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Inleiding 

Inhoud 
De opdracht van het OCMW is om elke persoon in moeilijkheden de bijstand te garanderen die we als 
gemeenschap verschuldigd zijn en die voorzien is door de wet om hem zo de kans te geven om waardig 
te leven. In 2019 werd er een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn geïnstalleerd die verkozen is 
voor de ambtstermijn 2019-2024. Deze raad heeft resoluut gekozen voor een vooruitstrevend sociaal 
beleid waarbij de begunstigde burger zelf de touwtjes van zijn eigen traject in handen neemt. Het 
OCMW wil ervoor zorgen dat dit traject een springplank wordt naar een beter leven dankzij een proces 
van persoonlijke en economische zelfredzaamheid.  
 
In 2019 stemde de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een 
ontwerpordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. Net zoals de Nieuwe gemeentewet de belangrijkste tekst is voor 
de gemeentes, is de organieke wet de belangrijkste tekst voor de organisatie en werking van de 
OCMW’s. De wijziging van deze wet voorziet in het bijzonder in een modernisering van het 
management van de OCMW’s en in de creatie van nieuwe leidinggevende functies. 
De nieuwe ordonnantie onderstreept de bijzondere plaats die het DIRCO (directiecomité) inneemt in 

het OCMW-management. De visie en de strategische lijnen werden uitgezet in het Algemeen 

Beleidsprogramma (ABP) dat voor 6 jaar werd vastgelegd aan het begin van de ambtstermijn en de 

specifieke projecten worden elk jaar uiteengezet in de algemene beleidsnota (ABN). 

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de 

mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid1.  

Naast de wettelijke opdracht van elk OCMW die hierboven vermeld wordt, wil het OCMW van 

Schaarbeek deze ambtstermijn alle middelen waarover hij beschikt ten dienste stellen van de 

begunstigde burgers om ze te helpen om de behoeftigheid definitief achter zich te kunnen laten. 

Opnieuw werk vinden en zich op professioneel vlak opnieuw integreren zijn de voornaamste manieren 

om uit de economische behoeftigheid te geraken. Behoeftigheid beperkt zich echter niet enkel tot het 

gebrek aan materiële bestaansmiddelen, maar kent veel niveaus, waardoor persoonlijke begeleiding 

complex is. 

In het OCMW van Schaarbeek begeleiden wij elke begunstigde burger op weg naar een beter leven. 

Hoe bereiken we deze ambitieuze doelstelling? Hoe kunnen we een positieve en blijvende invloed 

hebben op het leven van de begunstigde burgers? 

Door zelf voortdurend te verbeteren. Vol van deze zorg heeft het DIRCO, dat bestaat uit alle 

departementsdirecteurs van het Centrum, in nauwe samenwerking met de raad voor maatschappelijk 

welzijn voor dit jaar 2020 zeven projecten geïdentificeerd die aan deze doelstelling beantwoorden.   

Vooraleer de verschillende projecten voor 2020 te verduidelijken, is het belangrijk om te herinneren 

aan enkele specifieke cijfers voor Schaarbeek. 

  

                                                           
1 Artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 
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Algemene waarnemingen 2 
 

• Als we het totale aantal begunstigde burgers bekijken, is het OCMW van Schaarbeek het vijfde 
grootste OCMW van België.  
 
• Het profiel van de begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek benadert dicht dat van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat van België.  
 
• In Schaarbeek ontvangen, net zoals elders, iets meer vrouwen dan mannen een leefloon (LL).  
 
• De vrouwen die een leefloon genieten hebben vaker dan de mannen een gezin ten laste.  
 
• Deze ongelijkheden tussen mannen en vrouwen worden lichtjes beïnvloed door lokale 
factoren.  
 
• In Schaarbeek vertegenwoordigt het aandeel jongeren onder de 25 jaar, net zoals op andere 
plaatsen, op zichzelf bijna een derde van alle begunstigde burgers, terwijl dit aandeel iets meer 
dan een kwart bedroeg in 2006.  
Het feit dat een relatief groot aantal jongeren door een OCMW geholpen wordt, kan ook een 
teken van vooruitgang zijn in zoverre dat jongeren die noch een job hebben noch een opleiding 
volgen, hulp van een OCMW inroepen om een duurzaam professioneel project uit te bouwen.  
 
• Het aandeel ‘samenwonende’ begunstigde burgers en begunstigde burgers met een ‘gezin ten 
laste’ is hoger in Schaarbeek dan op gewestelijk en nationaal niveau.  
 
• In Schaarbeek geldt voor minstens 50 % van de begunstigde burgers dat het om personen ‘met 
een gezin’, met of zonder kinderen gaat: koppels, eenoudergezinnen, met of zonder kinderen of 
die binnenkort kinderen zullen hebben.  
 
• Het gewicht van de verschillende familiale categorieën (alleenstaande, samenwonende, 
persoon met gezinslast) hangt slechts gedeeltelijk van de lokale demografie af.  
 
• Dit hangt ook af van de manier waarop de besturen het statuut van samenwonende toekennen 
in de plaats van dat van alleenstaande.  
 
• In Schaarbeek zijn de buitenlanders die afkomstig zijn van landen buiten de EU en een leefloon 
genieten, oververtegenwoordigd ten opzichte van hun aandeel als inwoners van de gemeente, 
maar minder dan op gewestelijk en nationaal niveau het geval is.  
 
• EU-onderdanen zijn daarentegen ondervertegenwoordigd in Schaarbeek en dit is niet het geval 
op nationaal niveau.  

  

                                                           
2 OCMW van Schaarbeek, Sociaal Observatorium, Eerste observatierapport 2019, CALDARINI Carlo, december 
2019 
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TABEL 1: De top 20 van de gemeenten met het grootste aantal begunstigden van een leefloon 

Gemiddelde van de afgelopen 12 maanden (april 2018 / maart 2019) 

 
 Begunstigden LL  Inwoners  % 

1. Luik  14.307  197.355  7,2% 

2. Charleroi  10.380  201.816  5,1% 

3. Antwerpen  10.293  523.248  2,0% 

4. Brussel  8.916  179.277  5,0% 

5. Schaarbeek  8.745  133.010  6,6% 

6. Sint-Jans-Molenbeek  7.167  97.005  7,4% 

7. Gent  7.038  260.341  2,7% 

8. Anderlecht  6.810  118.382  5,8% 

9. Namen  4.876  110.939  4,4% 

10. Bergen  4.595  95.299  4,8% 

11. La Louvière  3.787  80.637  4,7% 

12. Elsene  3.409  86.513  3,9% 

13. Seraing  3.371  64.270  5,2% 

14. Verviers  3.051  55.198  5,5% 

15. Vorst  2.866  56.008  5,1% 

16. Leuven  2.740  101.396  2,7% 

17. Sint-Gillis  2.617  50.002  5,2% 

18. Doornik  2.580  69.554  3,7% 

19. Sint-Joost-ten-Node  1.991  27.032  7,4% 

20. Etterbeek  1.977  47.786  4,1% 

 

 

TABEL 2: Profielen van de begunstigden van een LL in Schaarbeek, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in België  

Gemiddelde van de afgelopen 12 maanden (april 2018 / maart 2019) 

  Schaarbeek  Brussels 
Hoofdstedelijk 

Gewest 

 België 

       

Man  43,9%  44,9%  46,7% 

Vrouw  56,1%  55,1%  53,3% 
       

Jonger dan 25 jaar  32,1%  31,6%  32,4% 

25 – 34-jarigen  25,3%  23,3%  24,0% 

35-49-jarigen  26,2%  25,3%  26,4% 

50-64-jarigen  14,1%  16,4%  15,4% 

65 jaar en ouder  2,3%  3,3%  2,2% 
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Alleenstaande  28,5%  35,2%  38,6% 

Samenwonende  37,8%  35,5%  30,9% 

Met gezin ten laste  33,7%  29,3%  30,5% 
       

Belgen    53,8%  59,1%  65,9% 

Vreemdelingen EU  14,1%  10,5%  7,3% 

Vreemdelingen buiten 
EU 

 32,1%  30,4%  26,8% 

Waarvan erkende 
vluchtelingen 

 43,4%  42,0%  50,9% 

Waarvan met subsidiaire 
beschermingsstatus 

 14,0%  12,7%  14,9% 

 

 

TABEL 3: Onderverdeling van de inwoners en van de begunstigden van een LL per nationaliteit in Schaarbeek, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en België  

Gemiddelde van de afgelopen 12 maanden (april 2018 / maart 2019) 

 
 Schaarbeek  Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 
 België 

 
 Begunstigden LL Inwoners  Begunstigden LL Inwoners  Begunstigden LL Inwoners 

Belgen   54% 63%  59% 65%  66% 88% 

Vreemdelingen 
EU 

 
14% 22% 

 
11% 23% 

 
7% 8% 

Buiten EU  32% 14%  30% 12%  27% 4% 

          

Totaal  100% 100%  100% 100%  100% 100% 

 

 

Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) 
 

Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) wil de noodzakelijke fasen en 

de doelstellingen invoeren met het oog op de geleidelijke inschakeling in de maatschappij en/of in het 

beroepsleven van alle burgers die recht hebben op maatschappelijke integratie en voor wie werken in 

eerste instantie (nog) niet mogelijk of wenselijk is. 

De wet van 2016 preciseert dat het GPMI "bij voorkeur betrekking heeft op de inschakeling in het 

beroepsleven of, bij gebrek daaraan, op de inschakeling in de maatschappij ". Het GPMI wordt bepaald 

in functie van de persoonlijke situatie van de begunstigde burger en in functie van zijn verwachtingen 

en mogelijkheden op het vlak van de inschakeling in het beroepsleven en/of in de maatschappij. De 

GPMI’s zijn niet voor heel ons publiek bedoeld omwille van gezondheids- en billijkheidsredenen. We 

willen ze echter uitbreiden tot alle begunstigde burgers die al door het Centrum geholpen werden voor 

2016 zodat deze ook de kans krijgen om individueel gevolgd te worden bij de identificatie van de 

doelstellingen met het oog op de inschakeling in het beroepsleven en/of in de maatschappij. Tot slot 

blijft ons voor wat de evolutie betreft, voornamelijk de toename van de GPMI’s met SPI-oriëntatie bij. 
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  Sociale bijstandsaantallen 
 
1000: gezondheid, 2000: kinderen, 3010: individuele woning, 3020: collectieve woning, 4010: studies en opleiding, 4020: 
werk zoeken, 5000: dagelijks leven, 6000: sociale activering, 8000: bijkomende financiële bijstand, 15000: intern 
   

 

Vanuit budgettair oogpunt 
 

De begroting van het jaar 2020 bedraagt 154.990.566 euro (tegenover 152.954.975 euro zoals 

oorspronkelijk voorzien was in het plan) waarvan 42.059.500 euro aan gemeentelijke basisdotatie, wat 

een vermindering van 308.843 euro is ten opzichte van het plan, maar een verhoging van 521.909 euro 

tegenover de initiële begroting 2019, uitsluitend te wijten aan de evolutie van de nettokosten van de 

maatschappelijke bijstand. 

 

 

 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

1000 -
Santé

2000 -
Enfants

3010 -
Logeme

nt
Individu

el

3020 -
Logeme

nt
Collectif

4010 -
Etudes

et
Formati

on

4020 -
Recherc

he
Emploi

5000 -
Vie

Courant
e

6000 -
Activati

on
Sociale

8000 -
Aide

Financiè
re

Supplé
mentair

e

zzz
15000 -
Interne

2018 12481 940 1839 268 1763 673 1087 93 363 3162

2019 13540 1417 2754 279 2274 867 1540 146 395 3425

Nombre aide sociale

2018

2019

Nettokosten van de sociale bijstand ten opzichte bvan het plan

Inkomsten Uitgaven Nettokosten Inkomsten Uitgaven Nettokosten Verschil

LL 60.986.854,68 74.892.418,80 13.905.564,12 61.937.929,88 75.534.650,54 13.596.720,66 -308.843,46

ELL 8.576.881,14 8.576.881,14 0,00 9.497.074,89 9.497.074,89 0,00 0,00

Terugbetalingen 1.961.553,84 1.571.891,40 -389.662,44 1.713.038,51 1.323.376,07 -389.662,44 0,00

Andere sociale bijstand 1.013.761,68 5.473.276,36 4.459.514,68 1.016.690,34 5.601.705,02 4.585.014,68 125.500,00

72.539.051,34 90.514.467,70 17.975.416,36 74.164.733,62 91.956.806,52 17.792.072,90 -183.343,46

Impact op de gemeentelijke dotatie = evolutie LL -308.843,46

Plan 2020 Begroting 2020
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Evolutie van de gemeentelijke dotatie 

 

Evolutie van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW) 

Dotatie BFMW 

2019 2020 2021 

4.790.095,63 € 5.199.790,66 € 5.620.443,66 € 

 

Ter informatie: het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn stijgt met 8 % per jaar. 

We willen er tevens op wijzen dat er een begrotingskrediet gelijk aan 0,5 % van het bedrag van de 

personeelskosten (bruto + RSZ) voorzien is voor de nascholing van het personeel. 

We willen in dit stadium ook de nadruk leggen op de expertise en samenwerking van de diensten van 

de Financiële Directie en van het departement Begroting en Beheerscontrole die ons dagelijks in staat 

stellen om op koers te blijven door te zorgen voor een gezond beheer van het Centrum. 

 

  

DOTATIE Begroting 2019 Begroting 2020 

GEMEENTELIJKE DOTATIE 41.537.591,00 42.059.500,00  

GEMEENTELIJKE DOTATIE (ziekenhuizen) 2.310.429,00  1.822.979,00  
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Huidige context 
Het OCMW moet personen en families, in de door de wet bedoelde gevallen, de maatschappelijke 

bijstand verlenen die de gemeenschap verschuldigd is. Deze bijstand wordt verwezenlijkt in de vorm 

van een beschermingssysteem voor personen en families die niet langer over voldoende 

bestaansmiddelen beschikken om een menswaardig leven te leiden (zich kunnen voeden, kleden, 

huisvesten, verzorgen en toegang hebben tot gezondheidszorg).  

Het OCMW gaat verder dan het verlenen van financiële bijstand (leefloon of equivalent leefloon). De 

door het OCMW verleende bijstand kan immers verschillende vormen aannemen: psychosociale, 

medische (dringende medische hulp voor personen in illegaal verblijf, gezondheidskaarten die zorgen 

voor een eenvoudige en systematische terugbetaling van de gezondheidszorg), psychologische 

(specifieke begeleiding van nieuwkomers met trauma’s) bijstand enz.  

Onze instelling ziet erop toe alle aanvragen die zij krijgt rechtvaardig en transparant te behandelen. 

Het recht op maatschappelijke integratie en het recht op maatschappelijke dienstverlening zijn 

uitgewerkt als residuaire rechten van de sociale zekerheid en van de familiale bijstand. Aangezien het 

OCMW een persoon echter niet in een precaire situatie kan laten, moet het OCMW soms voorschotten 

(op pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ...) geven die het OCMW vervolgens rechtstreeks 

terugvordert bij de desbetreffende instelling. Naast individuele bijstand die hij moet verlenen aan 

personen in moeilijkheden, is het OCMW ook instellingen en diensten met een sociaal, curatief of 

preventief karakter opgestart, zoals de schuldbemiddelingsdienst, de urgentiewoningen, de rusthuizen 

of de Chauffoir.  

Het globale project om de behoeftigheid te verminderen dat voor deze ambtstermijn 2019-2024 

aangenomen werd, vertaalt zich dagelijks in acties die de samenhang van het door het OCMW van 

Schaarbeek gevoerde beleid ondersteunen. Deze acties omvatten verschillende beleidslijnen. 

De beleidslijn van de vooruitgang 
We hebben ons door één aspect laten leiden bij het uitwerken van ons globale project en van onze 

acties: dat van de vooruitgang waarin we zowel de medewerkers van het OCMW als de begunstigde 

burgers willen meenemen. Vooruitgang betekent dat we vorderingen maken, groeien, beter worden. 

In de maatschappij staat vooruitgang gelijk met evolutie in de zin van verbetering, geleidelijke 

transformatie naar meer kennis en geluk.  

Naar meer openheid 

We zijn ervan overtuigd dat deelname aan de activiteiten die georganiseerd worden door sportclubs, 

jeugdbewegingen of muziekscholen bijdraagt aan de ontplooiing van de jongeren, hun vorming en hun 

openheid van geest. Deelnemen aan dit soort activiteiten biedt de ouders ook de kans om meer tijd 

aan het huishouden en aan het zoeken naar werk te besteden. Omwille van al deze redenen wil het 

OCMW, bovenop de wettelijke voorschriften voor de toekenning van het leefloon, de komende jaren 

van de ondersteuning van buitenschoolse activiteiten een prioriteit maken.  

Naar meer autonomie 

De raad voor maatschappelijk welzijn wil meer inspanningen en middelen leveren met het oog op de 

ontwikkeling van een beleid om onze begunstigde burgers op te leiden en actief in te zetten op de 

arbeidsmarkt door in het bijzonder in te zetten op lessen Frans en Nederlands en op sociale 

cohesieprojecten waardoor de burgers de kans krijgen om elkaar te ontmoeten bij sport- of culturele 

activiteiten.  



 9 

Naar meer verantwoordelijkheid 

Uiteraard is het belangrijk dat elke begunstigde zijn legitieme rechten kan laten gelden, maar het is 

ook van essentieel belang dat hij zich ervan bewust is dat hier ook verplichtingen mee gepaard gaan. 

In dezelfde geest is het ook de taak van de raad voor maatschappelijk welzijn om zijn 

verantwoordelijkheid te nemen en de begunstigde burgers die instrumenten aan te bieden die ze nodig 

hebben om hun doelstellingen te verwezenlijken. In samenwerking met Actiris, Atrium, het Jobhuis, 

de VDAB en Bruxelles Formation blijft het OCMW zich inzetten en zijn inspanningen vergroten om de 

artikel 60-werknemers aan het werk te krijgen.  

Naar meer milieubewustzijn 

De raad voor maatschappelijk welzijn wil van de klimaaturgentie een van zijn prioriteiten maken. 

Vandaar dat de raad alle initiatieven aanmoedigt die de begunstigde burgers en de OCMW-

medewerkers respect voor het milieu bijbrengen en ertoe aanmoedigen om zuinig om te springen met 

de, al dan niet hernieuwbare, energiebronnen. Het Centrum wil tegen het einde van de ambtstermijn 

“single use plastic free” worden.  

Naar nauwere banden 

65-plussers willen zo lang mogelijk thuis blijven. Daarom denkt de raad voor maatschappelijk welzijn 

eraan om volkomen nieuwe initiatieven te nemen om onze senioren thuis te helpen, in het bijzonder 

via acties die mantelzorgers ondersteunen. Het OCMW van Schaarbeek wil nieuwe aangepaste 

woningen inrichten voor senioren die niet in hun huis kunnen blijven wonen. 

Vrouwen en eenoudergezinnen 
Het aandeel kinderen dat geboren wordt in een gezin zonder arbeidsinkomen ligt in Schaarbeek iets 

hoger (27 %) dan in het gewest (24 %). 38 % van de geboortes vindt bovendien plaats in een gezin met 

slechts één inkomen en 15 % van de kinderen wordt geboren in een eenoudergezin (alleenstaande 

moeder) in Schaarbeek (deze percentages benaderen die van het gewest). 

Opleiding en socioprofessionele integratie 

Het OCMW zal blijven zoeken naar oplossingen op het vlak van opleiding en socio-professionele 

inschakeling die aangepast zijn aan de behoeften van vrouwen en eenoudergezinnen met o.a. de 

toekomstige crèche ‘La Courte Echelle’ die tegen 2022 een zestigtal plaatsen zal aanbieden zodat de 

ouders een opleiding kunnen volgen en er tegelijkertijd van op aan kunnen dat hun kinderen in goede 

handen zijn. Zolang de crèche van het OCMW er nog niet is, komt het Centrum tussenbeide in de 

crèche-, opvang-, maaltijd-, schoolbenodigdheden-, sportchequekosten van heel wat kinderen, met 

een bijzondere aandacht voor kinderen uit eenoudergezinnen. 

De behoeftigheid uitroeien 

De cijfers van het OCMW wijzen op een toename van het aantal vrouwen in een precaire situatie. In 

2019 worden vrouwen jammer genoeg nog altijd gediscrimineerd op allerlei vlakken: hun loon ligt lager 

dan dat van de mannen, ze houden zich meer bezig met de kinderen en dit gaat ten koste van hun 

financiële zelfstandigheid en ze zijn vaker het slachtoffer van partnergeweld. Ze staan er vaak alleen 

voor en zonder bestaansmiddelen om de kinderen op te voeden. Er zijn ook meer dakloze vrouwen, 

soms zelfs met kinderen.  
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Onze prioriteiten 

 ons beleid om dit kwetsbare publiek te ondersteunen voortzetten door de 

bovenvermelde kosten te dekken.  

 De specifieke begeleiding van vrouwen vergroten, o.a. via een reeks lezingen 

specifiek over vrouwenthema’s waar zelfvertrouwen en zelfrespect een 

belangrijke plaats innemen.  

 De sociaal werkers bewust maken van de problematiek van vrouwen die het 

slachtoffer zijn van geweld en de samenwerking versterken met de verenigingen 

die op dit vlak actief zijn 

In uitvoering 

 Brochure met de te contacteren instellingen bij partnergeweld die uitgewerkt 

werd samen met de gemeente. Deze brochure is beschikbaar in twee versies: een 

met Frans, Nederlands, Turks en een met Frans, Nederlands en Arabisch om een 

zo groot mogelijk publiek te bereiken. 

 

 

Jongeren 
Het publiek van 18-24-jarigen vertegenwoordigt 26 % van de burgers die een financiële bijstand van 

ons Centrum genieten. In het OCMW van Schaarbeek kunnen jongeren van 18-24 jaar bij verschillende 

diensten terecht in functie van hun levensfase. 

Begeleiding van niet-studenten 

 

 Door de dienst Kinderen -Jeugd  

Het publiek van jongeren, niet-studenten is een bijzonder kwetsbaar publiek dat specifieke 

begeleiding nodig heeft. Eind 2018 werd er een verantwoordelijke voor jongerenprojecten 

aangeworven om in de loop van 2019 een specifiek project voor dit publiek uit te werken. 

Dit project zal in 2020 geëvalueerd worden en het aanbod zal elk jaar aangepast worden 

in functie van de noden van dit publiek via enquêtes in het veld en gegevens die verzameld 

worden door het Sociaal observatorium. 

 

 De dienst Jongeren van het departement SPI begeleidt jongeren naar tewerkstelling met 

een tweeledig doel: een nauwe samenwerking met de dienst Kinderen-Jeugd en een 

doorgedreven ondersteuning van het jongerenpubliek op het vlak van socioprofessionele 

inschakeling (SPI). 

Begeleiding van studenten 

 

 Door het departement Sociale Bijstand (DSB) 

Het publiek van studenten bestaat voor de helft uit leerlingen uit het middelbaar (een 

derde zit in het 1e, 2e, 3e, 4e jaar en 2/3 in het 5e en 6e jaar) en voor de andere helft uit 

hogeronderwijsstudenten (de helft in het 1e jaar, de andere helft in hogere jaren). De 

maatschappelijk assistenten van de studiebegeleidingscel ‘CAP Etudes’ volgen de jongeren 

op, zowel bij hun studietraject als bij hun sociale problemen. Ze zijn de referentiepersonen 

voor de ondertekening en opvolging van het GPMI voor studenten.  
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Prioriteiten 

 Het succes van ons begeleidingsaanbod verbeteren via de 

invoering van vernieuwende, interactieve en alternatieve 

projecten.  

  De samenwerking met de dienst Kinderen en Jeugd van de 

gemeente verbeteren en de samenwerking met het netwerk 

uitdiepen.  

  De competenties van de teams uitbouwen via de creatie van een 

transversaal bijzonder comité voor de jeugd DSB/SPI.  

In uitvoering 

 De statistieken optimaliseren met het oog op een beter gebruik 

van het GPMI. 

Uitgevoerd  

 De muren slopen tussen de Jeugdteams ‘studenten’ en ‘niet-

studenten’ zodat de jongere gedurende heel zijn traject door zijn 

vaste maatschappelijk assistent opgevolgd wordt.  

 

Senioren 
Het OCMW van Schaarbeek begeleidt de burger tijdens zijn verschillende levensfasen en ook later na 

zijn actief leven. De ouderenproblematiek staat centraal in veel maatschappelijke kwesties en in 

Schaarbeek vormen de senioren een van de belangrijkste bekommernissen van het OCMW. De 

oprichting van het departement Bejaarden in het OCMW in 2018 speelt in op de nood aan transversale 

begeleiding en moedigt samenwerkingen (op gemeentelijk, associatief, medisch vlak, ...) ten gunste 

van onze senioren aan. 

Autonoom blijven 

Naarmate mensen ouder worden, kunnen de moeilijkheden groter worden en met elkaar overlappen: 

inkomstenverlies, isolement, administratieve ontreddering, achteruitgaande gezondheid of meer 

nood aan hulp en ondersteuning thuis tot zelfs opname in een aangepaste woonstructuur. Het is de 

bedoeling om onze ouderen zo lang mogelijk autonoom te laten zijn door de dienstverlening die het 

OCMW aanbiedt aan te passen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de levering van maaltijden aan 

huis, taxicheques, specifieke administratieve bijstand en een geactualiseerd woningaanbod. Deze 

nieuwe aanpak zal des te succesvoller zijn wanneer hij het resultaat is van een samenwerking binnen 

het netwerk met verenigingen zoals La Gerbe, Familiehulp, Eva, Accent of de wijkgezondheidscentra. 

Tegelijkertijd ontstaan er in de armste wijken van de gemeente nieuwe initiatieven die aan het sociaal-

demografische profiel van de Schaarbeekse senioren beantwoorden. In samenwerking met 

verenigingen zoals Bilobahuis en Eva vzw ijvert het OCMW voor de invoering van een dienst die de 

meest kwetsbare ouderen hulp en verzorging biedt. 

Aangepast aanbod 

De twee rusthuizen De Kriekenboomgaard en Albert De Latour bieden 255 plaatsen en hebben een 

hogere bezettingsgraad dan het gemiddelde van de sector. Het OCMW moet blijven zorgen voor 

adequate huisvestingscapaciteit in zijn rusthuizen die tegelijkertijd aan de huidige normen voldoet. 

Daarom zal er binnenkort voor gezorgd worden dat er in de twee rusthuizen een evenwicht is tussen 

het ROB-luik (rustoord voor bejaarden) en het RVT-luik (rust- en verzorgingstehuis). Het in 
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overeenstemming brengen en renoveren van Albert De Latour en de oprichting van een 

dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen behoren tot de prioriteiten in 2020. 

Prioriteiten 

 De oprichting van een ‘Seniorenpunt’ in het noorden van de gemeente in de buurt van 

het Liedtsplein en het Noordstation. Dit wijkcentrum zal permanenties, recreatieve en 

informatieve animaties, conferenties en intergenerationele ontmoetingen aanbieden.  

  Creatie van een brochure gewijd aan de senioren en uitbouw van de preventieve 

begeleiding van senioren, huisbezoek van de maatschappelijk assistent(e). 

  Samenwerkingen creëren met de dienst Senioren van de gemeente om de mobiliteit, 

de levering van maaltijden aan huis en de recreatieve activiteiten te verbeteren.  

  Ontwikkeling van intergenerationele projecten in de vorm van een mentoraat (Duo 

for a job). 

Daklozen 
De gemeente Schaarbeek heeft zich in haar meerderheidsprogramma bereid verklaard om tegen 2024 

uit te groeien tot een "iedereen zijn dak” gemeente, een gemeente waar er niemand op straat hoeft 

te leven. 

Het publiek kennen 

Het daklozenpubliek wordt op ongeveer 4.200 personen geschat in Brussel. We kennen de exacte 

cijfers voor Schaarbeek niet. In functie van hun statuut genieten daklozen verschillende soorten 

bijstand. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen daklozen met een verblijfsvergunning die 

maatschappelijke bijstand kunnen genieten en migranten of personen in illegaal verblijf voor wie de 

sociale bijstand anders verloopt. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om snel te handelen en 

duurzaam te werk te gaan om deze mannen en vrouwen opnieuw in te schakelen in de maatschappij, 

een woning voor ze te vinden en ze een passende psychologische en administratieve opvolging te 

bieden zodat deze zeer grote behoeftigheid uitgeroeid kan worden en ze uit deze precaire situatie 

geraken waarvan ze soms ze gevoel hebben dat dit onmogelijk is. Om ervoor te zorgen dat ze niet 

langer op straat moeten leven zal het OCMW van Schaarbeek de samenwerking met de verenigingen* 

op het terrein versterken. 

Aangepaste acties 

Daklozen die al maanden of jaren op straat zwerven beschikken als gevolg van het opnieuw openen 

van rechten of een retroactieve betaling van een leefloon of equivalent leefloon soms over aanzienlijke 

sommen op hun bankkaart. Het OCMW van Schaarbeek onderzoekt dan of het relevant is om een 

rekening te openen op naam van de begunstigde burgers waarbij de tegoeden beschikbaar worden 

gesteld over verschillende maanden zodat een reserve kan worden opgebouwd voor een toekomstige 

installatie in een woning. Vandaag telt de cel Daklozen van het OCMW van Schaarbeek 2 

maatschappelijk assistenten. In de loop van deze ambtsperiode wordt de cel nog versterkt om een nog 

betere opvolging en omkadering voor dit bijzonder kwetsbare publiek te kunnen garanderen.  

Prioriteiten 

 De ‘Daklozencel’ versterken via de aanwerving van een VTE.  

 Nauwer samenwerken met de op het terrein aanwezige verenigingen.  

 De dakloze begeleiden bij zijn administratieve stappen met inbegrip van het spreiden 

in de tijden van de beschikbaarstelling van het leefloon of equivalent leefloon van het 

OCMW. 

  Op een meer preventieve wijze informeren over de DMH. 
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De Chauffoir 
Het OCMW van Schaarbeek is er trots op dat hij al verschillende jaren een dagcentrum openhoudt van 

november tot april. 

Solidariteit in hartje winter 

De Chauffoir is een gemeenschappelijk project van het Rode Kruis en het OCMW. Deze dagopvang is 

vijf dagen per week open en verwelkomt daklozen, migranten, voorbijgangers die er nood aan hebben 

om enkele uren (uit) te rusten. De Chauffoir 2019-2020 bevindt zich in de feestzaal van de Sint-

Suzannakerk in de Gustave Latinislaan 50 die uitgerust is met een keuken, eetzaal, bar, grote zaal die 

opgedeeld is in een eetzaal en slaapzaal voor zij die weer op krachten willen komen voordat ze verder 

gaan. De Chauffoir kan open gehouden worden dankzij een coördinator en twee maatschappelijk 

assistenten van het OCMW en een vertegenwoordiger van het Rode Kruis. Verschillende vrijwilligers 

staan om beurten in voor het onthaal en zorgen voor koffie en maaltijden. 

 

Prioriteiten 

 Bestuderen of het mogelijk is om heel het jaar door een dagcentrum open te houden 

dat geen kopie is van de huidige formule van de Chauffoir, maar inspeelt op de 

geestelijke gezondheidsproblematiek die steeds meer begunstigde burgers treft. 

 Een blijvende plek zoeken voor de Chauffoir 

Uitgevoerd  

 De banden versterken met de Preventiedienst van de gemeente  

 

Op weg naar emancipatie 
Onder de opdrachten van het OCMW maakt de socioprofessionele inschakeling van de begunstigde 

burgers op de arbeidsmarkt het mogelijk om de armoedecirkel definitief te doorbreken. De 

socioprofessionele inschakeling gebeurt ofwel via inschakelingscontracten (vroeger ‘artikel 60-

contracten’ genoemd), ofwel via een opleiding.  

Tewerkstelling 

De acties van het OCMW beperken zich niet tot de toekenning van leeflonen. Het OCMW van 

Schaarbeek verbindt zich ertoe de begunstigde burgers bij te staan in hun zoektocht naar werk en 

hen zo goed mogelijk uit te rusten zodat ze hun professioneel traject zo goed mogelijk kunnen 

verder zetten en in fine niet meer afhankelijk zijn van een leefloon. 

Prioriteiten 

 Technische vaardigheden ontwikkelen bij personen met een artikel 60-contract en een 

klein team creëren voor kleine technische interventies dat ten dienste van de 

begunstigde burgers staat  

 Een partnerschap oprichten met een zolderopruimer om een eerste kringloopwinkel 

(Ressourcerie) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te richten, een project dat 

uitgewerkt wordt met de gemeente Schaarbeek  
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In uitvoering 

 Het aantal inschakelingsbetrekkingen verhogen.  

 Diensten uitwisselen met bepaalde partners.  

 Uitwerken van certificerende opleidingen, aandacht hebben voor de 

competentievalidering  

Al uitgevoerd 

 Aanwerving van een VTE voor de functie van jobhunter.  

Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI’s) 
De geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI’s) bieden de mogelijkheid 

om de begunstigde burger te activeren op verschillende niveaus. Het GPMI is dynamisch en evolueert 

mee met de begunstigde burger die verschillende GPMI’s tegelijkertijd kan afsluiten. 

Sociale activatie 

De ondertekening van een GPMI met sociale participatie- en inschakelingsoriëntatie (dienst Sociale 

Participatie) geeft de begunstigde burger de mogelijkheid om bij te dragen tot een positieve dynamiek, 

buiten te komen, banden te smeden. Het GPMI ‘sociale participatie’ richt zich voornamelijk tot 

begunstigde burgers die niet in aanmerking komen voor een activering op de arbeidsmarkt. 

Huisvesting 

Het GPMI met oriëntatie Wonen is ook een middel om alle hefbomen te activeren om een fatsoenlijke 

woning te vinden. Een fatsoenlijke woning is belangrijk om een nieuw levensproject voor de 

begunstigde burger op te starten. 

Prioriteiten 

 Informatie geven over de GPMI’s per geografische zone.   

 De sociale tools interactiever en dynamischer maken.  

 Een betere samenwerking en uitwisselingen tussen de maatschappelijk werkers van 

DSB en SPI stimuleren.  

  De samenwerking tussen het OCMW en de vzw VIA versterken voor de opvolging van 

het integratietraject van nieuwkomers.  

  Het beheer van de GPMI’s optimaliseren dankzij de implementatie van de 

Sociabilisoftware.  

  Een tevredenheidsenquête uitvoeren aan het einde van het inschakelingscontract om 

de ervaringen beter te kunnen opvolgen 

 

Crèche ‘La Courte Echelle’ 
De bouw van een crèche door het OCMW van Schaarbeek is het resultaat van jarenlange reflectie over 

de specifieke opvangbehoeften van de begunstigde burgers in een context met een voortdurend 

gebrek aan opvangplaatsen. 

Tweevoudige vaststelling 

Het project is gebaseerd op een tweevoudige vaststelling: enerzijds dat veel structuren waar ze een 

publiek tarief hanteren vaak enkel toegankelijk zijn voor ouders die werken en anderzijds dat 

structuren met een vrij tarief (privésector) meestal financieel onbereikbaar zijn voor behoeftige 

families. De departementen Socioprofessionele Inschakeling (SPI) en Sociale Bijstand (DSB) 

onderstrepen in welke mate het feit geen toegang te hebben tot een opvangplaats het 
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socioprofessionele inschakelingstraject belemmert. Omwille van deze reden heeft het OCMW al een 

groot budget geïnvesteerd in het reserveren van opvangplaatsen in de bestaande structuren om op de 

meest dringende behoeften te kunnen inspelen. Via de bouw van een OCMW-crèche zouden we nog 

beter moeten kunnen inspelen op deze vraag. 

Realisatie 

De crèche zal gevestigd zijn in de Haachtsesteenweg 176 in een gebouw dat eigendom is van het 

OCMW en dat vanaf eind 2020 grondig gerenoveerd zal worden. Het project loopt en de opening van 

de crèche is voorzien voor begin 2022. In 2019 werden de volgende doelstellingen nagestreefd: 

verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning (nog altijd lopend), geleidelijke samenstelling van 

het aanbestedingsdossier, goedkeuring van dit dossier door de raad voor maatschappelijk welzijn en 

indiening ervan bij de toezichthoudende overheid en bij de Franse gemeenschapscommissie (COCOF). 

SPI-doelstelling en sociale mix 

Het project telt 60 opvangplaatsen die in eerste instantie bedoeld zijn voor de begunstigde burgers 

met een socioprofessioneel inschakelingsproject (op zoek naar werk, in opleiding, met een specifiek 

contract) of die zich in een situatie van ontreddering bevinden. 

Financiering 

De investering (werken, studies, uitrusting en eerste meubilair), hetzij circa 2,5 miljoen euro, wordt 

gedeeltelijk gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en gedeeltelijk 

door de Franse gemeenschapscommissie (COCOF). Voor het werkingsluik werden aan OCMW in dit 

stadium subsidies beloofd door ONE (Franstalige tegenhanger van Kind & Gezin) voor 24 plaatsen. 

Voor de 36 bijkomende plaatsen zal het Centrum reageren op de volgende projectoproep die 

gelanceerd wordt door ONE. Er zal tot slot aangeklopt worden bij de verschillende gewestelijke 

programma’s ter ondersteuning van de werkgelegenheid bij de aanwerving van het personeel voor de 

functies die niet door ONE gesubsidieerd worden. Tot slot willen we ook de nadruk leggen op het feit 

dat een pedagogisch opvolgingscomité bestaande uit professionals van de sector en van het OCMW al 

sinds 2016 een grondige reflectie over het opvangproject voert. Dit werk leidde eerst tot architecturale 

keuzes, vervolgens tot de opstelling van een voor het project specifiek pedagogisch project en van een 

huishoudelijk reglement. ONE zal de definitieve documenten officieel goedkeuren tegen het einde van 

de werken. 

Huisvesting 

Transitwoningen 

De Gemeente, het OCMW en ASIS (het sociaal vastgoedkantoor van Schaarbeek) beheren samen 

transitwoningen. Via dit partnerschap stelt de gemeente Schaarbeek woningen ter beschikking die 

beheerd worden door ASIS. De sociale opvolging en de opvolging van de kandidaturen gebeuren door 

het OCMW. Een terugkerend probleem voor bepaalde personen of families in deze tijden is de 

moeilijkheid om na deze transitperiode die verplicht beperkt is in de tijd, een degelijke woning te 

vinden waarvan de prijs aangepast is aan de inkomsten. Er wordt momenteel samen met de 

Schaarbeekse Haard nagedacht over de activering van een afwijkingssysteem en er moet hierover in 

de komende maanden een beslissing genomen worden. Er wordt nagedacht over de uitrol van de 

verschillende voorzieningen die al bestaan in de gemeente met als algemeen doel te vermijden dat de 

meest behoeftige Schaarbekenaren op straat terechtkomen. 

Urgentiewoningen 

De urgentiewoningen van het OCMW werden in 2012 in gebruik genomen. De evaluatie die plaatsvond 

in 2018 maakt het mogelijk te beoordelen of het profiel van de opgevangen personen wel degelijk 

overeenstemt met het profiel waarvoor ze oorspronkelijk gecreëerd werden en of de huisvestingsduur 
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en de herhuisvestingsoplossingen afdoend zijn en in overeenstemming met het sociale werk dat we 

willen verrichten. 

Vastgoedpatrimonium 

Het OCMW heeft een vastgoedpatrimonium met een twaalftal panden. De algemene staat van 

bepaalde van deze gebouwen noopt ons ertoe beslissingen op zeker korte termijn te nemen, ofwel 

wordt er overgegaan tot de verkoop van deze gebouwen, ofwel worden ze gerenoveerd. Wij vinden 

dat de inkomsten die voortvloeien uit het goede beheer van het vastgoedpatrimonium opnieuw in het 

woningbeleid geïnvesteerd moeten worden. 

Prioriteiten 

 De transit- en urgentiewoningen behouden en een soort Housing First aanbod uitbouwen met 

bijzondere aandacht voor dakloze vrouwen.  

 900.000 euro investeren tegen 2021 in het privépatrimonium van het OCMW om het aanbod 

te renoveren, het patrimonium te opwaarderen en de huurcontracten te herzien.  

  De samenwerking met de sociale vastgoedkantoren versterken.  

 Inkomsten genereren uit het vastgoedpatrimonium dankzij een beheer als goede 

huisvader/moeder. 
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Activiteiten en beleidsproject voor 2020 
 

Algemene beschouwingen 
2020 moet een jaar van stabilisatie worden na de werken die ondernomen werden in 2019. De 

installatie van de nieuwe sociale Sociabilisoftware en het in stand houden van de 1030-cultuur zijn een 

echte katalysator voor het soort samenwerkingen waarop we dit jaar mikken. De nieuwe 

bedrijfscultuur van het OCMW van Schaarbeek wil, via de principes van collectieve intelligentie en 

coconstructie ontzuilen en streven naar topkwaliteit door en voor iedereen. 

Het OCMW van Schaarbeek herhaalt opnieuw zijn ambitie om alles in het werk te stellen om het 

openbaar ambt te moderniseren in het bijzonder via middelen en projecten. De dubbele doelstelling, 

het verminderen van de behoeftigheid en de begeleiding van de begunstigde burgers op weg naar een 

beter leven, zal nagestreefd worden via zeven transversale projecten die prioritair zijn voor 2020. 

1. De invoering van Sociabili voortzetten en uitbouwen 
 

Het OCMW van Schaarbeek opteert voor de integratie van Sociabili, een sociale software die het 

resultaat is van een samenwerking met het OCMW van Charleroi en het OCMW van Molenbeek. De 

uiteindelijke migratie van de gegevens van de oude software (CPAS2000) naar de nieuwe software 

(SOCIABILI) zal plaatsvinden op 23 december 2019. Wij denken dat we daarna nog een half jaar bezig 

zullen zijn met de ontwikkeling van correcties en applicaties die verband houden met de software om 

goed te kunnen functioneren en de teams de tijd te geven om de nieuwe tool onder de knie te krijgen. 

Onze procedures voor de verwerking van onze dossiers moeten ook aangepast worden aan onze 

werking met de software. Dit werk is in 2019 al goed gevorderd in het bijzonder dankzij een 

gemeenschappelijke reflectie over de actuele uitdagingen en bestaande belemmeringen bij de 

verwerking van het sociaal dossier.  

Wat zeggen onze departementen hierover?  

Financiële Directie 

Ter illustratie van goede praktijken en tegelijkertijd met de actieve deelname van bepaalde van zijn 

medewerkers aan de werkgroep ‘Financiën’ in het kader van SOCIABILI-project, heeft de dienst 

Financiële Directie het verrijkingsproces van zijn taken voortgezet (via de voorbereiding en a priori 

controle van de betalingen).  De Financiële Directie heeft bovendien de processen van het onderzoek 

van de rekeningen (rechtvaardiging van inkomsten en uitgaven) en van de terugvordering nieuw leven 

ingeblazen (dankzij de invoering van een reporting en van indicatoren voor een systematische 

opvolging), sterker ingezet op de overdracht en het delen van kennis binnen het departement, de 

transversale samenwerking versterkt met het HR-departement (reorganisatie van de cyclus van 

voorschotten, beslagen en inhoudingen op lonen) en met de dienst Wonen van DSB (proactief beheer 

van de huurwaarborgen). 

De voortdurende verbetering van de prestaties met als uiteindelijke doel een betere dienstverlening 

aan de begunstigde burgers te bieden is een leitmotiv voor de Financiële Directie.  Het dienstjaar 2020 

zal dan ook voornamelijk in het teken staan van de verbetering van onze werkprocedures, zowel 

globaal genomen als meer specifiek in het kader van SOCIABILI en we zullen tevens het project waarbij 

onze interne middelen gemeten worden in het kader van het project van het traject van het sociale 

dossier (PDS) actief opvolgen.  
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Departement Algemene Zaken 

Om deze doelstelling te verduidelijken, geven we hier mee hoe onze postdienst ze in praktijk zal 

brengen.  De dienst zal zich in 2020 verder blijven inzetten voor het Sociabiliproject door de 

begunstigde burgers een passend onthaal te bieden en hun documenten in ontvangst te nemen via 

deze nieuwe informaticatool van het Centrum. De Postdienst zal verder blijven inzetten op de 

verbetering van de procedures in samenwerking met de betrokken diensten met het oog op een 

administratieve vereenvoudiging en betere dienstverlening voor de werknemers van het OCMW. 

Verder zal de Postdienst ook meewerken aan het elektronisch documentenbeheer van het Centrum. 

 

2. De raadsleden vormen en de gedragslijnen aanpassen  
 

De nieuwe voorzitster en de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn, die in maart 2019 geïnstalleerd 

werden, willen de gedragslijnen herzien om de doelstellingen van het verminderen van de 

behoeftigheid en de begeleiding van de begunstigde burgers op weg naar een beter leven ook na te 

streven via dit document, als een gemeenschappelijke werkbasis ten aanzien van ons publiek. De 

gedragslijnen zijn zowel voor de maatschappelijk werkers als voor de leden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn die de dossiers van de begunstigde burgers valideren van fundamenteel 

belang. Daarnaast wordt het opleidingsproces van de nieuwe raadsleden ook voortgezet en afgerond. 

Om ruimte voor dialoog en wederzijds begrip in te voeren, zullen er ook uitwisselingen plaatsvinden 

tussen de raad en de terreinwerkers. Zo kunnen de terreinwerkers de beleidsvisie van de raad beter 

integreren en zo kunnen de raadsleden bij hun beslissing beter de vaststellingen van de 

eerstelijnsdiensten begrijpen en ermee rekening houden.  

 

Wat zeggen onze departementen hiervan 

Departement Energie - Schuldbemiddeling 

Met het oog op meer acties die doelen op een preventieve eerder dan voornamelijk curatieve 

begeleiding, werden er in 2019 workshops ter preventie van schuldenoverlast georganiseerd om de 

begunstigde burgers de kans te geven om hun budget- en administratief beheer te verbeteren en beter 

op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten ten aanzien van hun schuldeisers. De raad voor 

maatschappelijk heeft het project van de Energiedienst om de financiële bijstand te herzien unaniem 

goedgekeurd. Vanaf 2020 zal deze bijstand vastgelegd worden via de ondertekening van een 

energiecontract waarmee, op basis van de bepaling van de staat van behoefte die vastgesteld werd 

door het sociaal onderzoek, de respectieve verbintenissen geformaliseerd kunnen worden en het 

OCMW zo de mogelijkheid zal hebben om enerzijds te zorgen voor de energiebevoorrading en 

schuldenlastsituaties bij de leveranciers op te lossen en anderzijds het engagement van de begunstigde 

burgers te krijgen dat ze deelnemen aan de workshops ter preventie van schuldenoverlast om hun 

budgettair en administratief beheer te verbeteren. Het is de bedoeling om zo de autonomie van de 

begunstigde burgers aan te moedigen en ze te sensibiliseren zodat ze zo goed mogelijk kunnen 

voorzien in hun vitale behoeften ondanks hun beperkte inkomsten. Deze voorgestelde herziening van 

het financiële bijstandsmechanisme wordt ook ingegeven door de grote vermindering van de subsidies 

van het sociaal Fonds Gas en Elektriciteit waardoor het nodig is om meer in te zetten op preventieve 

maatregelen ter compensatie van de vermindering van de financiële middelen om energiearmoede te 
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bestrijden.  Vanuit operationeel oogpunt zal deze hervorming ook de mogelijkheid bieden om de 

transversaliteit tussen de diensten Energie en Schuldbemiddeling te versterken waardoor de 

begunstigde burgers van de expertise van deze beide diensten kunnen genieten om hun situatie van 

schuldenoverlast aan te zuiveren. 

Departement Sociale Bijstand  

Ten gevolge van de komst van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn in 2019 en van de 

indiensttreding van nieuwe raadsleden wil het departement Sociale Bijstand in 2020 in het bijzonder 

de nadruk leggen op de wederzijdse kennis van de betrokkenen: wetgevende realiteit, realiteit van het 

sociale werk, administratieve verplichtingen, politieke wil,… om samen de eerder bepaalde 

doelstellingen te bereiken. 

 

Het algemeen beleidsprogramma 2019-2024 wees op het belang van de creatie van een Sociaal 

Observatorium en stelde de volgende reflectie voor:  

“Een ander project dat recent uit de startblokken kwam, is de oprichting van een Sociaal Observatorium 
binnen het OCMW dat is belast met het centraliseren, verzamelen en analyseren van een geheel van 
indicatoren, realiteiten of door het OCMW uitgevoerde opdrachten. Elk departement of elke cel 
verzamelt en organiseert vandaag gegevens op zijn eigen manier waardoor die niet altijd worden 
gecentraliseerd, geanalyseerd en gedeeld. Om aan dit euvel te verhelpen heeft het OCMW beslist om 
binnen de eigen organisatie een Sociaal Observatorium op te richten dat verantwoordelijk is voor het 
centraliseren, verzamelen en analyseren van een reeks indicatoren, realiteiten of opdrachten die door 
het OCMW worden uitgevoerd. Die informatie wordt vertaald naar nota’s, rapporten of aanbevelingen 
voor intern gebruik of voor externe verspreiding (Brulocalis, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Federale 
regering, …). Het Observatorium baseert zich tevens op verslagen, studies en analyses van openbare en 
private instellingen (het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Economie, rapporten van verenigingen of ngo’s, 
universitair onderzoek,…). De thema's en onderwerpen van het onderzoek van het Observatorium 
worden gedefinieerd via uitwisselingen met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de directies. 
Dankzij de werkzaamheden van het Observatorium, die in nauwe samenwerking met de bij de 
onderzoeksthema's betrokken diensten worden uitgevoerd, moet kunnen worden geanticipeerd op 
ontluikende problemen en moeten steeds terugkerende problemen op adequate wijze kunnen worden 

aangepakt.” 

In september 2019 werd er hiervoor een studieverantwoordelijke aangeworven. Het resultaat van zijn 

onderzoeken zal het denkproces van de raad voor maatschappelijk welzijn en alle departementen 

stimuleren bij de coconstructie van onze gedragslijnen. Het eerste observatieverslag is sinds december 

beschikbaar en we hebben trouwens verschillende van de waarnemingen die door de 

studieverantwoordelijke verzameld werden, opgenomen in deze algemene beleidsnota. 

De nieuwe gedragslijnen zullen in de loop van 2020 ook naar het Nederlands vertaald moeten worden. 
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3. De reikwijdte meten van de door elk van ons geleverde 

inspanningen  
 

Het is onze ambitie om over te gaan tot een concrete, participatieve en transversale analyse van de 

werklast die elke fase van een door het OCMW behandeld dossier vertegenwoordigt. Dit geldt zowel 

voor de sociale dossiers als voor alle verrichtingen van de zogenaamde ‘supportdiensten’. 2020 zal de 

gelegenheid zijn om ons te buigen over de objectivering van de behoeften op het vlak van 

(personeels)middelen doorheen heel onze instelling. Vooraleer verder te gaan met de herziening van 

het traject van het sociale dossier en van de gevraagde taken, denken we dat het noodzakelijk is om 

een realistisch beeld te krijgen van de werklast van elk van de medewerkers zodat er verstandig 

nagedacht kan worden over het traject van het sociale dossier (PDS) en we een organisatorisch model 

kunnen uitdenken dat zowel voor de begunstigde burgers als voor de werknemers gunstig is. Daarom 

zullen we de nadruk leggen op het meten van de door alle medewerkers geleverde inspanningen. 

Sedert twee jaar stimuleert en promoot het OCMW van Schaarbeek projectbeheer in zijn teams. 

Innovatie is een van de waarden van het OCMW en er wordt werk gemaakt van de consolidering van 

een bedrijfscultuur gebaseerd op coconstructie. Vandaar dat de collega’s van het beroep, de 

terreinmedewerkers, het voortouw nemen voor zowel de specifieke als voor de institutionele 

projecten, ofwel als bijdragers, ofwel als projectcoördinatoren- of beheerders.  

Bij deze wil hoort ook een opleidingsplan dat daaruit voortgevloeid is om de voor het goede beheer en 

de evaluatie van de gevoerde projecten noodzakelijke tools te verwerven. 

Onze eerste opdracht is echter wel degelijk om te zorgen voor een zo goed mogelijke dienstverlening 

voor het publiek. Het is dus belangrijk om de energie en de personeelsmiddelen die we aan de 

projecten toewijzen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen evalueren om de dienstverlening aan de 

burgers te verbeteren zonder dat de continuïteit van deze dienstverlening in het gedrang komt.  

Concreet gezien zal onze organisatie zich in 2020 bezig houden met het meten van de tijd die besteed 

wordt aan de voornaamste terugkerende taken van de departementen. Het zijn de teams zelf die, op 

transversale wijze en vanuit een gemeenschappelijke methodologie, deze taken zullen helpen 

beschrijven en meten. De benadering zal gezamenlijk uitgebouwd worden met de hulp van een externe 

consultant zodat ze aan onze werkrealiteiten en aan de nagestreefde doelstellingen aangepast is. Het 

is de bedoeling te beginnen met de teams op wie de installatie van de nieuwe sociale software de 

minste impact heeft en daarna de hele organisatie te doorlopen tegen eind 2020. 

4. Gewestelijke harmonisatie van het inschakelingswerk  
 

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de ‘artikel 60,§7’ 

inschakelingsbetrekking werd op 23 mei 2019 gepubliceerd. Het was het resultaat van overleg tussen 

het kabinet van de Brusselse Minister belast met Werk en de Federatie van de Brusselse OCMW’s. Het 

besluit zal in de 19 Brusselse gemeenten van kracht worden op 1 januari 2020. De bedoeling van dit 

besluit is om de praktijken tussen de 19 Brusselse gemeenten te harmoniseren ook al behouden de 

OCMW’s hun voorrechten inzake lokale autonomie. 

In het kader van de toepassing van de zesde staatshervorming en dus van de overdracht van deze 

materie naar de gewesten, wilde Brussel de inschakelingsbetrekking herzien rekening houdend met de 

specifieke sociale context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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De ‘artikel 60-voorziening’ die de OCMW’s de mogelijkheid biedt om een persoon aan te werven om 

hem de kans te geven om beroepservaring op te doen en toegang te hebben tot het recht op 

werkloosheidsuitkering werd op gewestelijk niveau versterkt met als doelstelling om de grens te 

bereiken van 10 % rechthebbenden op sociale integratie met een ‘artikel 60-arbeidscontract’. Deze 

versterking is gekoppeld aan een kwalitatieve harmonisatie van de aangeboden begeleidingsdiensten 

(begeleiding, opleiding op het werk en toegang tot het valideren van competenties). 

De benaming ‘artikel 60’ is onlosmakelijk verbonden de socioprofessionele inschakeling (SPI) en staat 

voor de werkverhouding die een OCMW bindt aan de begunstigde burger die hij aangeworven heeft 

op grond van dit wetsartikel. De begunstigde burger wordt, door het contract, een werknemer 

(bediende of arbeider naar gelang het geval) van het OCMW en is onderworpen aan de wet 

betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978. Vanaf 1 januari verandert de terminologie en 

spreken we voortaan van een inschakelingsbetrekking. 

In 2018 werden er samen met de 19 Brusselse OCMW’s verschillende geharmoniseerde tools 

uitgewerkt. Het gaat om tools die betrekking hebben op de functiebeschrijving, de evaluatie van het 

inschakelingstraject van de werknemer, het persoonlijk competentieverwervings- en begeleidingsplan 

(PAC), een grote nieuwigheid en de analyse van de samenwerking met de potentiële partner in het 

kader van de inschakelingsbetrekking die de overstap op gemeenschappelijke praktijken tussen de 

socioprofessionele inschakelingsdiensten van de Brusselse OCMW’s zullen vergemakkelijken. De 

doelstelling voor 2020 is om voor elke nieuwe werknemer een persoonlijk competentieverwervings- 

en begeleidingsplan op te stellen en minstens drie evaluaties over de duur van het contract te houden. 

Naast deze gewestelijke verandering waar het OCMW van Schaarbeek zich bij aansluit, stellen we vast 

dat we onze acties moeten uitbreiden en richten op een opleidingsaanbod dat de sociale kloof wil 

verkleinen, de tewerkstelling van werkzoekenden wil verhogen, de verwerving van competenties van 

personen met een inschakelingsbetrekking wil ondersteunen en versterken en wil bijdragen tot de 

ontwikkeling van nascholing voor de personeelsleden die deel uitmaken van de teams die deze mensen 

begeleiden. We stellen tevens vast dat bepaalde mensen moeilijkheden ondervinden om te integreren 

in de werkomgeving en niet de door de werkgevers en partners verwachte werkhouding aannemen, 

waardoor de inschakeling soms mislukt. Deze verschillende vaststellingen zullen ons dit jaar ertoe 

brengen om opleidingsactiviteiten te ontwikkelen en een opleidingsprogramma op te stellen, 

workshops te creëren die tegelijkertijd voldoen aan de behoeften van het publiek als aan de vereisten 

van de beroepswereld zowel voorafgaand aan de tewerkstelling als tijdens de duur van het 

inschakelingscontract. We zullen een opleidingsproject blijven aanbieden dat iedereen de kans geeft 

om een aangepast project te creëren in functie van zijn bekwaamheden, verworvenheden en wensen. 

Een transversale werkgroep binnen het departement SPI stelt voor om het departement te (helpen) 
reorganiseren om het slaagpercentage van ons publiek te verhogen en beter op hun vragen te kunnen 
inspelen.  Deze groep voerde al een eerste fase van het werk uit in 2017 en leidt momenteel een 
reflectie over de tweede fase die de ontwikkeling van het begeleidingsaanbod van de begunstigde 
burgers betreft. In het kader van de gewestelijke harmonisatie van de maatregel werkt onze dienst 
hiervoor samen met Brulocalis. Momenteel worden er nieuwe geharmoniseerde tools voor het gewest 
getest. 
 
Er loopt een reflectie over onze begeleiding van de inschakelingsmedewerkers, hun evaluatie en het 

identificeren van hun competenties en de validering van deze competenties. Er zullen binnenkort 

infosessies georganiseerd worden om de werknemers van ons Centrum te sensibiliseren over het 

valideren van de competenties. We denken eraan om een partnerschap uit te werken met het oog op 

alternerend leren en werken om daarna de verworven competenties te valideren. 
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We zetten tevens in op de opleiding van de medewerkers van het SPI-departement. De 
mentoraatsopleiding die in samenwerking met de Franse gemeenschapscommissie (COCOF) 
gecoördineerd wordt bij een vijftigtal begeleiders van inschakelingswerknemers leverde zeer positieve 
feedback op, vooral van onze partners.  We zullen deze dynamiek dit jaar nog verder ondersteunen. 
 

De onderstaande tabel illustreert de verbetering met cijfers van de doelstellingen die bereikt werden 

door ons departement SPI. We willen erop wijzen dat we de door het gewest vastgelegde 

doelstellingen sinds 2018 overschrijden. We kunnen de teams enkel feliciteren en ertoe aanmoedigen 

om zich in 2020 dag na dag verder te blijven inzetten om deze tendens te bestendigen. 

Jaar Te halen doelstelling Behaalde doelstelling 
(gemiddelde) 

2016 328 321 

2017 361 329 

2018 362 373 

2019 402 405 

2020 420  

 

 

5. Renovatie van het rust- en verzorgingstehuis Albert De Latour 
 

Het OCMW van Schaarbeek beheert twee rust- en verzorgingstehuizen: De Kriekenboomgaard, dat 

ingehuldigd werd in juni 2012 en zich in de Britsierslaan bevindt en Home Albert De Latour in de 

Thomas Vinçottestraat. In totaal kunnen er 255 personen opgevangen worden in deze instellingen. Het 

rust- en verzorgingstehuis Albert De Latour werd in gebruik genomen in 1994 en vereist verschillende 

soorten werkzaamheden, eerst en vooral voor wat de reglementering betreft, maar verder ook voor 

wat de afschrijving van de machines en uitrusting betreft. Naast duidelijke hygiëne- en 

veiligheidskwesties, moet deze instelling zich ook in overeenstemming brengen met de nieuwe 

architectuurnormen die momenteel gelden om de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis 

te krijgen.  

Er moeten dus renovatiewerken gebeuren die rekening zullen moeten houden met de nieuwe 

geldende normen. In april 2017 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn, zich bewust van het belang 

van deze werken, ingestemd met het feit dat het bestuur vooruitgang zou boeken met het project 

betreffende het in overeenstemming brengen met de normen en de renovatie van het rusthuis Albert 

de Latour. Er worden momenteel zes scenario’s bestudeerd. Ze openen een breed spectrum van 

mogelijkheden gaande van een minimalistisch project dat enkel het in overeenstemming brengen met 

de normen omvat tot scenario’s waarbij bijkomende gebouwen aangekocht worden om de 

Schaarbeekse senioren meer aangepaste woningoplossingen te bieden die met verschillende niveaus 

van opvang overeenstemmen: dagcentrum; serviceresidentie; kortverblijf (waardoor de 

mantelzorgers even op adem kunnen komen zonder zorgen). Er werd een reflectie gevoerd over de 

mogelijkheid om het aantal ROB- en RVT-bedden opnieuw in evenwicht te brengen in elk van de twee 

rusthuizen door RVT-bedden van De Kriekenboomgaard te ‘verplaatsen’ naar Albert De Latour 

waardoor we, gezien de bezettingsgraad van elk van de rusthuizen, aan de vraag kunnen tegemoet 

komen. Bovendien zou dit een harmonieuzere verdeling in elk van de rusthuizen mogelijk maken 

tussen autonome personen en zij die meer aandacht en verzorging nodig hebben. Het bestuur van de 
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Franse Gemeenschapscommissie (COCOM) zal deze beddenoverdracht echter pas uitvoeren na de 

conformering van ADL, vandaar dat het renovatieproject hoog op de agenda zal staan in 2020. 

 

6. Aanpak van alarmen van het ministerie uitbreiden 
 

De samenwerking die voor dit jaar 2020 naar voren geschoven wordt, wordt ook overwogen ten 

aanzien van externe partners en in het bijzonder ten aanzien van de Programmatorische 

Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie (POD MI). 

Aangezien we willen luisteren naar de inspectie van de POD MI zal een van de projecten voor 2020 zijn 

om onze werking te veranderen en de ‘alarm-knipperlichten’ van het ministerie beter aan te pakken. 

Onze operationele teams hebben momenteel moeite om de ‘alarmen’ van het Ministerie aan te 

pakken. Deze alarmen wijzen ons op administratieve tegenstrijdigheden die gecontroleerd moeten 

worden in de dossiers van de begunstigde burgers. Onze terreinmedewerkers die de aanvragenstroom 

van de begunstigde burgers moeten verwerken, slagen er niet altijd in om de tijd te vinden om deze 

alarmen doeltreffend aan te pakken. De inzet van dit project is om een doeltreffend proces op te 

stellen om aan de slag te gaan met deze kostbare informatie die ons doorgegeven wordt door de POD 

MI.  Na afloop van onze ontmoetingen met de inspecteur herhaalde hij zijn wens dat de door de POD 

MI verstuurde alarmen systematisch gecontroleerd zouden worden. Ons Centrum moet alles in het 

werk stellen om deze doelstelling te bereiken. Een eerste werk dat ontsproot uit een samenwerking 

tussen de departementen geeft al aan op welke manier we deze thematiek willen aanpakken. Deze 

aanpak zal bovendien versterkt worden in de loop van 2020. 

 

7. De evaluatiecyclus en het opleidingsplan invoeren 
 

We zijn aan het einde gekomen van 2019, dat een ‘testjaar’ was voor de evaluatiecyclus en de 

consolidatie van het opleidingsplan die het afgelopen jaar ingevoerd werden. Nu is het de bedoeling 

om de cyclus te consolideren en algemeen toe te passen. Deze cyclus omvat de opstelling en opvolging 

van doelstellingen die gekoppeld zijn aan het geïntegreerd operationeel plan dat de institutionele 

doelstellingen van het OCMW bevat. 

De evaluatiecyclus is een personeelsmanagementproces dat focust op de kwaliteit van de 

dienstverlening en op de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van elke werknemer.  

De evaluatie beoogt een opvolging van de prestaties en wil dialoog en samenwerking tussen de 

medewerker en zijn functionele hiërarchische verantwoordelijke stimuleren l (N+1) door: 

 de wederzijdse verwachtingen en de beschikbare middelen te verduidelijken 

 bij te dragen tot de identificatie van de noden voor wat de ontwikkeling van de competenties 

van de werknemer betreft  

 de medewerker de kans te bieden om specifieke wensen in alle vrijheid te uiten  
 een idee te krijgen van de motivatie en het welzijn van de medewerker  
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 ASMARTE-doelstellingen te bepalen die aansluiten bij de algemene beleidsnota en het 
geïntegreerd operationeel plan en die specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch, 
tijdsgebonden en ecologisch zijn  

 

De evaluatiecyclus focust op de dialoog tussen de medewerker en zijn rechtstreekse functionele 

hiërarchische verantwoordelijke (N+1), met de functiebeschrijving als objectieve gespreksbasis aan het 

begin van de cyclus. De functiebeschrijving bevat zowel de opdrachten en taken van de werknemer als 

de gedragscompetenties die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. 

Het functieclassificatieproject was geboren. Dit project bestaat uit twee fasen en in 2019 werden de 

generieke functiebeschrijvingen voor heel het OCMW opgesteld zodat iedereen begin 2020 over een 

gecontroleerde en gevalideerde functiebeschrijving beschikt. De bedoeling is om de functies te meten 

via een comité en om de interne carrièremogelijkheden te bekijken in naleving van ons wettelijk kader. 

De analyse van de verschillen tussen de situaties van de personeelsleden en de meting van de functies 

zullen leiden tot conclusies die zullen dienen voor de opstelling van een actieplan. Dit actieplan zal 

afgetoetst worden aan de reële budgettaire enveloppe, aan individuele situaties en aan de richting die 

het toekomstig loonbeleid van de medewerkers wil uitgaan en waarover een beslissing genomen werd 

door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Het project van de ‘invoering van de evaluatiecyclus’ werd ook opgestart. Nadat de evaluatoren een 

opleiding kregen, werden de medewerkers begin januari 2019 op de hoogte gebracht van de manier 

waarop de evaluatiecyclus in het OCMW uitgewerkt werd en van de achterliggende filosofie. Het 

afgelopen jaar werden de documenten en procedures voorgesteld en werd erover onderhandeld met 

de verschillende besluitvormende instellingen zodat we klaar zouden zijn voor de lancering van de 

cyclus die over 2 jaar zal lopen en in januari 2020 van start zal gaan. Aangezien we het werk van 

iedereen willen vergemakkelijken, werd er ook een overheidsopdracht gelanceerd om een 

informaticatool ter ondersteuning van dit proces ter beschikking te kunnen stellen van de gebruikers. 

Het lopende ‘stabilisatieproject’ dat zal voortgezet worden in 2020 is ook een belangrijke actielijn om 

het personeel meer stabiliteit en meer erkenning te kunnen bieden, onze rekruteringen en selecties 

efficiënter te doen verlopen en zo een betere continuïteit van de dienstverlening te kunnen 

waarborgen. 

Tot slot zullen ook de statuten aangepast worden zodat we onze referentiedocumenten, die van 

fundamenteel belang zijn voor het HR-management, kunnen updaten. 

Specifieke projecten 
In 2020 zullen er verschillende nieuwe projecten het daglicht zien die aansluiten bij onze wil om de 

medewerkers, begunstigde burgers en partners te stimuleren om de zin van hun werk en traject 

(opnieuw) te ontdekken. 

Het MIRIAM-project 
Het OCMW van Schaarbeek heeft zich kandidaat gesteld voor het ‘MIRIAM-project’ (met als doelgroep 

alleenstaande moeders). Dit is een programma dat voorgesteld werd door de POD Maatschappelijke 

Integratie. De inleiding van de voorstelling van dit door de POD MI voorgestelde programma geeft de 

volgende vaststelling mee: ‘Voor elke man in een eenoudergezin die het leefloon ontvangt, zijn er acht 

vrouwen. De gegevens die de POD Maatschappelijke Integratie ter beschikking heeft tonen eveneens 

aan dat deze vrouwen gemiddeld twee keer langer een leefloon genieten dan hun mannelijke 

tegenhangers. Het hoge aantal vrouwen in deze situatie en het feit dat zij langer in armoede leven is 
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een ernstige maatschappelijke realiteit die me bezighoudt. Als Staatssecretaris voor 

armoedebestrijding, maar eveneens bevoegd voor gelijke kansen ben ik overtuigd van de meerwaarde 

van een innoverend project als MIRIAM om de oplossing in vraag te stellen die de maatschappij biedt 

aan eenoudergezinnen, waar hoofdzakelijk vrouwen aan het hoofd staan. Door de empowerment van 

deze mama’s te bevorderen, bevorderen wij eveneens het welzijn van hun kinderen met een duidelijke 

impact op de kinderarmoede en de integratie van de toekomstige generaties.’ zo legt Zuhal Demir, 

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding uit. 

Vanuit deze vaststelling ontstond het MIRIAM-project. Kortom, de lezer zal het volgende onthouden: 

‘In 2015 zijn verschillende organisaties samengekomen om na te denken over de problematiek van 

armoede bij alleenstaande mama’s die moeten aankloppen bij het OCMW. Wij wisten dat het een zeer 

kwetsbare doelgroep was en dat het tijd was om dieper na te denken over de kruising van gender, 

armoede en eenouderschap. Zo is het project MIRIAM ontstaan’. We hadden het niet beter kunnen 

zeggen. Daarom heeft ons Centrum, dat dankzij de expertise van de sociale terreinwerkers kon 

vaststellen dat alleenstaande moeders in het bijzonder beperkt worden op het vlak van hun 

ontplooiing, gereageerd op de projectoproep voor 2020 en staan we klaar om dit project op te starten 

en zo de positieve gevolgen te bereiken die vastgesteld werden in andere deelnemende OCMW’s3. 

Naast deze wil om eenoudergezinnen te steunen is er ook het project van de crèche ‘La Courte Echelle’ 

dat gestaag vooruitgang boekt. 

Het netwerk 
In 2020 zal de CSSA (Coördinatie van de Schaarbeekse Sociale Actie) haar maandelijkse bezoeken aan 

de sociale organisaties voortzetten. Een keer per jaar opent een sociale organisatie haar deuren voor 

de sociale werkers van het netwerk om haar lokalen, teams en werking voor te stellen. Er werd een 

programma opgemaakt van oktober 2019 tot juni 2020. Dit jaar zullen ook twee diensten van het 

OCMW hun deuren openen voor het netwerk. 

Er worden ook thematische ontmoetingen voorbereid die geconcretiseerd zullen worden in 2020:  

- een ontmoeting tussen de actoren die alfabetiseringslessen en lessen Frans als vreemde taal 
aanbieden,  

- een ontmoeting rond jongeren met de voorstelling van de AMO (sociale diensten die 
ondersteuning voor jongeren bieden) en van het nieuwe decreet betreffende de bijstand aan 
jongeren, 

- een ontmoeting met de actoren die acties voorstellen om te strijden tegen de digitale kloof, 
- een ontmoeting met ONE, 
- een ontmoeting tussen de dienst SPI (personen in illegaal of onregelmatig verblijf) en het 

netwerk,… 
 

Tijdens deze ontmoetingen zal er tijd zijn om de noden, projectvoorstellen en acties te formuleren die 

ingevoerd moeten worden in het kader van de CSSA. 

In 2019 heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen de dienst Wonen van het OCMW en de 

verenigingensector. Er werden verschillende plannen voorgesteld om gezamenlijke acties op te zetten. 

Er werd een eerste actie opgestart die in 2020 geconcretiseerd zal worden: de vrederechters van de 

twee kantons van Schaarbeek ontmoeten om hen op de hoogte te brengen van de vaststellingen van 

de sociaal werkers die een slecht behuisd publiek begeleiden en van gedachten te wisselen over het 

instellen van beroep bij het vredegerecht voor dit publiek. Tegelijkertijd met deze ontmoeting is er een 

                                                           
3 o.a. Charleroi, Gent, Leuven, Sint-Jans-Molenbeek en Namen. 
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vraag van de meer algemene sociaal werkers om beter geïnformeerd te worden over de organisatie 

van het vredegerecht. We analyseren of het opportuun is om een opleiding aan te bieden over de 

mogelijkheid om beroep in te stellen bij het vredegerecht in het kader van huurconflicten. 

Diploma-uitreikingsceremonie 
Vanuit de optiek om goede praktijken en academische successen te valoriseren, wil het Centrum dit 

jaar een ceremonie invoeren om zij die een diploma behalen te feliciteren. Deze ceremonie zal 

georganiseerd worden om het studentenpubliek dat ondersteund wordt door de jongerendienst in de 

bloemetjes te zetten en zo hun toewijding tijdens dit opleidingstraject te erkennen en valoriseren.  

Begunstigde burgers met een gezelschapsdier ondersteunen  
Uit sociologisch en psychologisch onderzoek blijkt dat het hebben van een gezelschapsdier een 

positieve impact heeft op een persoon, zeker wanneer deze persoon alleenstaand is. Het 

gezelschapsdier leidt tot ontmoetingen en dialoog met andere mensen in openbare ruimtes die sociale 

banden creëren en in stand houden. ¨Het gezelschapsdier stelt gerust door zijn aanwezigheid.  

We willen er ook op wijzen dat verantwoordelijk zijn voor een leven, zelfs al is dit het leven van een 

dier, de persoon opnieuw zelfrespect doet vinden of zijn zelfrespect versterkt. 

Eigenaar van een dier zijn, brengt kosten met zich mee die soms moeilijk te overkomen zijn voor de 

begunstigde burgers. De gemeente steunt de sterilisatie van katten via een premie, maar er is nog 

niets voorzien voor andere dieren. Daarom bekijkt het OCMW van Schaarbeek of samenwerkingen met 

dierenartsen mogelijk zijn om de begunstigde burgers met een huisdier te ondersteunen. 

Veel aandacht voor respect voor het milieu  

Gesterkt door het succes van de week van de mobiliteit en de zero waste week van 2019 willen we in 

2020 verder inzetten op het milieu.  

Vervoermiddelen zijn verantwoordelijk voor 25 % van de uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk 

van CO2). Ze zijn dus een zeer grote factor bij het ontstaan van klimaatveranderingen. Tegen 2050 

riskeert deze uitstoot sterk te stijgen op wereldniveau in functie van het gevoerde beleid en individuele 

praktijken. Zo zijn er momenteel bijvoorbeeld meer dan 500 wagens per 1.000 inwoners in Europa, 

Noord-Amerika, Japan en Zuid-Korea! Als we onze broeikasgassenuitstoot willen verminderen, dan 

moeten we dus onze verplaatsingen met de wagen verminderen en de voorkeur geven aan zachte 

verplaatsingswijzen voor korte afstanden. 

Door (opnieuw) te gaan fietsen, steppen, rollerbladen of gewoonweg wandelen, werken we mee aan 

het verminderen van de CO2-uitstoot. Door de voorkeur te geven aan zachte verplaatsingswijzen voor 

kleine afstanden kunnen we de stadswegen ontlasten en is er minder luchtverontreiniging. Het is dus 

niet alleen een milieu-uitdaging, maar ook meer en meer een kwestie van volksgezondheid. Tijdens 

heel de week van de mobiliteit werden de medewerkers de uitgenodigd om de voorkeur te geven aan 

alternatieve verplaatsingswijzen. Naast de week van de mobiliteit hebben we ook een zero waste week 

georganiseerd. 

Deze acties ontstonden enerzijds vanuit de institutionele wil om onze afvalproductie binnen het 

OCMW te verminderen (doelstelling van het algemeen beleidsprogramma 2019/24: single use plastic 

free tegen het einde van de ambtstermijn) en anderzijds vanuit het individuele engagement van een 

tiental medewerkers die hun collega’s willen sensibiliseren en begeleiden bij de overgang naar zero 

waste (Eco-cultuurwerkgroep). 
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Het is de bedoeling om te sensibiliseren en informeren over de middelen om de afvalberg te 

verminderen zodat alle medewerkers er elk op hun eigen niveau aan kunnen meewerken. Door ons 

tot de medewerkers van het OCMW te richten, hebben we ook de ambitie om deze kennis uit te 

breiden naar het publiek met begunstigde burgers via de nieuwe competenties die deze actie zal 

gecreëerd hebben. We moeten de Eco cultuurwerkgroep, die bestaat uit dynamische en betrokken 

medewerkers en een kleine ploeg met vrijwilligers, hiervoor bedanken. 

 

Een nieuw imago 
Rekening houdend met de visie van ons OCMW4 die we via dit hernieuwingsproject ondersteunen, zijn 

we in 2019 met een reflectie gestart rond het imago van onze instelling.  Dankzij een participatief 

proces hebben we de medewerkers om hun ideeën hierover gevraagd. We willen dat ons toekomstige 

logo zo dicht mogelijk bij de visie en dynamiek van ons OCMW aanleunt.  

Het logo is een belangrijk element voor een onderneming of instelling. Het is ons visitekaartje. Het is 

dus van fundamenteel belang dat ons logo de visie, opdrachten en waarden van ons OCMW zo goed 

mogelijk weergeeft. Onze huidige logo weerspiegelt echter niet voldoende de vele vormen van bijstand 

die we bieden noch onze waarden van emancipatie en inschakeling in de maatschappij. Aangezien het 

logo bovendien al van een tiental jaar geleden dateert, geeft het ook niet de nieuwe dynamiek weer 

die ingevoerd werd in ons OCMW. Jullie zullen al gemerkt hebben dat er de laatste jaren en in het 

bijzonder de laatste maanden een nieuwe dynamiek leeft in ons OCMW, zowel op het niveau van de 

instelling als onder de medewerkers. Zo denken we bijvoorbeeld aan de Cultuur 1030 en het traject 

van het sociale dossier (PDS). Deze nieuwe mindset moet terug te vinden zijn in ons logo/ onze slogan. 

Daarom leek het ons een goed idee om een nieuw logo te creëren vergezeld van een sterke slogan, ter 

aanvulling van dit logo. Deze verandering van logo moet ervoor zorgen dat we beter zichtbaar zijn voor 

het grote publiek en moet ons Centrum een sterker, dynamischer imago bezorgen met alle positieve 

gevolgen die daarbij horen. 

  

                                                           
4 In het OCMW van Schaarbeek uit zich dit in de wil om professionele en welwillende begeleiding te bieden die 
iedereen de kans geeft om: 
• over de basisbestaansmiddelen te beschikken (inkomen, woning, gezondheidszorg, onderwijs voor de 
kinderen …) ; 
• (terug) voldoende zelfrespect te krijgen ; 
• een zinvol leefproject uit te werken via een job, een opleiding, een engagement als vrijwilliger of een 
collectief engagement… 
 
Dit emancipatietraject, dat voor autonomie zorgt, heeft in fine tot doel om iedereen de mogelijkheid te bieden 
om zich actief betrokken te voelen bij de maatschappij en er als volwaardige burger een plaatsje in te hebben. 



 28 

Conclusie 
Via deze algemene beleidsnota 2020 bevestigen we dat we mobiliserende veelbelovende projecten 

willen invoeren om de vooruitgang te boeken die aansluit bij onze visie. 

Deze visie vertaalt zich in onze wil om een professionele en welwillende begeleiding te bieden en 

iedereen de kans te geven om: 

• over de basisbestaansmiddelen te beschikken (inkomen, woning, gezondheidszorg, onderwijs voor 

de kinderen …), 

• (terug) voldoende zelfrespect te krijgen, 

• een zinvol leefproject uit te werken via een job, een opleiding, een engagement als vrijwilliger of een 

collectief engagement … 

Dit emancipatietraject, dat voor autonomie zorgt, heeft in fine tot doel om iedereen de mogelijkheid 

te bieden om zich actief betrokken te voelen bij de maatschappij en er als volwaardige burger een 

plaatsje in te hebben. Het door de raad voor maatschappelijk welzijn gevoerde beleid, zal aansluiten 

bij de dynamiek die iedereen uitnodigt om vooruitgang te boeken, opnieuw de teugels van zijn leven 

in handen te nemen en op zijn niveau bij te dragen tot de maatschappij. Ons sociale werk moet actief 

en duurzaam bijdragen tot het reduceren van de behoeftigheid in Schaarbeek en moet de begunstigde 

burgers geleidelijk aan meer autonomie geven en verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen. De 

waarden welwillendheid, respect, rechtvaardigheid, vernieuwing en topkwaliteit uit de nieuwe 

‘Cultuur 1030’ vormen de leidraad voor onze dagelijkse handelingen.  

Het OCMW van Schaarbeek wil inclusief zijn: iedereen moet zich welkom en gesteund voelen. De 

rechten en plichten van iedereen moeten gekend zijn en gerespecteerd worden.  

 

               Sophie QUERTON Voorzitster 

 

 

 

 

 

 

Ik wil de teams bedanken die ons geholpen 

hebben bij de samenstelling van deze 

algemene beleidsnota en iedereen die 

geholpen heeft bij het verzamelen van 

informatie en bij het opstellen en structureren 

van dit document. 


