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BIJLAGE BIJ DE BEGROTING VAN HET DIENSTJAAR 2021 VAN HET OCMW VAN SCHAAR-

BEEK. 

 

VERSLAG MET BETREKKING TOT DE SCHAALVOORDELEN EN HET OPHEFFEN VAN OVER-

LAPPINGEN OF HET DOOREENLOPEN VAN ACTIVITEITEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM 

VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VAN DE GEMEENTE SCHAARBEEK 

 

 

(Toepassing van het artikel 26 bis, §5, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn) 

 

 

 

1. Algemeenheden  

  

Het bestuur van het OCMW en het gemeentebestuur hebben in 2020 verder synergieën ingevoerd.  

 

In oktober 2018 werd de werkingswijze voor wat de schaalvoordelen en synergieën tussen het OCMW en de 

gemeente Schaarbeek betreft, gewijzigd ten gevolge van reflecties die gevoerd werden door het Overlegcomité 

Gemeente/OCMW. Dit gebeurde via de creatie van een bilaterale werkgroep. Er werden vijf thema’s prioritair 

bevonden omdat ze op korte termijn de grootste meerwaarde bieden voor de twee instellingen:  

- de toegang tot de nieuwe BOS-software van het OCMW via identificatie voor de werknemers van 

de dienst Toezicht van de gemeente;  

- de evoluties betreffende het personeelsstatuut, het beheer van de pensioenen (pensioenfondsen) ten 

gevolge van nieuwe reglementeringen en andere specifieke punten betreffende het humanresources-

beheer;  

- het zoeken naar oplossingen voor coördinatie tussen de dienst Wonen van het departement Sociale 

Bijstand van het OCMW, de sociale vastgoedkantoren, de gemeentelijke seniorieën en de gemeente-

lijke huisvestingsdienst;  

- het uitbouwen van een netwerk met bevoorrechte contactpersonen en voor het delen van gegevens;  

- de kwestie van het delen van kennis en van het netwerken in het kader van de toepassing van de 

algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). 

 

 

2. Gezamenlijk georganiseerde overheidsopdrachten van het OCMW en de gemeente Schaarbeek  

 

• maaltijdcheques (duur: 2018-2022);  

• de levering van stookolie voor de verwarming en van brandstof (duur: 2020-2024);  

• omnium huur- en onderhoudscontract van een park met multifunctionele kopieerapparaten/printers: 

tot 31 januari 2020;  

 

- Toetreding tot aankoopcentrales:  

 

• postdiensten: toetreding tot de aankoopcentrale van de gemeente Elsene (tot juli 2020); 

• de levering van kantoorartikelen: toetreding tot de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel (de ge-

meente Schaarbeek heeft zich ook aangesloten);  

• de levering van papier van A4-formaat: toetreding tot de aankoopcentrale van Leefmilieu Brussel (de 

gemeente Schaarbeek heeft zich ook aangesloten);  

• de levering van informaticamaterieel: toetreding tot de CIBG-aankoopcentrale (de gemeente Schaar-

beek heeft zich ook aangesloten), GIAL (de gemeente Schaarbeek heeft zich ook aangesloten) en de 

aankoopcentrale van Brugge; 

• de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst via het kaderakkoord dat af-

gesloten werd met AG Insurance voor een duur van vier jaar van 2018 tot 2022 (de gemeente Schaar-

beek heeft zich ook aangesloten);  
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• de energiebevoorrading (gas en elektriciteit): toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommu-

nale SIBELGA tot eind 2023 (de gemeente Schaarbeek heeft zich ook aangesloten);  

• de begeleiding van het OCMW met het oog op het bevorderen van energie-efficiëntiemaatregelen: 

toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale SIBELGA;  

• de levering van stookolie voor de verwarming en van brandstof: gezamenlijke overheidsopdracht met 

de gemeente Schaarbeek tot in 2024;  

• organisatie van opleidingen: toetreding tot de aankoopcentrale van de GSOB; 

• Smals (ProUnity): afsluiting van een raamovereenkomst met dienstverleners gespecialiseerd in de se-

lectie en opvolging van ICT-consultants die ICT-consultancyopdrachten uitvoeren tot 4 juli 2021; 

 

- Andere synergieën: 

 

• uitwisselen van meningen, ervaringen en goede praktijken met de gemeente Schaarbeek betreffende 

de opdracht voor ‘verzekeringsdiensten’;  

• uitwisselen van meningen, ervaringen en goede praktijken met de gemeente Schaarbeek betreffende 

de overheidsopdracht ‘catering’;  

• uitwisselen van goede praktijken met de gemeente Elsene;  

• uitwisselen van goede praktijken met het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe;  

• uitwisselen van goede praktijken met het OCMW van Sint-Agatha-Berchem; 

• deelname van het OCMW van Schaarbeek aan de intercommunale ‘overheidsopdrachtenwerkgroep’;  

 

 

3. Informatica-overgang 

3.1 Dematérialisatie van de analyses 

  

Sinds mei 2017 gebruikte het OCMW het ‘Google drive’ platform als een overgangsoplossing voor de dema-

terialisatie van de aan de beraadslagende organen van het OCMW en aan het Overlegcomité Ge-

meente/OCMW voor te leggen analyses. Sinds oktober 2019 heeft het OCMW de software BOS in gebruik 

genomen die door verscheidene gemeentebesturen en OCMW’s gebruikt wordt om de analyses (in eerste in-

stantie voor de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau, de ingebruikname voor alle andere zit-

tingen wordt momenteel geanalyseerd en geïmplementeerd- einde voorzien in 2021) te beheren.  Hierdoor 

konden wij een groot deel van de uitwisselingen met de toezichthoudende overheid automatiseren en dus de 

de stroom van papieren documenten verminderen. 

 

3.2 Samenwerkingsprotocol met het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek  

 

Het OCMW van Schaarbeek heeft in juni 2018 een samenwerkingsprotocol gesloten met het OCMW van Sint-

Jans-Molenbeek om synergieën te realiseren, in een eerste fase op informaticavlak voor de analyse en realisatie 

van bijkomende modules in de nieuwe sociale software (PDS: opvolging van de dossiers), voor de installatie 

van eigen modules specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (S.In.Cr.Ho, Share enz.) en van auto-

matische interfaces tussen de nieuwe sociale ‘Sociabili’ software en de gemeenschappelijke software (PE-

GASEcompta SDD, enz.) en van de nieuwe sociale software zelf. In een tweede fase zou deze samenwerking 

zich moeten uitbreiden (al bezig) tot andere materies (beheerstools, HRM, monitoring, interne controle enz.). 

In 2020 zullen de twee OCMW’s het deelplatform van de softwarebronnen onder elkaar verdeeld hebben zodat 

de ontwikkelingsteams kunnen samenwerken aan gemeenschappelijke projecten. Het is ook belangrijk om op 

te merken dat de twee teams een zelfde werkmethode delen (SCRUM – AGILE). 

 

3.3 Nieuwe sociale software van het OCMW van Schaerbeek – niet-geïnstitutionaliseerde hori-

zontale samenwerking 

 

Vanaf 2018 boden er zich verschillende oplossingen aan: 

- Een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen oplossing,  

- Een oplossing die ontwikkeld zou worden via een samenwerking tussen verschillende OCMW’s 

van het Gewest,  

- De nieuwe eOS-oplossing aangeboden door de firma CIVADIS  
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- ‘Sociabili’, de sociale software die ontwikkeld werd en gebruikt wordt door het OCMW van Char-

leroi.  

 

Het OCMW van Schaarbeek en verschillende andere grote OCMW’s (Bergen, Doornik, La Louvière, Luik en 

Sint-Jans- Molenbeek) hebben gezamenlijk een gemeenschap gevormd, gebaseerd op een interinstitutionele 

samenwerking met als doel om gezamenlijke en gedeelde ontwikkelingen te realiseren op basis van ‘Sociabili’ 

in de vorm van een niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking overeenkomstig het artikel 31 van 

de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De toetreding van het OCMW van Luik werd in septem-

ber 2019 aangenomen door het platform. 

 

 De eerste fase van deze samenwerking is bezig: het doel van deze fase is de overname van de gegevens, de 

installatie van de software bij alle partners en de opleiding betreffende het gebruik van de software, eerst van 

de ‘super users’ en vervolgens van alle maatschappelijke en administratieve werknemers. 

 

De OCMW’s van Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek hebben deze fase eind 2019 beëindigd. Bergen zou deze 

fase in oktober 2020 moeten beëindigen. De andere OCMW’s die deel uitmaken van de tweede lichting zouden 

deze fase tegen december 2020 moeten beëindigen. 

  

De tweede fase, die het echte voorwerp van de samenwerking zal vormen, zal als doel de creatie hebben van 

een samenwerkingsplatform met het oog op het gemeenschappelijk beheren en delen van de updates en ont-

wikkeling van de software (zowel voor de sociale basisopdrachten als voor andere sociale opdrachten die aan 

de OCMW’s toevertrouwd worden). Het platform voor het gemeenschappelijk beheer van de door Sint-Jans-

Molenbeek en Schaarbeek gebruikte softwarebronnen zal in 2020 ook uitgebreid worden zodat alle bronnen 

van de Sociabillisoftware gedeeld worden onder de verschillende OCMW’s die zo ontwikkelingstools tot 

hun beschikking hebben. 

 

Het is belangrijk erop te wijzen dat andere OCMW’s (waaronder verschillende Brusselse) een eventuele toe-

treding tot de samenwerking aan het analyseren zijn.  

 

 

3.4 Telecom/mailsysteem  

  

Sinds de verhuizing naar de SILVER Building bevinden het OCMW en zijn twee rust- en verzorgingstehuizen 

(ROB/RVT De Kriekenboomgaard en ROB/RVT A. DE LATOUR) zich op het IRISNET-netwerk en kunnen 

ze dus bereikt worden door de gemeente.  

  

Het mailsysteem van het OCMW werd gemigreerd naar de gewestelijke mailoplossing (CIBG) wat dus zorgt 

voor een gemakkelijkere samensmelting met de andere entiteiten die dezelfde keuze maakten. 

 

 

4. Human resources 

  

 De twee Humanresourcesdirecties werken hoe langer, hoe meer nauw samen om managementtools te ontwik-

kelen en te harmoniseren en synergieën in reglementaire materies, selectie-/rekruteringsproeven en het welzijn 

van de werknemers te creëren.  

 

De twee directeurs willen algemeen genomen dezelfde richting uitgaan en elkaar inlichtingen verstrekken over 

hun respectieve projecten en hun ‘goede praktijken’ met elkaar delen.  

 

Er vonden ook thematische afstemmingsvergaderingen plaats, in het bijzonder voor wat de attractiviteit van 

ons Centrum ten aanzien van het personeel, het behouden van het personeel en de evaluatie van het personeel 

betreft. 

  

De HR-departement van het OCMW vraagt dus regelmatig aan de dienst van de gemeente hoe ze een of ander 

administratief probleem beheren en omgekeerd.  
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De Humanresourcesdirecteur van het OCMW en de HR-directeur van de gemeente hebben meer in het bijzon-

der regelmatig contact met elkaar, via een vergadering of telefonisch, teneinde de belangrijke punten die op 

de dagordes van de commissies en comités staan samen te begrijpen.   

 

Het Humanresourcesdepartement van het OCMW geeft alle jobaanbiedingen bovendien systematisch door aan 

de gemeente.  

  

We brengen aan de Gemeente regelmatig verslag uit over de vooruitgang van de projecten en over nieuwe 

tools die het OCMW gebruikt om zo ons beleid en onze praktijken op elkaar te kunnen afstemmen met respect 

voor de bijzonderheden van onze beide instellingen.   

 

 

5. Infrastructuren  

  

Voor bijna alle onroerende activa die tot het privédomein van het OCMW behoren werd een beheermandaat 

aan het sociale vastgoedkantoor ASIS gegeven.  

 

Het OCMW profiteert van de kennis en ervaring van de gemeente voor wat de inrichting van het gebouw 

betreft voor de kinderopvang in het kader van het crècheproject van het OCMW. 

De architect van het departement Gebouwen van de gemeente Schaarbeek wordt op alle vergaderingen van het 

stuurcomité van de crèche van het OCMW uitgenodigd.  

In de praktijk is zij niet vaak aanwezig op dit comité, maar de verantwoordelijke van het crècheproject van het 

OCMW vraagt haar regelmatig om advies. Ze heeft bovendien meegewerkt aan de aanstelling van de project-

ontwerper in het kader van het adviescomité en er zal zeker opnieuw een beroep op haar advies gedaan worden 

voor specifieke punten tijdens de toekomstige werf. 

     

De directrice van de vzw ‘Crèches de Schaerbeek’ wordt systematisch uitgenodigd op de vergaderingen van 

het Stuurcomité. Wanneer ze vrij is, woont ze deze vergaderingen ook bij en ze wordt regelmatig op de hoogte 

gebracht van de evolutie van het project. 

De vzw ‘Crèches de Schaerbeek’ heeft samenwerkingen voorgesteld aan het OCMW voor de werking van zijn 

toekomstige crèche.  

Deze worden momenteel geanalyseerd, in het bijzonder in het licht van de recente hervorming van de sector 

door ONE (vergunningen, subsidies, …).    

 

 

6. Sociale diensten 

 

Alle sociale diensten van het OCMW verwijzen de begunstigde burgers door naar paragemeentelijke instellin-

gen of verenigingen in functie van de situatie van de begeleide persoon (Latitude Nord, het Bemiddelingshuis, 

de dienst NetPR,…) 

 

In overleg met en op vraag van de gemeente, werd het loket voor ‘huisvestingsinschrijvingen’ van de gemeente 

in 2017 overgenomen door het OCMW dat in de SILVER Building een ‘info-huisvesting’ loket geopend heeft 

voor alle Schaarbekenaren. Er werd ook een brochure gecreëerd. Het door het OCMW geopende loket heeft 

de gemeente van de organisatie van zijn huisvestingsloket ontlast en de opdrachten van het loket nog verder 

uitgebreid. Het ‘info-huisvesting’ loket van het OCMW wil alle personen, huurders, eigenaars of betrokkenen, 

informeren over de rechten, opportuniteiten en mogelijkheden die Schaarbeek op huisvestingsvlak biedt.   

In de praktijk komen echter weinig mensen bij het loket aankloppen. De maatschappelijk assistenten van de 

dienst ‘Wonen’ verwerken veel meer aanvragen en verwijzen mensen door via de telefoonpermanentie ‘Wo-

nen’ van het OCMW. 

 

Met het oog op de reorganisatie van de sociale diensten van het OCMW in 2021, is het voorzien om een dienst 

Energie-Wonen te creëren om de bestaande synergieën met de gemeente te versterken en in het bijzonder met 

de vzw Renovas voor alles in verband met het verkrijgen van gewestelijke energie- en renovatiepremies en in 
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verband met de organisatie van infosessies over rationeel energiegebruik en over praktische tips om energie-

verbruik en uitgaven te verminderen. 

 

In het kader van de gezondheidscrisis werden er allerlei contacten gelegd tussen het OCMW en de gemeente, 

in het bijzonder de leden van het PSIP: psychosociaal interventieplan. 

Er hebben maatschappelijk assistenten meegewerkt aan de door de gemeente ingevoerde telefoonpermanentie 

en er heeft een coördinatie plaatsgevonden over het systeem om voedselpakketten te verdelen op de site van 

Crossing. 

 

De Gemeente is ingegaan op de vraag van het lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Ge-

meenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn om de mobilisatie van de hotelcapaciteit op 

zijn grondgebied te bestuderen. Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de hotelhouder-

gerant van het hotel Albert, de Gemeente en de vzw New Samu social om een tijdelijke huisvestingvoorziening 

in te richten voor daklozen.  

 

 

 

 

 

Het OCMW heeft een medewerker gedetacheerd naar deze voorziening tot 15 juli om: 

 

- De betrekkingen met de vzw New Samu Social, de hotelhouder en de gemeentelijke autoriteiten (Ge-

meente en OCMW) te coördineren 

- De logistieke ondersteuning te organiseren van de gemeentelijke autoriteiten in samenwerking met 

een lid van de gemeentelijke administratie dat aangesteld werd door het PSIP (follow-up van de maal-

tijd- en opvangvragen) 

- Het nodige initiatief te nemen in geval er dringende problemen ter plaatse vastgesteld worden 

- De samenhang te verzorgen tussen Samu social en het OCMW betreffende de vragen van de begun-

stigden die eerder door het OCMW van Schaarbeek gevolgd werden en in deze voorziening gehuisvest 

zijn  

- de door het OCMW van Schaarbeek doorgegeven huisvestingsaanvragen door te geven binnen de 

voorziening of via het gewestelijk platform dat opgericht werd door Bruss’help 

- mee te werken aan het zoeken naar meer duurzame huisvestingsoplossingen voor de begunstigden 

samen met Samu social en de gemeente  

- in te staan voor de wekelijkse rapportage over de situatie ter plaatse aan het PSIP van de gemeente 

Schaarbeek  

- aanpassingen en heroriëntaties van de voorziening voor te stellen binnen de door de overeenkomst 

tussen de partners toegelaten grenzen  

- de noodzaak te evalueren om de voorziening al dan niet te verlengen en een voorstel te doen aan de 

gemeentelijke autoriteiten  

- een eindevaluatierapport van de voorziening op te stellen voor het OCMW en de gemeente na de 

prestatie. 

 

 

7. Bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen  

  

7.1 Rust- en verzorgingstehuis (ROB/RVT) 

 

Aangezien het rust- en verzorgingstehuis ‘Albert De Latour’ dat door het OCMW uitgebaat wordt, niet meer 

aan de nieuwe architectonische normen beantwoordt, heeft het OCMW eind 2015 bij de twee leden van het 

Verenigd College die bevoegd zijn voor de Bijstand aan personen een renovatieproject ingediend dat de naam 

“ADL 2.0” kreeg.  

 

In de loop van 2018 heeft het OCMW bij het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-

commissie een vernieuwend en ambitieus ontwerp ingediend om een multifunctionele site te realiseren dat 
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niet enkel de renovatie (en het in overeenstemming brengen) maar ook de uitbreiding (via de bouw van wo-

ningen die aangepast zijn voor bejaarden die niet langer thuis kunnen blijven) van zijn ROB/RVT ‘Albert De 

Latour’ beoogt. 

Dit project werd opgenomen in het meerjarenplan 2017-2022 van het Verenigd College betreffende de inves-

teringen in de infrastructuur die onder de bevoegdheid van het beleid van de bijstand aan personen vallen. 

 

In 2018 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Schaarbeek, op basis van de analyse van het bestuur 

en op basis van een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door een architectenbureau gespecialiseerd in het domein, 

groen licht gegeven voor het project van het in overeenstemming brengen van zijn ROB/RVT ‘Albert De 

Latour’ (de overheidsopdrachten voor de aanstelling van een projectontwerper en de assistentie aan de bouw-

heer werden in 2020 gelanceerd) en om een synergie te ontwikkelen met de vzw Schaarbeekse Haard, in zijn 

hoedanigheid van openbare vastgoedmaatschappij (OVM), die het dossier betreffende het project om nieuwe 

aan senioren aangepaste woningen te creëren naast het ROB/RVT ‘Albert De Latour’ ingediend heeft bij het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het ‘Alliantie Wonen’ plan (projecten betreffende de aankoop 

en de renovatie van gebouwen en betreffende de afbraak en heropbouw van gebouwen die gefinancierd worden 

in het kader van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 februari 2016). Ondanks ver-

schillende ontmoetingen boekte dit project van aangepaste woningen naast het rusthuis geen vooruitgang om-

dat de eigenaar van het gebouw het wil verkopen aan een prijs die te duur bevonden wordt. 

 

De keuken van het ROB/RVT ‘Albert De Latour’ maakt boterhammen voor de politiezone (voor personen in 

voorlopige hechtenis). Er worden ook verschillende intergenerationele activiteiten georganiseerd tussen de 

rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW en een aantal gemeentescholen. 

  

Er is een medewerker van de Bevolkingsdienst die in de rust (en verzorgings-) tehuizen langsgaat en bij be-

jaarden en personen met beperkte mobiliteit thuis voor hernieuwingen van identiteitskaarten of adreswijzigin-

gen.    

  

  

7.2 Bejaarden 

  

De dienst Pensioenen van de Gemeente voert de IGO-aanvragen in voor de bejaarde begunstigde burgers die 

door het OCMW opgevolgd worden en deze nog niet genieten. 

De Schaarbeekse Haard, het departement Bejaarden van het OCMW en de dienst Senioren van de gemeente 

zijn samengekomen om een hittegolfplan voor bejaarden op gemeentelijk niveau te bespreken.  

 

 

8. Stedelijk preventieprogramma van de Gemeente 

  

 

Er werden verschillende samenwerkingsverbanden gesloten tussen de verschillende diensten van het SPP en 

de diensten van het OCMW via de CSSA (Coördinatie van de Schaarbeekse Sociale Actie – OCMW) die deel 

uitmaakt van werkgroepen, meewerkt aan opleidingen, ontmoetingen om het netwerk te leren kennen,…. 

 

Er zijn regelmatige contacten tussen de dienst Wonen van het OCMW en de gemeente voor het Noorderzon-

project van de gemeente.  

 

Er is een gerichte samenwerking met de dienst NetPR (Netwerk ter preventie van de recidive) van de gemeente, 

een dienst die justitiabelen helpt en waarmee het OCMW samenwerkt, zowel voor het beheer van referentie-

adresbriefwisseling van gedetineerden als voor het onthaal in de Chauffoir van personen die uren gemeen-

schapsdienst moeten presteren, samen met het Huisvestingsplatform/ Renovas (wijkcontracten). 

 

Het departement Sociale Bijstand van het OCMW werkt bovendien rond nieuwkomers ook nauw samen met 

de vzw ‘Via’ en het Schaarbeekse-Molenbeekse onthaalbureau voor nieuwkomers (BAPA). 
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Er bestaat ook een nauwe samenwerking tussen enerzijds de dienst Wonen van het OCMW en ‘Latitude Nord’ 

en anderzijds, ASIS, de gemeente en het OCMW voor het beheer van de transitwoningen. 

 

 

9. Beroepsinschakelingsprojecten 

  

9.1 Synergieën met de Gemeente  

 

Jobhuis:  

 

Er wordt nauw samengewerkt met de partners van het Jobhuis. 

Het Jobhuis, de Gemeente en het OCMW hebben samen met andere SPI-actoren (Lokale Missie – bijhuis van 

Actiris - JSW – Schaerbeek Action Emploi – La lustrerie, …) een nauwe samenwerking opgezet om onze SPI-

acties voor Schaarbekenaren beter op elkaar af te stemmen.  Hiervoor wordt er regelmatig een opvolgingsco-

mité georganiseerd om onze interacties op te starten en te versterken.  De COVID-context verstoorde de con-

tinuïteit van onze vorderingen in 2020, maar we hopen heel erg dit opnieuw te kunnen opstarten in 2021.  We 

hebben 22 nieuwe inschakelingssamenwerkingen gesloten in 2020. 

 

9.2 Samenwerkingsverbanden met de Lokale Missie van Schaarbeek  

 

− Collectieve begeleidingsmodules bij het zoeken naar werk na afloop van het inschakelingscontract.  

− Doorverwijzing van het publiek dat begeleid wordt naar door hen gecoördineerde opleidingen.  

− Deelname aan het zonale SPI-overleg.  

− Regelmatige ontmoetingen met de verantwoordelijken van de ‘espaces formation et emploi’ (oplei-

dings- en werkruimtes) om de samenwerking te versterken.  

 

9.3  Beheer van werknemers ‘met een inschakelingscontract (toepassing van het artikel 60, §7, van 

de organieke wet betreffende de OCMW’s en van het gewestelijk besluit van 23 mei 2019 betreffende 

de inschakelingsbetrekking 

 

Het Centrum voert een zeer actief beleid inzake de socioprofessionele inschakeling van de begunstigden van 

het leefloon of equivalent leefloon via de tewerkstelling in het kader van het artikel 60, § 7 van de organieke 

wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.  

 

Voor 2020 had het OCMW zichzelf de doelstelling opgelegd om een maandelijks gemiddelde van 420 werk-

nemers te bereiken.  Gezien de covid-19-context halen we echter een gemiddelde van 355 inschakelingsme-

dewerkers.  Ondanks de gezondheidscontext hebben we onze begeleiding bij het zoeken naar werk opnieuw 

zeer proactief opgestart en dit laat zich voelen in het aantal aanwervingen. Voor 2021 willen we een gemid-

delde van 410 inschakelingsmedewerkers bereiken. 

  

We werken nauw samen met de volgende diensten:  

• dienst Openbare Netheid en Groene Ruimtes 

• Bevolkingsdienst 

• dienst Openbaar Onderwijs 

• Sportdienst 

• Onthaaldienst 

• dienst Inning en Financiën 

• dienst Nederlandstalig Onderwijs 

• dienst Milieuraadgeving 

• dienst Openbare Wegen 

en we werken in samenspraak met het Humanresourcesdepartement van de Gemeente voor de volledige or-

ganisatie ter zake.  
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10. Coördinatie van de Schaarbeekse Sociale Actie (CSSA) 

  

De gemeentelijke diensten van het Stedelijk Preventieprogramma (SPP) zoals NetPR, het Bemiddelingshuis, 

Noorderzon, de sociale straatwerkers, Latitude Nord, … en het Huis van de Vrouw en de Seniorendienst wer-

ken actief mee aan de activiteiten van de CSSA: werkgroepen, ontmoetingen om het netwerk te leren kennen, 

opleidingen. 

 

Deze verschillende acties die een band smeden tussen de sociale spelers in Schaarbeek verbeteren de samen-

werkingen tussen de partners op het vlak van de begeleiding van de begunstigde burgers. 

Er werden twee projecten gerealiseerd in het kader van de CSSA waarbij de maatschappelijk werkers van het 

OCMW, van de gemeente en van de verenigingen betrokken zijn: een Seniorengids en een brochure over 

partnergeweld. 

  

De CSSA woont de ontmoetingen (GGC) bij die de 19 sociale coördinaties van de OCMW’s in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest verenigen. In 2021 zal de CSSA, overeenkomstig de organieke wet betreffenden de 

OCMW’s (artikel 62), in het departement Sociale Bijstand geïntegreerd worden. 

 

10.  Gegevensbescherming 

 

In het kader van de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming werken de functionaris 

voor gegevensbescherming (DPO) van het OCMW en de DPO van de gemeente Schaarbeek sinds vorig jaar 

nauw samen (vergaderingen, uitwisseling van goede praktijken, delen van opgestelde procedés en documenten, 

GDPR-opleidingen,…). 

 

 

11. Preventie en bescherming van de werknemers op het werk 

 

Er zijn ontmoetingen gepland tussen de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) van 

het OCMW en de IDPB van de gemeente Schaarbeek om te bekijken of er samenwerkingsverbanden gecreëerd 

kunnen worden voor wat betreft de veiligheid op het werk, de gezondheidsbescherming van de werknemers, 

psychosociale aspecten van het werk, ergonomie, hygiëne op het werk en de verfraaiing van de werkplaatsen. 

 

12.  Beleid voor het zoeken naar subsidies 

 

De gemeente heeft in 2003 de dienst Subsidies en Partnerships opgericht die zich sindsdien toelegt op het 

promoten en toepassen van een actief beleid voor het zoeken naar subsidies waarbij ze een dienst die betrokken 

zou kunnen zijn contacteren van zodra er een oproep voor projecten gelanceerd wordt of van zodra de ge-

meente een envelop met ‘subsidies’ krijgt. 

 

De gemeente Schaarbeek heeft er in 2018 mee ingestemd het OCMW op de hoogte te brengen van oproepen 

voor projecten en enveloppen met subsidies of toelagen die het OCMW zouden kunnen interesseren in af-

wachting van het voorzien van een functie van subsidioloog in het kader van het OCMW die dan de interne 

‘spoc’ (single point of contact) zou worden tussen de subsidiërende overheden en de dienst(en) die projecten 

beheren in verband met de opdrachten of strategische of operationele doelstellingen van het OCMW en die de 

projectontwikkelaar(s) zou steunen en ondersteunen en zou toezien op het goede gebruik van de verkregen 

subsidies tegenover de bepaalde doelstellingen en de door de subsidiërende overheden vastgelegde modalitei-

ten. 

 

De gemeentelijke dienst Subsidies en Partnerships heeft in het kader van een intergemeentelijk samenwer-

kingsproject een werkgroep ‘subsidies’ gecreëerd waaraan de verantwoordelijke voor het crècheproject van 

het OCMW nu ook deelneemt. 

Schaarbeek, 26 oktober 2020. 


