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Wat lag aan de basis van de beslissing van het 
OCMW om te verhuizen?

Dominique Decoux: “Sinds het begin van de jaren 
2000 is het aantal begunstigden van het OCMW 
van Schaarbeek enorm gestegen. We stonden 
allemaal versteld van de constante, massale 
groei van ons publiek. Bij mijn indiensttreding in 
2003 keerde het OCMW 2.700 leeflonen (LL) en 
equivalent leeflonen (ELL) uit. Nu keren we er 7.400 
uit! De stijging van het aantal begunstigde burgers 
is procentueel groter dan de bevolkingstoename 
in dezelfde periode. Van 2010 tot 2016 steeg het 
aantal begunstigde burgers in Schaarbeek van 

3,4 % naar 5,6 %. We stellen dus vast dat de 
Schaarbeekse bevolking aan het verarmen is.

In 2003 waren alle OCMW-diensten ondergebracht 
in een gebouw aan de Rogierlaan, dat oorspronkelijk 
bestemd was voor huisvesting. Het gebouw was 
hoegenaamd niet ontworpen om als kantoor 
gebruikt te worden. De situatie bleef onder controle 
tot begin 2000, toen het aantal begunstigde burgers 
plots heel sterk begon te stijgen. De moeilijkere 
circulatie in het gebouw maakte de wachtrijen 
alsmaar langer. De wachtruimte werd te klein en 
de arbeidsomstandigheden werden bijzonder 
lastig. We gingen dus op zoek naar oplossingen. 
Eerst besloten we de diensten Socioprofessionele 
Integratie (SPI) en Energie te verhuizen door een 
ander gebouw in de Haachtsesteenweg te kopen. 
Daarna hebben we plaats kunnen besparen door 
andere diensten naar twee andere locaties te 
verhuizen. Rond 2013 waren de OCMW-diensten 
volledig versnipperd over verschillende sites en dat 
bracht heel wat organisatorische kosten mee.

Ik was me bewust van deze ontwikkeling en 
verdedigde in mijn beleid de nood aan één enkel 
gebouw waar alle diensten van het OCMW 
ondergebracht konden worden. In 2009 hebben 
we de eerste acties in die richting ondernomen.

Ondanks al onze maatregelen heeft de gemeente 
de vestiging die het OCMW gekozen had, 
niet goedgekeurd. Stilaan werd de situatie 
organisatorisch en menselijk onhoudbaar. Aangezien 
de verhuizing van het OCMW naar één locatie deel 

HET OCMW VAN SCHAARBEEK ZORGT GOED 
VOOR ZIJN WERKNEMERS EN BEGUNSTIGDEN
Lets meer dan een jaar geleden nam het OCMW van Schaarbeek zijn intrek in een gloednieuw 
gebouw in de Reyerslaan� Het was een uitgelezen gelegenheid voor het OCMW om zijn processen 
onder de loep te nemen en het onthaal op een nieuwe leest te schoeien� Eind juni hadden we over 
dit ambitieuze project een gesprek met OCMW-voorzitster Dominique Decoux, de directrice van de 
afdeling Aankoop, Logistiek & Techniek Maud Vaneberg en de verantwoordelijke Onthaal & Call 
Center Yasmina Vanalme�

ZEG NIET MEER ‘GEBRUIKER’ MAAR 
WEL ‘BEGUNSTIGDE BURGER’
Dominique Decoux: “In ons OCMW hebben we de term ‘gebruiker’ vervangen door 
‘begunstigde burger’. Mensen schamen er zich vaak voor dat ze bij het OCMW moeten 
aankloppen. Ze ervaren dat anderen hen soms vreemd bekijken en stigmatiseren. 
Voor ons zijn ze in de eerste plaats burgers die op een moment in hun leven hulp 
nodig hebben. In dat kader moeten we hen de best mogelijke dienst verlenen.”

 > Yasmina Vanalme, Dominique Decoux en Maud Vaneberg
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uitmaakte van het bestuursakkoord, ben ik erin 
geslaagd om ons huidige gebouw in de Reyerslaan 
te mogen huren. Het was destijds het enige gebouw 
in Schaarbeek dat groot genoeg was voor ons 
(10.500 m²).”

Hoe hebt u de verhuizing georganiseerd? En 
wat waren de grootste uitdagingen, vooral qua 
inrichting van de nieuwe locatie?

Dominique Decoux: “Voor ons mocht de verhuizing 
van het OCMW niet alleen maar een verandering 
van locatie zijn, hoe belangrijk dat ook was: we 
wilden ook van de gelegenheid gebruikmaken 
om onze werkwijze en ons organisatiemodel 
grondig te herzien, zodat de teams meer in 
synergie zouden kunnen samenwerken, zowel 
binnen de sociale diensten als de ondersteunende 
diensten (human resources, informatica, financiën, 
ontvangsten, …). Maar het was ook een kans om 
onze managementcultuur onder de loep te nemen. 
Daar zijn we momenteel nog volop mee bezig.”

Maud Vaneberg: “Een stuurcomité van managers 
en specialisten (bv. een ingenieur) identificeerde 
onder meer alle personen die vroeg of laat een rol 
zouden spelen in de verhuizing en de verandering 
van de processen. Dat comité maakte een lijst met 
alle onderwerpen die in het kader van de verhuizing 
geregeld moesten worden: interieurinrichting, 
veiligheid, stromen, herziening van het onthaal, … 
Er werden ad-hocwerkgroepen gevormd met 
specialisten, vooral veldwerkers.

Gebruikmaken van de ervaringen van veldwerkers 
draagt bij tot het welslagen, een snellere invoering 
(geen uitleg of opleiding nodig) en de aanvaarding 
en toe-eigening van de nieuwe processen. Het 
is voor onze teams ook interessant dat ze hun 
werkomgeving mee kunnen uitdenken.

We hebben ook een beroep gedaan op een 
adviesbureau om onze behoeften te analyseren. 
Er vonden dus gesprekken plaats met strategische 
verantwoordelijken, kaderleden en tevens 
specialisten voor de werkstromen, circulatie, indeling 
en inplanting van de verschillende diensten. Op een 
algemenere manier werden ook alle werknemers 
geraadpleegd.

Voor het gebouw werkte het bureau een 
programma uit om de totale plaatsbehoefte 
te bepalen in functie van de vereiste oppervlakte 
per werknemer. Het programma bepaalde welke 
taken verricht kunnen worden in een ‘open space’ 
en welke een apart of gedeeld kantoor vereisen. 
We hielden daarbij rekening met de medewerkers 
die in contact komen met de begunstigden en die 
hen begeleiden. We hebben de nadruk gelegd op 
akoestisch comfort en energiebeheer, maar ook 
op de algemene architectuur, interieurinrichting en 
kantoormeubilair.

Doordat we besloten geen gebouw te kopen, 
hebben we onze behoefteanalyse moeten 
aanpassen om eveneens rekening te houden met 
de nieuwe stijging van het aantal begunstigden die 

ondertussen vastgesteld werd. Gelukkig voldeed het 
huidige gebouw grotendeels aan onze behoeften. In 
onze aangepaste studie hebben we een groeimarge 
opgenomen op het vlak van onthaalcapaciteit 
en aantal werkplekken. Zo is ons meubilair 
moduleerbaar als we in de toekomst onze teams 
moeten uitbreiden en dankzij de verhoogde vloer 
kunnen we makkelijk kabels verleggen.”

Yasmina Vanalme: “We hebben ook hard 
gewerkt om de circulatie van de bezoekers te 
optimaliseren, vooral op basis van de ervaring van 
onze teams. Zo creëerden we speciale ruimten 
voor gesprekken om de vertrouwelijkheid – 
een essentieel element – beter te respecteren. 
Vroeger ontving de maatschappelijk assistent de 
begunstigden vaak in een gedeeld kantoor, wat 
problemen gaf op het vlak van vertrouwelijkheid. 
Stel je voor dat je als begunstigde toevallig met een 
kennis in hetzelfde kantoor zit terwijl je je problemen 
moet uitleggen …

Er ging ook een bijzondere aandacht naar de 
wachtruimtes, de loketten, de balie op elke 
verdieping (voor elke dienst zoals Huisvesting en 
Socioprofessionele Integratie) en de onthaalruimtes 
om onze bezoekers beter te kunnen onthalen.”

Het andere deel van de verhuizing betrof een 
grondige herziening van de werkprocessen …

Yasmina Vanalme: “Dat klopt. De verhuizing 
was een uitgelezen kans om onze processen te 
formaliseren (waarvan de beschrijvingen tot dan 
toe onvoldoende nauwkeurig en gedocumenteerd 
waren) maar ook te herzien, vooral voor het werk 
van de maatschappelijk assistenten. We zijn er 
vóór de verhuizing mee gestart en kort daarna mee 
voortgegaan.

Alles verliep in een participatieve sfeer. De 
werknemers zelf hebben de functiebeschrijvingen 
opgesteld, althans voor de onthaalteams. Voor de 
afdeling Sociale Actie hebben de maatschappelijk 
assistenten, de diensthoofden en de directie van de 
afdeling allemaal samengezeten om de processen te 
bestuderen.”

Jullie zullen niet voor altijd op deze locatie 
blijven. Zal een volgende verhuizing nog tot meer 
veranderingen aanzetten?

Dominique Decoux: “Onze huurovereenkomst 
in de Reyerslaan is maar zeven jaar geldig en kan 
eventueel met twee jaar verlengd worden. Het 
plan is om binnen die termijn een ander gebouw 
te kopen. Zonder die toekomstige verhuizing 
af te wachten, willen we nu al verder denken 
en op termijn nieuwe organisatievormen, zoals 
telewerk, mogelijk maken voor de functies die 
daarvoor in aanmerking komen. De combinatie 
van de toegenomen activiteit van het OCMW en 
de uitbreiding van deeltijds werk noopt ons ertoe 
om het gebruik van de ruimte en de algemene 
organisatie van het werk te herzien.”
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Kunt u ons wat meer vertellen over de 
hervorming van het onthaal?

Yasmina Vanalme: “Het onthaal bestaat uit drie 
teams: de stewards, de onthaalmedewerkers en 
het callcenter. De begunstigde burgers komen 
eerst met hen in contact en pas daarna met de 
maatschappelijk assistenten. Deze teams geven 
dus de eerste indruk. Het is belangrijk dat de burger 
of begunstigde burger zich welkom voelt. De hele 
kwaliteit van de dienstverlening hangt daarvan af.

Het eerste onthaal zal het dossier aanmaken 
voor de burger die voor de eerste keer naar het 
OCMW komt: enerzijds om hem snel te bedienen 
door meteen een afspraak vast te leggen voor 
hem, anderzijds om de maatschappelijk assistent 
te ontlasten van deze louter administratieve taak. 
Terwijl de termijn om een afspraak te krijgen 
vroeger al gauw tot twee of drie weken kon oplopen, 
hebben we die nu teruggebracht naar 48 uur.

Het doel van ons werk is de burger dichter bij 
de maatschappelijk assistent te brengen en het 
traject korter te maken. Vroeger bestond het traject 
uit 27 stappen voordat een dossier tot concrete 
hulp leidde. Het dossier moest toen circuleren 
tussen verschillende gebouwen, wat de processen 
enorm vertraagde. Nu zijn er nog slechts een 
vijftiental stappen, die allemaal in hetzelfde gebouw 
plaatsvinden.

We hebben de begunstigde burger dichter bij zijn 
maatschappelijk assistent gebracht door onder meer 
telefoonpermanenties van de maatschappelijk 
assistenten naast het bestaande callcenter te 
organiseren, om op 60 % van de administratieve 
vragen alvast een antwoord te kunnen geven. De 
overige vragen gaan over het sociaal dossier. Om 
die telefonische permanenties vlot te laten verlopen, 
staan er in de hal drie telefoontoestellen ter 
beschikking van bezoekers.

Met deze drie toestellen kunnen zij gratis naar het 
callcenter bellen om informatie te krijgen over 
hun dossier of betaling, een afspraak te maken of 
een noodgeval te signaleren. Begunstigde burgers 
die hun maatschappelijk assistent snel wensen te 

spreken, kunnen tijdens die telefoonpermanenties 
bellen. Als de maatschappelijk assistent geen 
telefoonpermanentie heeft, stuurt het callcenter een 
ticket met vermelding van het noodgeval naar de 
maatschappelijk assistent (waarop vermeld staat of 
de betrokkene zich in of buiten het gebouw bevindt). 
Zo vermijden we dat verzoeken onbehandeld of 
onbeantwoord blijven, naargelang het om een 
noodgeval gaat.

Door al onze diensten in hetzelfde gebouw te 
centraliseren, kunnen bezoekers hun dag beter 
vullen door meerdere stappen in één keer uit te 
voeren.

De agressiviteit waarmee we vroeger soms te 
maken kregen, was het gevolg van frustratie. De 
vermindering van de agressiviteit is te danken aan 
de verbetering van de dienstverlening. Zodra de 
burger merkt dat men bezig is met hem en hem 
binnen een redelijke termijn antwoord geeft, heeft hij 
geen reden meer om zich druk te maken. In één jaar 
tijd hebben we de politie niet meer moeten bellen, 
met uitzondering van één geval wegens zware 
dronkenschap (niet uit frustratie over het dossier).

Vroeger moest ons publiek regelmatig in de rij staan 
wachten. Die wachtrijen begonnen al om zes uur ‘s 
morgens, twee uur voordat het OCMW opengaat. 
We hebben dat probleem al sinds 2010 trachten op 
te lossen door er werkgroepen aan te wijden, maar 
we konden het niet volledig oplossen wegens de 
fysieke verspreiding van het OCMW. De verhuizing 
en de aanpassing van de processen waren een 
kans om alles door te lichten. Nu zijn die wachtrijen 
verleden tijd.

Doordat de dossiers sneller behandeld worden en 
de begunstigden hun maatschappelijk assistent 
telefonisch kunnen bereiken, is de situatie minder 
geneigd te verslechteren. Vroeger waren er 1.000 à 
1.200 ‘noodgevallen’ per maand. Nu moeten we er 
nog maar 200 per maand oplossen, wat erg weinig 
is in verhouding tot het activiteitenvolume van de 
afdeling Sociale Actie.”

Wat is de balans van de verhuizing na een jaar?

Dominique Decoux: “We wilden al onze diensten 
samenvoegen om zowel de arbeidsomstandigheden 
als de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 
Men had ons gewaarschuwd dat er gemopper zou 
zijn bij de werknemers en de begunstigde burgers 
omwille van de gedecentraliseerde ligging van de 
vestiging.

Maar achteraf zegt de meerderheid van de 
werknemers en begunstigden dat ze tevreden 
zijn met de vestiging, de samenvoeging van de 
diensten en de kwaliteit van het gebouw. Deze 
kwaliteit toont voor veel van onze begunstigden 
het respect van het OCMW voor hun situatie, wat 
een forse daling van de agressiviteit teweegbrengt. 
In dat opzicht vertrouwen we trouwens niet alleen 
op het gebouw: we hebben onze stewards ook 
opgeleid om de mensen hartelijk te onthalen. Het is 
heel belangrijk dat de mensen die naar ons komen, 
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persoonlijk begroet worden. Vriendelijkheid is 
trouwens een van de kernwaarden van het OCMW.

Voor de medewerkers was de grote uitdaging 
dat ze voortaan in een ‘open space’ werken. We 
hebben erop toegezien dat iedere werknemer over 
een comfortabele ruimte beschikt en kwaliteitsvol 
meubilair heeft. Zeven maanden na de verhuizing 
hebben we een tevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd om na te gaan wat er nog verbeterd 
kan worden. In dat kader hebben we veel positieve 
feedback gekregen. De resultaten werden 
meegedeeld aan het personeel, ook al kon niet op al 
hun vragen ingegaan worden.

Wat de vestiging zelf betreft, moeten we van 
de punten die we na één jaar nog moeten 
verbeteren, alleen nog maar de verwarming 
en de ventilatie optimaliseren. Aangezien we 
de binnenruimten volledig heringericht hebben, 
moeten we een gloednieuw systeem uittesten, 
dat nog enkele kinderziektes heeft. Dit eerste jaar 
was dus een testjaar om het beste evenwicht te 
zoeken tussen het comfort en het welzijn van de 
werknemers.

Ik zou nader willen ingaan op een specifiek effect 
van de verhuizing, namelijk de overgang naar een 
open space. We moeten toegeven dat dit in het 
begin voor wat angst zorgde bij het personeel. Maar 
de kwaliteit van de werkplek heeft die angst totaal 
weggenomen. De open space creëerde trouwens 
heel spontaan een nieuw soort solidariteit onder 
de medewerkers: als je dezelfde ruimte deelt, help 
je collega’s immers makkelijker een probleem op 
te lossen en verloopt de organisatie van het werk 
soepeler.

Bovendien groeit er een samenhorigheidsgevoel 
onder de werknemers. Dat was vroeger, toen de 
diensten nog verspreid waren, veel minder sterk 
aanwezig.

We hadden die effecten niet verwacht en zijn dan 
ook heel aangenaam verrast.”

Naar aanleiding van die veranderingen hebt 
u ook nagedacht over de waarden van het 
OCMW?

Dominique Decoux: “Het lokale bestuur is niet 
altijd het modernste bestuursniveau. We wilden het 
dus verbeteren om beter te beantwoorden aan de 
verwachtingen van de hedendaagse werknemer. 
Een jaar geleden zijn we gestart met een proces 
om een nieuwe organisatiecultuur vorm te geven, 
die de naam ‘Cultuur OCMW 1030’ kreeg. Het 
doel was om een nieuwe managementcultuur in te 
voeren, maar dat niet alleen. ‘Cultuur OCMW 1030’ 
wil van het OCMW een innoverende leerorganisatie 
maken die openstaat voor continue verandering. 
Daar kunnen we alleen maar als groep in slagen 
dankzij de intelligentie, competentie en inzet van alle 
werknemers op alle niveaus van de instelling. We 
zijn ervan overtuigd dat als we op de medewerking 
van iedereen kunnen vertrouwen, dit bevorderlijk zal 
zijn voor het welzijn op het werk, de betekenis die 

iedereen er moet vinden en bijgevolg de kwaliteit van 
de dienstverlening.”

VIER GROTE WAARDEN 
VAN HET OCMW VAN 
SCHAARBEEK

• Respect

• Vriendelijkheid

• Innovatie

• Rechtvaardigheid

DE TOEKOMST VAN DE 
HAACHTSESTEENWEG 
IS AAN DE KINDEREN
Maud Vaneberg: “Van al onze vorige 
vestigingen was de Haachtsesteenweg 
de enige waarvan we eigenaar waren� 
We hebben ons dus de vraag gesteld 
of we die vestiging zouden verbouwen� 
Dankzij de steun van het EFRO zullen 
we ze kunnen verbouwen tot een 
kinderdagverblijf met zestig plaatsen� 
Ons publiek vindt immers moeilijk 
plaatsen in kinderdagverblijven (door de 
hoge kosten op de privémarkt)� Maar 
onze begunstigden moeten bijvoorbeeld 
lessen kunnen volgen zonder dat de 
zorg voor hun kind daarbij een obstakel 
hoeft te zijn� Het kinderdagverblijf zal 
ook toegankelijk zijn voor kinderen uit 
gezinnen die een crisis doormaken�”

BESLUIT
Dominique Decoux: “Wat me erg trots maakt, zijn 
de heel korte deadlines die we gehaald hebben: 
in amper negen maanden hebben we alles 
geregeld en zijn we verhuisd. Dankzij de hulp van 
al onze medewerkers. Iedereen heeft zijn steentje 
bijgedragen.

Bovendien werd de dienstverlening (bijna) niet 
onderbroken – amper twee dagen – en dan nog 
behielden we een zekere continuïteit voor eventuele 
noodgevallen.

We zijn er om de burgers hun recht op 
maatschappelijk hulp te waarborgen. Maar we willen 
dit ook doen met inachtneming van onze waarden, 
namelijk vriendelijkheid en respect. Die doelstelling 
hebben we ook tijdens de verhuizing zo goed 
mogelijk tot uiting willen brengen.”
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HET ONTHAAL IN HET OCMW VAN 
SCHAARBEEK IN FOTO’S
Dankzij de nieuwe vestiging van het OCMW, in combinatie met de reorganisatie van de diensten, 
is het onthaal kwalitatiever en worden vragen sneller behandeld� Daardoor is er ook minder vaak 
geweld of agressiviteit merkbaar�

In de Reyerslaan zie je de grote OCMW-totem al van 
ver� Het OCMW is open van maandag tot vrijdag, 
van 8�00 tot 12�05 uur en van 12�55 tot 16�30 uur� Op 
vrijdagnamiddag is het gesloten voor het publiek�

In de hal staan drie telefoontoestellen ter beschikking, waarmee 
OCMW-begunstigen gratis naar het callcenter van de Afdeling 
Sociale Actie kunnen bellen op het nummer 02 240 30 80� Zij 
kunnen bellen voor meer informatie over hun dossier of betaling, 
of om een afspraak te maken met hun maatschappelijk assistent�

In de hal wijst een bord de bezoekers de weg naar de 
verschillende diensten (Afdeling Sociale Actie, SPI, Energie 
en Schuldbemiddeling) op vier verdiepingen� Zij kunnen 
hiervoor de liften gebruiken die voor hen voorbehouden zijn� 
Het OCMW ontvangt gemiddeld 700 bezoekers per dag�

In het onthaalteam is er een vertaler aanwezig om 
mensen die geen Frans of Nederlands spreken, te 
helpen met het vertalen van hun vragen voor het 
callcenter� Deze dienst wordt vooral gewaardeerd door 
de Syriërs en Irakezen die onlangs arriveerden�
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Op elke verdieping is er een balie om de bezoekers te begroeten, 
hun verzoeken in ontvangst te nemen en hun aankomst te 
bevestigen� De onthaalmedewerker geeft de bezoeker een 

ticket en meldt diens aanwezigheid aan de maatschappelijk 
assistent� Op een groot scherm kan de bezoeker vervolgens 
aflezen naar welk loket of lokaal hij zich moet begeven�

In iedere afdeling en op elke verdieping van het nieuwe 
gebouw kan elk maatschappelijk assistent de burgers in 
een afzonderlijke ruimte ontvangen� Deze werkomgeving 
is een grote verandering in vergelijking met de vorige 
gebouwen: het versterkt de vertrouwelijkheid van de 
gesprekken en verbetert de relatie tussen de begunstigde 
burgers en de werknemers van het OCMW�

Het hele onthaalsysteem zou niet werken zonder de 
glimlach en professionaliteit van de onthaalmedewerkers�

JETTE: HET OCMW VERNIEUWT OOK ZIJN ONTHAALRUIMTE
Ruimtegebrek, slechte akoestiek, onvoldoende ergonomie, een tekort aan ruimte voor affiches, flyers en overige informatie 
voor het publiek,��� Het onthaal van het OCMW voldeed niet langer aan de moderne verwachtingen voor een kwalitatieve 
ontvangst� Deze ruimte wordt dus onder handen genomen om meer comfort te garanderen voor de gebruikers en personeel�

De vernieuwingswerken omvatten ook extra loketten, die gebruikt zullen worden voor vertrouwelijke gesprekken� 
Daardoor zullen de gebruikers sneller een afspraak kunnen krijgen met een sociaal assistent�

Het vernieuwingsproject wordt officieel gestart met een eerstesteenlegging op vrijdag 22 september� Inhuldiging: zomer 2018�
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