 was de jongste bewoner 65 jaar en de oudste bewoner 90 jaar. De gemiddelde 

leeftijd van de bewoners bedroeg op 31.12.2011 79 jaar en 10 maanden. 

 

2.3. VALIDITEIT 
 

Begin 2011 werd de jaarlijkse herziening van de Katz schaal uitgevoerd. 

De meerderheid van de bewoners (namelijk 16 bewoners) scoorden een O-profiel. 5 

bewoners scoorden een A-profiel en bij 2 bewoners werd een B-score toegekend. Voor 1 

bewoner werd een C-profiel gescoord en 1 bewoner kreeg de CD-score.  

 

2.4. AFKOMST VAN DE BEWONERS 
 

Het opnamereglement voorziet dat inwoners van de gemeente Lochristi voorrang hebben.  

Bij de ingebruikname van de serviceflats werden op basis van de voorrangsregels (zoals 

vastgelegd in het reglement van inwendige orde) 13 flats toegekend aan inwoners van 

Lochristi. 1 flat werd toegekend aan een ex-inwoner van Lochristi die minimum dan 30 jaar 

ononderbroken in Lochristi woonde en nog geen 3 jaar de gemeente had verlaten. 1 flat 

werd toegekend aan een koppel van buiten de gemeente van wie kinderen in Lochristi 

wonen. 2 flats werden toegekend aan personen van buiten Lochristi, omdat een aantal 

inwoners van Lochristi verzaakten aan hun toewijs. 

Aangezien de bezetting in 2010 ongewijzigd bleef, zijn er ook geen wijzigingen in de 

afkomst van de bewoners. 

Door het overlijden van een bewoner kwam in 2011 voor de eerste keer een flat vrij. De 

bewoner was afkomstig uit Lochristi en de nieuwe toewijs gebeurde aan een inwoner van 

Lochristi. Daardoor is de afkomst van de bewoners eigenlijk onveranderd gebleven. 

 

2.5. BEWONERSRAAD 
 

Elke bewoner kan deelnemen aan de bewonersraad. De bewonersraad vergadert één maal 

per trimester. Een vast punt op de agenda zijn de vragen en opmerkingen van de bewoners. 

Op 21 januari 2011 waren 18 bewoners aanwezig op de bewonersraad. Naast de vragen en 

opmerkingen van bewoners werd ook het indienen van de katz-schaal en het recycleren van 

het afval besproken. De bewonersraad werd afgesloten met een receptie ter gelegenheid van 

het nieuwe jaar. 

Op de bewonersraad van 29 april 2011 werd voornamelijk aandacht besteed aan de 

resultaten van de tevredenheidsmeting die eind 2010 onder de bewoners werd uitgevoerd. 

Daarnaast werden ook volgende onderwerpen behandeld: werking van de 

mindermobielencentrale, definitieve oplevering van het serviceflatgebouw, preventie 
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omtrent legionellabacterie. De 13 aanwezige bewoners konden ook hun vragen en 

opmerkingen weergeven. Ook deze bewonersraad werd afgerond met een receptie, deze 

maal ter gelegenheid van een jubileum van een bewonersechtpaar.  

In de zomer werd op 5 augustus 2011 de bewonersraad georganiseerd en 17 bewoners 

waren aanwezig. Naast de vragen van de bewoners werden de afspraken omtrent de 

mindermobielencentrale en de reservering van de maaltijden in het WZC nog eens herhaald. 

Daarnaast werden ook de wijzigingen omtrent personeelszaken besproken. 

De laatste bewonersraad van 2011 werd georganiseerd op 4 november. Aan de 20 

aanwezige bewoners werd uitleg gegeven over de bereikbaarheid van het Sociaal Huis en 

het WZC, over de indexatie van de dagprijs vanaf 2012 en over de actualisatie van de katz-

schaal. Daarnaast werden ook de personeelswijziging en de activiteiten van het WZC 

besproken. 

 

 

3. WACHTLIJST 
 

In 2010 kreeg het O.C.M.W.-Lochristi 37 nieuwe aanmeldingen voor inschrijving op de 

wachtlijst van de serviceflats. Uiteindelijk werden 27 cliëntsystemen definitief ingeschreven 

op de wachtlijst. 

Op 31.12.2010 stonden 67 cliëntsystemen op de definitieve wachtlijst. In 2011 waren er 

opnieuw heel wat nieuwe inschrijvingen, waardoor er op 31.12.2011 81 cliëntsystemen op 

de definitieve wachtlijst stonden.  

 

 

4. PRIJS 
 

De dagprijs is vastgesteld op € 21. In deze prijs zijn een aantal vaste kosten begrepen: huur 

van de flat, aanwezigheid van het noodoproepsysteem, 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. 

De prijs bleef in 2011 onveranderd. 

 

5. MAALTIJDEN 
 

Het O.C.M.W. zorgt voor de mogelijkheid om ten minste één warme maaltijd per dag te 

ontvangen. Deze kan genuttigd worden in de cafetaria van het WZC of afgehaald worden. 

In 2010 werden er door de bewoners 769 maaltijden gebruikt in het WZC. De maaltijden 

werden gebruikt door 10 verschillende entiteiten (alleenstaanden of koppels). 
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In 2011 werden door de bewoners 1098 maaltijden gebruikt in het WZC. De maaltijden 

werden gebruikt door 9 verschillende entiteiten (alleenstaanden of koppels). 

 

6. NOODOPROEPSYSTEEM 
 

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

naastgelegen WZC. 

In 2010 werden er 50 oproepen geregistreerd. In 36 gevallen betrof het oproepen waarbij 

verkeerdelijk of per vergissing de alarmknop werd ingeduwd en waarbij er dus geen 

plaatsbezoek door het verplegend of verzorgend personeel vanuit het WZC nodig was. Bij 

13 oproepen bleek de aanwezigheid van personeel nodig. Eenmaal was er ook een oproep 

i.v.m. een technisch probleem. 

In 2011 werden er 44 oproepen geregistreerd. In 29 gevallen betrof het oproepen waarbij 

verkeerdelijk of per vergissing de alarmknop werd ingeduwd en waarbij er dus geen 

plaatsbezoek door het verplegend of verzorgend personeel vanuit het WZC nodig was. Bij 

15 oproepen bleek de aanwezigheid van personeel nodig.  
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7. KWALITEITSZORG SERVICEFLATS 
7.1. EVALUATIE UITVOERING KWALITETSPLAN 
 

Projecten 

Projecttitel Doelstellingen en omschrijving Actiepunten 

Tevredenheids-

meting 
Zie ook KP 2010 

Doel 

Het evalueren van de 

tevredenheid van de gebruiker en 

op basis hiervan verbeteracties 

plannen.  

(zie ook SMK 1.5 en 4.3) 

Er werd voor de eerste maal een 

tevredenheidsmeting bij de 

bewoners uitgevoerd: 

 in juni 2010 werd de vragenlijst 

opgesteld door de stuurgroep 

kwaliteitszorg.  

 de enquête werd afgenomen in 

november 2010 en daarna 

verwerkt door de 

kwaliteitscoördinator. 

 

In 2011: 

 werden de resultaten met de 

stuurgroep kwaliteitszorg 

besproken en op basis hiervan 

actiepunten geformuleerd. 

 werd aan de bewoners feedback 

gegeven i.v.m. de resultaten en 

de opvolging hiervan op de 

bewonersraad van 29 april 2011. 

Projecteigenaar 

Heidi Declercq 

Opname en 

onthaal 

Doel 

 iedere kandidaat - bewoner 

voor de serviceflats is 

voldoende geïnformeerd over 

het hulp- en 

dienstverleningsaanbod dat 

de serviceflats aanbieden. 

 de administratieve 

formaliteiten worden correct 

afgehandeld bij opname van 

een nieuwe bewoner in de 

serviceflats. 

(zie ook SMK 1.6,1.15 en 2.3) 

Gerealiseerd 

Door de verantwoordelijke van de 

serviceflats, de maatschappelijk 

werker (verantwoordelijk voor de 

opnames in WZC en serviceflats) en 

de kwaliteitscoördinator werden de 

opnamedocumenten van de 

serviceflats nagezien: 

 procedure opname en onthaal 

 huishoudelijk reglement 

 opnameovereenkomst 

 

Nog te doen (2012) 

Huishoudelijk reglement en 

opnameovereenkomst voorleggen 

aan de raad. 

Projecteigenaar 

Katja Vlaeminck 
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7.2. KLACHTENANALYSE 
7.2.1. Bronnen 

 
In het klachtenregister in de serviceflats werden geen klachten geregistreerd. 

 

Er werden geen klachten ingediend via de O.C.M.W.-klachtenprocedure. 

 

Er werden 4 bewonersraden georganiseerd.  

De items die op de bewonersraad kwamen, worden in volgende categorieën geklasseerd: 

 meldingen onderhoud / technische dienst 

 informatie vanwege het O.C.M.W. 

 gelegenheid tot inspraak bewoners 

 vragen en suggesties vanwege bewoners 

 andere 

 opmerkingen over de hulp- en dienstverlening 

 

Bewonersraad TD Info Inspraak Vragen Andere Opmerking 

21/01/2011 x1 3  3  2 

29/04/2011 1 7  2  0 

05/08/2011 11 4  3  2 

04/11/2011 6 6  3  0 

 

De opmerkingen over de hulp- en dienstverlening die in de bewonersraad werden 

geformuleerd, betroffen het onderhoud van het gebouw: 

 het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen (gangen, wasserette) 

 onderhoud van terras en carport 

 reinigen van de ruiten 

Deze zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de langdurige afwezigheid van de polyvalent 

medewerkster. 

 

7.2.2. Conclusie 

 

Op basis hiervan kunnen er geen algemene correctieve of preventieve maatregelen genomen 

worden. 

                                                      
1
 Meldingen van technische mankementen van voor de oplevering van het gebouw vallen buiten het 

bestek van deze klachtenanalyse. 
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7.3. GEWIJZIGDE PROCEDURES 
Tussen 1 januari 2011 en 31december 2011 

 

Code Titel Aard wijziging 

KSF PROPP 4108 Tevredenheidsmeting bij 

bewoners 

Aangepast op basis van uitvoering 

tevredenheidsmeting (2010 – 2011) 

 


