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it jaar loopt ten einde en daarmee komt er ook een einde aan een hele rist van gebeurtenissen die er soms 

voor zorgden dat de meest kwetsbaren nog meer geïsoleerd geraakten, zonder dat ze daarom durven gebruik 

te maken van de sociale rechten waar ze aanspraak op maken en daar zijn verschillende redenen voor. Hoewel 

niemand er nog in geslaagd is om een cijfer op dit verschijnsel van ‘non take-up van de sociale rechten’ te plakken, komt 

het voornamelijk voor in de meest achtergestelde wijken en bij de meest kwetsbare personen. 

De digitale kloof verklaart in deze context grotendeels de non take-up van de rechten. Tijdens de lockdown waren de 
meeste diensten immers enkel vanop afstand toegankelijk en onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen bevinden 
zich veel mensen die geen contact met deze diensten (bv. Actiris en nog andere diensten) konden opnemen of daar niet 
in slaagden omwille van de digitale kloof.  
 
Zoals Céline Nieuwenhuys, Secretaris-generaal van de Federatie van de Maatschappelijke Diensten terecht herhaalde 
tijdens haar toespraak, zijn de OCMW’s en de verenigingssector de barometers van de sociale toestand van de 
maatschappij. In 2021 kwam een nieuw publiek aankloppen bij de verschillende OCMW’s van het land en voornamelijk in 
de grote steden. Dit publiek bestond o.a. uit zelfstandigen, artiesten en studenten die hun inkomsten zagen teruglopen 
en zelfs verdwijnen. Het OCMW van Schaarbeek moest zich het afgelopen jaar aanpassen aan deze uitzonderlijke situatie 
die lijkt te blijven duren en het OCMW bleef zijn opdrachten vervullen en tegelijkertijd zijn toegankelijkheid waarborgen, 
ondanks de vele afwezigheden in de teams ten gevolge van besmettingen of quarantaines.  
 
We willen alle medewerkers van ons OCMW dan ook hartelijk danken voor hun dagelijkse inzet. Het is dankzij hen dat 
onze instelling haar opdrachten kon voortzetten, zelfs op het toppunt van de crisis. 
 
De door de regering genomen beslissingen in reactie op de gezondheidscrisis dwongen ons ertoe om ons aan te passen 
en nieuwe oplossingen te vinden om onze activiteiten te kunnen voortzetten en tegelijkertijd de burgers in nood de kans 
te geven om deze periode door te komen en het hoofd boven water te houden.  
 
Onder de pragmatische oplossingen die in 2021 ingevoerd of voortgezet werden, vermelden we bijvoorbeeld: 

- De creatie van de ‘COVID-cel’ dankzij gewestelijke en federale subsidies, die instond voor het beheer en de 
operationalisering van deze subsidies, 

- De opening van het dagopvangcentrum Phareyers voor slechtbehuisden om hen de kans te bieden om opnieuw 
verbinding te maken  

- De verdeling van voedselcheques (S-cheques) zodat de meest kwetsbare burgers hun boodschappen kunnen 
doen in de winkels van hun keuze, 

- De voortzetting van het elektronisch documentbeheer, 
- De invoering van het zogenaamde ‘structurele’ telewerk,  
- De toepassing van indicatoren om een reeks parameters te objectiveren,  
- De opstelling van een nieuwe sociale barometer, 
- De invoering van een opwaarderingsplan voor het personeel,  
- De reorganisatie van het departement Sociale Emancipatie.  

 
We willen deze nota beginnen met een stand van zaken, die opgesteld werd door Carlo Caldarini ons Sociaal 

Observatorium, van de sociale gevolgen van de pandemie, waarna we verder gaan met de nieuwe projecten die onze 

instelling wil invoeren in 2022 en tot slot zullen we ook nog spreken over de fasen van de al opgestarte projecten die we 

volgend jaar willen voortzetten.  
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Het artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

(OCMW) bepaalt het volgende:  

“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 

waardigheid.”  

“Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die (...) tot opdracht hebben deze dienstverlening 

te verzekeren1.”  

Een OCMW heeft tot taak aan personen en gezinnen “de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap 

gehouden is”2. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan 

van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn3.  

Het OCMW past de best aangepaste methoden van het maatschappelijk werk toe met eerbiediging van de 

ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de begunstigde burgers.  

Het OCMW doet veel meer dan alleen leeflonen toekennen. Het wil een professionele en welwillende begeleiding 
bieden die eenieder toelaat over de basisbestaansmiddelen te beschikken, voldoende zelfwaardering te herwinnen, 
een zinvol levensproject te ontwikkelen via een job, een engagement als vrijwilliger in een vereniging of in een 
artistiek of cultureel project. Het is niet de bedoeling om een project op te leggen, maar om samen met de persoon 
een project uit te werken in functie van zijn mogelijkheden, bekwaamheden en ambities. 

 
Het werk in een OCMW zoals dat van Schaarbeek vereist, door het aantal aanvragen die behandeld worden en de 
complexiteit van deze aanvragen, dat de werknemers heel erg stressbestendig zijn, een gevoel van empathie 
hebben en zin vinden in hun inspanningen en energie. Willen we als OCMW gepast kunnen reageren op de 
complexe sociale situaties, dan hebben we de kennis en ervaring van alle medewerkers nodig. Voortdurende 
aanpassingen aan het systeem vereisen een evolutie van de administratieve structuur die meer flexibiliteit en 
participatie mogelijk maakt. 

Elk jaar wordt er een algemene beleidsnota opgesteld die bij de begroting hoort die aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd, overeenkomstig artikel 88 van de wet. Via deze nota willen we u kennis 

laten maken met de projecten die in 2022 voortgezet zullen worden en tevens de nieuwe projecten voorstellen die 

we dan zullen lanceren. 

                                                           
1 Herhaling van het art. 23 van de Grondwet: “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.” 
2 Artikel 57 van de organieke wet 
3 Artikel 57 van de organieke wet 
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Eerste balans van de sociale gevolgen van de pandemie  
Sinds meer dan een jaar vragen de verantwoordelijken van de 581 Belgische OCMW’s zich – net zoals 
veel andere beleidsmakers van het land en de gewone stervelingen overal ter wereld – af wat de 
sociale gevolgen van deze pandemie zullen zijn.  

Zoals gewoonlijk het geval is wanneer we geconfronteerd worden met plotse, niet gewenste en 
onverwachte veranderingen, is ook nu een van de meest directe reacties om ‘op zoek te gaan naar 
gegevens‘. Goedgelovigen gaan over tot willekeurige opzoekingen op het internet en op de sociale 
media, terwijl de meest vooruitzienden indicatoren opstellen.  

Net zoals alle OCMW’s en sociale diensten van het land staan we in deze periode meer onder druk en 
hebben we te kampen met een groeiende vraag, maar de gegevens waarover we beschikken geven 
ons niet veel duidelijkheid. 

Het probleem is dat de plotse verandering ook onze radaren 
ontregeld heeft. De crisis ten gevolge van de verspreiding 
van het COVID-19-virus heeft ons niet alleen 
geconfronteerd met ongekende problemen, maar had ook 
een impact op ons vermogen om informatie te creëren en 
analyseren. Voor de gezondheidsautoriteiten was zelfs het 
tellen van de sterfgevallen een gok en dan hebben we het nog niet eens gehad over het aantal 
besmette of geïmmuniseerde personen. Daar zijn minstens drie redenen voor. 

De eerste is dat de regels van ‘social distancing’ die in alle organisaties vlug geïntegreerd moesten 
worden en dan vooral via telewerk, gevolgen hadden voor alle soorten producties, ook voor de creatie 
van statistieken. 

De tweede reden is dat bepaalde verschijnselen zoals het aantal geïnfecteerde personen en de daaruit 
voortvloeiende sterfgevallen alleen indirect gemeten kunnen worden zonder duidelijk akkoord over 
de manier waarop deze gevallen gedefinieerd, geïdentificeerd en gemeten moeten worden. Door te 
onnauwkeurige of onvolledige gegevens op te helderen, proberen onderzoekers overal ter wereld de 
sterfgevallen die rechtstreeks veroorzaakt werden door het virus te onderscheiden van de 
sterfgevallen die te wijten zijn aan factoren zoals comorbiditeit of verminderingen van de 
gezondheidsuitgaven die in bijna alle landen voorvielen de afgelopen jaren.  

De derde reden is dan weer dat de verschijnselen zelf die men wilde monitoren ingrijpende 
veranderingen ondergingen die de statistische opvolging beïnvloedden.  

Er is ook nog een andere factor waarover weinig gesproken wordt en dat is dat bepaalde sociale 
verschijnselen onder de radar blijven.  

Enerzijds gaat het om groepen heel kwetsbare personen: daklozen, illegalen, werknemers zonder 
contract, schijnzelfstandigen enz.  

Anderzijds deed er zich nog een ander wijdverbreid fenomeen voor dat betrekking had op de beleefde 
ervaring: de psychologische en sociale chaos veroorzaakt door de opeenvolgende veranderingen. 
Overheidsinstanties op alle niveaus namen een hele reeks maatregelen om de economische en sociale 
verliezen die de pandemie veroorzaakte te proberen te compenseren. Al deze maatregelen, die in de 
meeste gevallen wel efficiënt bleken, leidden steeds weer tot nieuwe procedures en criteria. Fysieke 
aanwezigheid op het werk, telewerk, lockdown, versoepelingen, zij die de maatregelen moesten 
opvolgen, in eerste instantie de eerstelijnsmaatschappelijk werkers, staken heel veel energie in het 
toepassen van al deze veranderingen. Telkens er nieuwe veranderingen aankomen, geeft dit sommige 
maatschappelijk werkers het gevoel dat ze de situatie niet langer de baas kunnen en terwijl ze hun 
best doen om zich opnieuw aan een nieuwe maatregel aan te passen, komen er alweer nieuwe 
maatregelen bij. 

We ervaren meer druk en een groeiende 

vraag, maar de gegevens waarover we 

beschikken geven ons niet veel 

duidelijkheid in deze situatie. 
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Hoe kan dit algemene gevoel van uitputting en overbelasting dat niet te zien is in de officiële 
statistieken dan in aanmerking genomen worden?  

Sociale ongelijkheden op gezondheidsvlak  

De Brusselse gemeenten met de meeste leefloonbegunstigden onder 
hun bevolking hebben algemeen gesproken ook het hoogste aantal 
COVID-gevallen van het gewest. Dit verschijnsel kan verklaard worden 
door een grote bevolkingsdichtheid, veel woningen waar afstand 
houden onmogelijk is, minder gemakkelijke toegang tot 
gezondheidszorg en die zorg is van mindere kwaliteit dan in de rest 
van het land (zie onderstaande figuur). 

Aantal COVID-19-gevallen ten opzichte van het aantal leefloonbegunstigden in de Brusselse gemeenten  

 

Bron: Anaëlle Lucina en Matthias Masini, 2021 

In de huidige gezondheidscontext bevordert armoede de blootstelling aan het virus. Socio-
economische ongelijkheden gelinkt aan inkomen, tewerkstelling, onderwijs en demografische 
verschillen zoals leeftijd of geslacht, dragen bij tot ongelijkheden op gezondheidsvlak en zorgen ervoor 
dat kansarme groepen een veel groter risico lopen op gevolgen voor de gezondheid. 

In geval van een pandemie dragen zij die in armoede leven immers een dubbele last: de meesten onder 
hen wonen in dichtbevolkte wijken en werken in zones waarin ze overmatig blootgesteld worden aan 
het coronavirus. Als onveiligheid en overmatige blootstelling hand in hand gaan, dan geldt dit ook voor 
een goede financiële situatie en minder gezondheidsrisico’s. 

Deze ongelijkheid kan gecompenseerd worden door meer in te zetten op preventie en vroegtijdige 
begeleiding van kwetsbare en risicopersonen. Een van de grootste obstakels is dat waar de 
economische middelen voor de medische zorg en preventie het hoogst zouden moeten zijn, de 
inkomsten van de bevolking en dus ook de fiscale inkomsten, net het laagst zijn. 

  

De Brusselse gemeenten met 
de meeste leefloners onder hun 
bevolking tellen gewoonlijk ook 
meer COVID-gevallen dan de 
andere gemeenten in het 
gewest. 
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Directe gevolgen van de pandemie op de burgers die bij de OCMW’s aankloppen  

De maandelijkse enquête over de sociale impact van COVID-
19 die gelanceerd werd door de POD Maatschappelijke 
Integratie, waaraan ons Centrum deelneemt, wijst – op 
landelijk niveau – op een toename van het totale aantal 
personen die door de OCMW’s geholpen worden, een nog 
grotere toename van het aantal personen die minstens van 
één soort bijkomende maatschappelijke dienstverlening 
gebruik maken, een duidelijke daling van de inkomsten uit 
werk en op het feit dat bepaalde specifieke statuten, zoals 
zelfstandigen of artiesten, ondanks de ongunstige socio-

economische context, ondervertegenwoordigd blijven in de groep mensen die zich tot de OCMW’s 
richten. 

Als we de gegevens van Schaarbeek bekijken, lijken sommige veranderingen minder duidelijk en lopen de 
tendensen niet altijd gelijk met de tendensen die op nationaal niveau waargenomen worden: 

1. Als we alle soorten maatschappelijke dienstverlening samentellen, stijgt het aantal OCMW-
begunstigden in Schaarbeek met +2,6% tussen 2020 en 2021 (gemiddelden van de eerste zes 
maanden van het jaar). Deze toename ligt lager dan het nationale gemiddelde.  

Het aantal begunstigden per 1000 inwoners, voor alle soorten maatschappelijke dienstverlening 
samen, bedraagt in Schaarbeek echter meer dan 95, wat een drievoud van het nationale gemiddelde 
is (30 per 1000 inwoners).  

Als we rekening houden met personen die rechtstreeks ten laste van de begunstigde zijn (27% van de 
begunstigden hebben een gezin ten laste) dan bedraagt het reële aantal personen die door het OCMW 
van Schaarbeek geholpen worden, voor alle soorten maatschappelijke dienstverlening samen, bijna 
20.000 personen, d.w.z. 145 begunstigden per 1000 inwoners.  

2. De begunstigden van het OCMW van Schaarbeek genieten, gemiddeld, van 2 categorieën 
maatschappelijke dienstverlening per persoon en in plaats van toe te nemen, is dit gemiddelde net 
gedaald tijdens de pandemie. 

3. Het aantal personen dat van een leefloon (LL) afhangt, neemt toe in Schaarbeek, maar niet in de 
verwachte verhoudingen: +1,6% tussen februari en april 2020 (eerste lockdown), +5% tussen januari 
en december 2020. De toename van het aantal begunstigden van het equivalent leefloon (ELL) is meer 
uitgesproken, maar nog altijd onder de nationale gemiddelden: +7% van januari tot december 2020. 

4. Circa 95% van de begunstigden van het OCMW van Schaarbeek maakt gebruik van minstens één soort 
bijkomende maatschappelijke dienstverlening, al dan niet samen met structurele bijstand (LL, ELL of 
tewerkstelling). Op nationaal niveau bedraagt dit percentage slechts 60%. 

5. De manier waarop onze sociale software de persoonsgegevens van gewezen en nieuwe begunstigden 
registreert, maakt het niet mogelijk om te weten wat hun beroepsstatuut was voor de steunaanvraag.  

6. De enkele ramingen waarover we beschikken, wijzen niet op een groot aantal zelfstandigen en 
artiesten die bij ons OCMW komen aankloppen. Op nationaal niveau bedraagt het aandeel 
zelfstandigen onder de nieuwe steunaanvragers minder dan 2% en dat van de artiesten bedraagt om 
en nabij de 0%. Het is mogelijk dat deze specifieke groepen eerst proberen hun financiële reserves 
aan te spreken en hun andere sociale rechten op te nemen, vooraleer steun bij het OCMW te komen 
vragen en dat deze golf later zal komen zoals tijdens de crisis van 2007-2008.  

7. De callcenterstatistieken tonen geen snelle groei van de aanvragen: het aantal oproeppogingen mag 
dan wel gestegen zijn tijdens de gezondheidscrisis, maar het aantal behandelde oproepen stagneert. 

De POD MI stelt een toename van het totale 

aantal begunstigden vast, voornamelijk bij zij 

die gebruik maken van bijkomende 

maatschappelijke dienstverlening. Tevens ziet 

de POD MI een daling van de inkomsten uit 

werk. In Schaarbeek lijken de veranderingen 

minder duidelijk en lopen de tendensen niet 

altijd gelijk met de tendensen op nationaal 

niveau. 



8 
 

Gevolgen van de pandemie op de tewerkstelling en werkloosheid 

Een journalist die de gevolgen van de pandemie op de tewerkstelling 
en werkloosheid aan het analyseren was, vroeg ons op een gegeven 
moment om uit te leggen waarom het werkloosheidspercentage, 
volgens de cijfers van Actiris, tijdens de pandemie gestegen was in 
bepaalde meer welvarende gemeenten, zoals Sint-Pieters-Woluwe, 
terwijl het in de armere gemeenten, zoals Schaarbeek juist afnam. Ja, 
wat gebeurt er? 

Laten we beginnen met te zeggen dat het werkloosheidscijfer in 
Schaarbeek al gedaald was tussen 2007 en 2019 en niet nog verder gedaald is tijdens de pandemie. 
Tussen 2007 en 2019 daalde het werkloosheidscijfer in Sint-Pieters-Woluwe van 9,5% naar 7,8%, 
vooraleer opnieuw te stijgen naar 8,4% in december 2020. In Schaarbeek daalde het 
werkloosheidspercentage van 24,7 % in 2007 naar 17,5 % in 2019 en sindsdien was er bijna geen 
verandering meer. De crisis maakt dus een einde aan de tendens die tot dan positief was.  

Een van de factoren die er het sterkst toe bijdraagt dat het werkloosheidscijfer in bepaalde gemeenten 
theoretisch laag blijft, is de vermindering van het aantal bij 
Actiris ingeschreven OCMW-gebruikers.  

In Schaarbeek daalt het aantal OCMW-gebruikers dat bij Actiris 
ingeschreven is tijdens de crisis opvallend, terwijl het aantal 
niet-gebruikers van het OCMW onder de werkzoekenden 
toeneemt (zie onderstaande tabel). 

 

Aantal door Actiris geregistreerde niet-werkende werkzoekenden, gebruikers en niet-gebruikers van het OCMW 

Schaarbeek febr-20 febr-21 verschil 

OCMW-gebruiker 1.799 1.357 -442 -24,6% 

Niet gebruiker van het 
OCMW 

9.358 9.613 255 +2,7% 

Totaal 11.157 10.970 -187 -1,7% 

 

Sint-Pieters-Woluwe febr-20 febr-21 verschil 

OCMW-gebruiker 94 109 15 +15,96% 

Niet gebruiker van het 
OCMW 

1384 1452 
68 +4,91% 

Totaal 1478 1561 83 +5,62% 

Bron: Actiris. Berekeningen: OCMW van Schaarbeek (Sociaal Observatorium) 

In die periode was er immers minder werkgelegenheid in Schaarbeek, in het bijzonder voor 
werkzoekenden die voor het eerst op de arbeidsmarkt komen, zoals jongeren en vreemdelingen en 
nog meer voor zij die een laag studieniveau hadden of waarvan het diploma niet gelijkgesteld werd. 
Deze groepen mensen zijn bijzonder goed vertegenwoordigd onder de OCMW-gebruikers en als we 
enkel de niet-gebruikers van het OCMW in aanmerking nemen, dan is het aantal werkzoekenden in 
Schaarbeek toegenomen en niet afgenomen. 

Ook Actiris merkt een afname van het aantal OCMW-gebruikers op in heel het gewest: “De gebrekkige 
vooruitzichten op werk, de onderbreking van professionele opleidingen en de dienstverlening vanop 
afstand ontmoedigden vele werkzoekenden om zich effectief in te schrijven.” In Schaarbeek ligt deze 
afname 50% hoger dan het gewestelijk gemiddelde. 

Het werkloosheidscijfer ligt hoe dan ook – of het nu gestegen of gedaald is – systematisch meer dan 
twee keer hoger in Schaarbeek dan in Sint-Pieters-Woluwe. Het is duidelijk dat we niet over hetzelfde 
verschijnsel spreken (zie onderstaande grafiek). 

 

Op het hoogtepunt van de crisis lag 

het aantal werknemers in tijdelijke 

werkloosheid in Schaarbeek hoger 

dan het aantal bij Actiris 

ingeschreven werkzoekenden.  

De factor die er het sterkst toe 

bijdraagt dat het 

werkloosheidscijfer in 

Schaarbeek theoretisch laag 

blijft, is de afname van het 

aantal bij Actiris ingeschreven 

OCMW-gebruikers. 
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Evolutie van het werkloosheidscijfer in Schaarbeek, in Sint-Pieters-Woluwe en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 
Bron: Actiris. Berekeningen: OCMW van Schaarbeek (Sociaal Observatorium) 

Tijdelijke werkloosheid  

In Schaarbeek lag het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid (11.900), op het hoogtepunt van 
de crisis (april 2020), hoger dan het aantal werkzoekenden dat bij Actiris ingeschreven was (10.670). 

 

Aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid en aantal niet-werkende werkzoekenden in Schaarbeek  

 maart-20 april-20 mei-20 juni-20 juli-20 

Aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid 
10.065 11.900 10.473 6.829 4.666 

Aantal niet-werkende werkzoekenden 10.990 10.670 10.320 10.454 10.737 

Bron: RVA en Actiris. Berekeningen: OCMW van Schaarbeek (Sociaal Observatorium) 

Als we rekening houden met het aantal inwoners, bevinden de twee gemeenten, Sint-Pieters-Woluwe 
en Schaarbeek, zich aan beide uitersten van de schaal: Schaarbeek helemaal bovenaan (9%), en Sint-
Pieters-Woluwe onderaan (4,6%).  

We moeten er tevens rekening mee houden dat ook al kan de tijdelijke werkloosheid op korte termijn 
bepaalde gevolgen van een crisis verzachten in deze pandemie, dit niet zo gebleken is voor personen 
die tewerkgesteld worden met kortetermijncontracten.  

In 2020 ging de federale regering over tot tijdelijke aanpassingen aan de sociale wetgeving om deze 
werknemers een zekere bescherming te bieden in de context van de crisis. Het stelsel van de tijdelijke 
werkloosheid is desalniettemin niet bedoeld om toe te passen op de meest precaire 
arbeidsbetrekkingen: werknemers die aan het einde van hun contract van onbepaalde duur zijn 
gekomen, uitzendkrachten, flexi-jobs, platformwerk en stagiairs die een beroepsopleiding in een 
bedrijf of zogenaamde FPIe (formation professionnelle individuelle en entreprise) volgen. 
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Atypische tewerkstelling 

Uit een enquête die tijdens de eerste lockdown werd gevoerd 
door UCL, de Universiteit Saint-Louis en CESEP is gebleken in 
welke mate werknemers met een atypisch statuut 
(uitzendkrachten, freelancers en zelfstandigen) het zwaarst 
getroffen werden door de eerste maanden van de crisis: 

1. Het aandeel personen dat inkomensverlies leed, bedroeg 14 % 
voor de ambtenaren, 33 % voor werknemers met een contract van onbepaalde duur, 36 % voor 
werknemers met een contract van bepaalde duur en 73 % voor de atypische statuten.  

2. Werknemers met atypische statuten leden meer inkomensverlies dan de rest van de bevolking en 
gaven 15 keer meer dan de andere werknemers aan geen enkel inkomen gehad te hebben tijdens 
deze periode.  

3. Het is voor hen moeilijker om betrouwbare informatie over de nieuwe maatschappelijke 
dienstverlening te verkrijgen. 

 

Aandeel personen dat al dan niet een inkomensverlies aangegeven heeft volgens het werkstatuut  

Bron: CHARLES et DESGUIN, 2020, p. 27 

De crisis brengt kort samengevat aan het licht dat veel werknemers ‘dubbel gestraft’ worden: wanneer 
ze werken, genieten ze niet (of niet volledig) van bepaalde beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld de 
beperking van opeenvolgende contracten van bepaalde duur); wanneer ze door een crisis niet kunnen 
werken, zijn ze minder beschermd dan de andere werknemers. 

Gevolgen van de pandemie voor de bedrijven  

Volgens Statbel werden er in België 2.107 ondernemingen failliet 
verklaard tijdens de eerste lockdown, tegenover 3.860 tijdens 
dezelfde periode het voorgaande jaar. Een jaar later ligt het 
aantal faillissementen nog veel lager dan voor de crisis.  

Als we het zo bekijken, zouden we kunnen concluderen dat 2020 en 2021 twee gunstige jaren zijn voor 
de economie en ondernemingen. Er moet met een aantal factoren rekening gehouden worden bij het 
interpreteren van deze gegevens, zoals de noodzakelijke termijn tussen de stopzetting van de 

Werknemers met een atypisch 

statuut (uitzendkrachten, 

freelancers en zelfstandigen) 

werden het zwaarst getroffen 

door de crisis. 

De COVID-19-factuur is veel 

gepeperder voor ondernemingen 

in de armste gemeenten. 
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economische activiteit en de faillietverklaring door de rechtbank. Omwille van de COVID-19-crisis 
werkten veel rechtbanken en handelsregisters op verminderde kracht. Bovendien hadden alle 
maatregelen die op federaal, gewestelijk en lokaal niveau genomen werden, een temperend effect op 
het aantal uitgesproken faillissementen. Deze maatregelen mogen dan wel de symptomen aanpakken, 
eigenlijk verbergen ze deels de oorzaken van het kwaad. 

Volgens Statbel zijn de sectoren die op nationaal niveau het zwaarst getroffen werden door 
faillissementen de bouw (24% faillissementen), de voertuigenhandel en -reparatie (19%) en de horeca 
(15%). 

In Schaarbeek vertegenwoordigen deze drie activiteitensectoren meer dan 38% van de btw-plichtige 

ondernemingen, tegenover 34% in Sint-Pieters-Woluwe (zie onderstaande tabel en figuur). 

 

Btw-plichtige ondernemingen in de 3 sectoren met de meeste faillissementen in maart 2021 

 Schaarbeek Sint-Pieters-Woluwe 

Bouwnijverheid 14,2% 9,6% 

Groot- en detailhandel / reparatie van auto’s en motorfietsen 16,7% 19,6% 

Verschaffen van accommodatie en maaltijden 7,2% 4,9% 

TOTAAL 38,1% 34% 

Bron: Stabel    Berekeningen: OCMW van Schaarbeek (Sociaal Observatorium) 

 

Btw-plichtige Schaarbeekse ondernemingen per activiteitensector  

 

Bron: Stabel    Berekeningen: OCMW van Schaarbeek (Sociaal Observatorium) 

Gevolgen van de pandemie voor studenten 

De studenten zijn een van de categorieën die het grootste inkomensverlies leden ten gevolge van de 
COVID-crisis, net zoals zelfstandigen en tijdelijke werklozen. Deze drie categorieën leden gemiddeld 
een inkomensverlies van 38% volgens de NBB. Zij werden het zwaarst getroffen omdat ze meestal in 
de sectoren werken die het zwaarst te lijden hadden onder de crisis. 

Bovendien krijgen studenten niet gemakkelijk toegang tot het sociale zekerheidsopvangnet omdat ze 
niet in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid. Studenten die van hun job afhangen voor hun 
inkomen, komen bijgevolg in een heel moeilijke situatie terecht. 

Eens te meer zijn deze problemen echter weinig of helemaal niet te zien in de statistieken.  De enquête 
die de POD MI bij de OCMW’s voerde, wijst slechts op een lichte toename van het aantal jobstudenten 
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onder de nieuwe steunaanvragen bij de OCMW’s: gaande van een toename van 2-2,5% in de eerste 
twee maanden van 2020, voor de eerste lockdown, tot een stijging van circa 4% aan het einde van 
hetzelfde jaar en de gegevensbank ‘sociale barometer’ van de POD MI toont ook aan dat het aantal 
GPMI-studenten in 2020 en 2021 is afgenomen, wat deel uitmaakt van een algemene stagnering tot 
zelfs een afname van alle categorieën GPMI tijdens deze crisis, in bijna alle OCMW’s. 

Non take-up van de sociale rechten  

De cijfers suggereren dat het bij deze personen die het verst van de 
arbeidsmarkt verwijderd zijn, is dat we een uitleg moeten zoeken 
voor deze theoretische afname van de werkloosheidscijfers. Dit 
brengt ons bij de kwestie van de ‘non take-up van de sociale 
rechten’. Het gaat om een schijnbaar paradoxaal fenomeen: in 
verhouding zijn het in een periode van grote crisis net de mensen 
die er het meeste nood aan hebben die als eerste de verbinding met 

de openbare dienstverlening en hulp verliezen.  

In een crisis zoals de crisis die we momenteel doormaken, waar veel diensten volledig of gedeeltelijk 

virtueel geworden zijn, heeft de digitale kloof dit verschijnsel van non take-up van de rechten nog 

sterker vergroot. Het is een vicieuze cirkel: minder huisbezoeken, minder afspraken met de 

maatschappelijk assistent, de mensen gaan minder vaak naar Actiris, volgen minder regelmatig 

lessen of studies enz. 

Uit de getuigenissen van veel maatschappelijk werkers van het CSSA-netwerk is gebleken dat telkens 
de maatregelen omtrent de gezondheidscrisis versterkt werden, er een hele reeks fysieke diensten 
stopgezet, beperkt of gedigitaliseerd werden, wat deze non take-up van de rechten enkel verergerd 
heeft.  

Er zijn allerlei mechanismes die ervoor zorgen dat mensen in een dergelijke situatie terechtkomen 
zoals:  

 niet op de hoogte zijn of niet begrijpen van voorzieningen, beschermingen en rechten die 
geactiveerd kunnen worden;  

 het doorgeven van verkeerde of niet actuele informatie;  

 te complexe wetgevingen en reglementeringen;  

 niet op de hoogte zijn van de voorwaarden om zijn rechten te behouden;  

 sancties of uitsluitingen van bepaalde rechten;  

 een schaamte- of schuldgevoel dat ze zich in die welbepaalde situatie bevinden waarvoor ze hulp 
zouden moeten vragen, …  

Zo heeft een deel van de bevolking geen toegang tot de rechten waarop ze nochtans aanspraak 
maken, ondanks het feit dat er veel meer mensen een beroep op het OCMW hebben gedaan. Het 
OCMW zal er dus meer dan ooit moeten voor zorgen manieren te vinden om dit publiek te 
informeren, aan te trekken of specifieke ondersteuning te bieden. 

  

In een periode van grote crisis zijn 

de personen die het meeste nood 

hebben aan maatschappelijke 

dienstverlening net diegenen die er 

het snelst de verbinding mee 

verliezen. 
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Digitale uitsluiting  

Uit een studie van UCL uit 2017 is gebleken dat de armste Brusselse gemeenten, zoals Schaarbeek, 
Anderlecht, Sint-Joost-ten-Node en Sint-Jans-Molenbeek gekenmerkt worden door een hoge ‘digitale 
kwetsbaarheid’4.  

Niveau van de digitale kwetsbaarheid van de Brusselse gemeenten 

 

Bron: Rapport van de UCL voor het CIBG, november 2017 

De variabelen die de grootste impact op de digitale kloof hebben, zoals een laag opleidings- en 
inkomensniveau, een hoge werkloosheidsgraad, een groot aandeel OCMW-begunstigden onder de 
volwassen bevolkingen, zijn allemaal aanwezig in Schaarbeek. 

Overwegende dat deze gegevens uit 2017 dateren, werd er een enquête gelanceerd in het kader van 
de CSSA, om te peilen naar de beleving van de gebruikers en de maatschappelijk werkers. De eerste 
voorlopige gegevens geven al een beeld van de situatie: 

 1 gebruiker op 3 heeft geen stabiele internetverbinding of heeft geen toegang tot het internet 
thuis. 

 3 gebruikers op 4 hebben geen printer of kunnen geen printer gebruiken thuis. 

 1 gebruiker op 2 heeft nog nooit van een openbare computerruimte (OCR) gehoord. 

 1 gebruiker op 2 stuit regelmatig op problemen bij onlinehandelingen. 

 4 gebruikers op 10 kunnen niet zelfstandig online werken.  

 

 

 

                                                           
4 Nota van de vertaler: In de studie van UCL wordt gesproken over ‘le niveau de vulnérabilité numérique’ 
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De maatschappelijk werkers getuigen tevens over de kritikaliteit van de situatie: 

 Meer dan 1 maatschappelijk werker op 2 bevestigt al meerdere malen niet te hebben kunnen 
antwoorden op de vragen van het publiek omwille van de digitalisering van de procedures.  

 Meer dan 7 maatschappelijk werkers op 10 menen dat lees- en schrijfmoeilijkheden en de zwakke 
kennis van het Frans of Nederlands tot de meest voorkomende oorzaken behoren voor de 
gebrekkige digitale toegang tot sociale rechten. 

 Het grootste obstakel is het begrip van de administratieve procedures wanneer deze procedures 
online moeten gebeuren (98% van de antwoorden). 
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Hoofdstuk 1 – Nieuwe projecten van het OCMW voor 2022 
 

I. Sociale projecten 
 

1. CREATIE VAN EEN NIEUW SOCIAAL STEUNPUNT IN DE ROGIERLAAN 22  

 
In 2022 wil het OCMW van Schaarbeek een nieuw sociaal steunpunt creëren in het gebouw in de 
Rogierlaan 22 dat momenteel gerenoveerd wordt. Het is de bedoeling om er verschillende sociale 
activiteiten te installeren om op een en dezelfde plaats arbeidskrachten te verenigen, geïsoleerde 
diensten te vermijden en meer begeleiding te kunnen bieden. 

 Door deze verschillende OCMW-diensten in een zelfde gebouw te integreren kunnen we: 

 de logistieke, IT-follow-up en de coördinatie van deze diensten vergemakkelijken, 

 zorgen voor transversaliteit en samenwerking tussen de verschillende diensten, 

 een nieuw sociaal steunpunt creëren om steun te geven aan zij die in het hart van Schaarbeek 
wonen 

 
Het is de bedoeling dat deze plaats op termijn een ontmoetingsplaats van en voor mensen en ideeën 
wordt waar we een breed publiek kunnen ontvangen en waar gezorgd wordt voor nieuwe strategieën 
om de spiraal van eenzaamheid en isolement te doorbreken, de strijd tegen de non take-up van de 
rechten te versterken en te zorgen voor beter passende antwoorden op de huisvestingsproblematiek.   

Deze veelzijdige plek zal op de benedenverdieping beschikken over een ruimte die in het teken zal 
staan van de strijd tegen gebrekkige huisvesting en een gevarieerd en divers publiek kan verwelkomen 
bestaande uit daklozen, onregelmatig verblijvende personen, slechtbehuisden of personen die te 
lijden hebben onder een terugkerend isolement.  

Op de eerste verdieping zal onze dienst Sociale Participatie allerlei culturele en sportactiviteiten blijven 
organiseren en coördineren voor de Schaarbeekse begunstigde burgers.  

Op de tweede verdieping zal er een openbare computerruimte (OCR) ingericht worden waar een 
twintigtal pc’s ter beschikking gesteld worden die vrij toegankelijk zijn, naast een opleidingsruimte 
die aan de minimumcriteria voldoet om het label van OCR te verkrijgen. OCR zijn lokalen die uitgerust 
zijn met IT-apparatuur en waar zij die er nood aan hebben onder begeleiding hun handelingen op de 
pc kunnen verrichten. Ze kunnen er ook terecht voor opleidingen over het gebruik van de apparatuur 
en van moderne technologieën. De digitale kloof is een maatschappelijk probleem dat zich sinds 
maart 2020 nog scherper afgetekend heeft door de verplichting om voor een groot aantal 
handelingen (toegang tot de openbare diensten, toegang tot werkgelegenheid, studies en 
opleidingen, administratieve handelingen enz.) gebruik te maken van digitale middelen. Op basis van 
deze vaststelling heeft een netwerk van spelers uit het verenigingsleven en de openbare 
dienstverlening in de gemeente Schaarbeek de krachten gebundeld om ervaringen en kennis te delen 
en coherente projecten te lanceren die elkaar aanvullen om de strijd aan te binden met deze digitale 

kloof. 

Op de derde verdieping komt een polyvalent lokaal dat dienst zal doen als plaats waar de OCMW-
diensten workshops zullen organiseren voor de begunstigde burgers, in het bijzonder in verband met 
schuldbemiddeling- en energiekwesties en waar tevens sociale permanenties kunnen doorgaan. 

In een maatschappij waar zij die op zoek zijn naar hun identiteit niet altijd overal terecht kunnen, wil 
dit nieuwe sociale steunpunt open staan voor iedereen, ongeacht geaardheid of leeftijd.  
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Deze gedecentraliseerde en gemakkelijk bereikbare dienst (die zich in de nabijheid van allerlei 

openbaar vervoermiddelen bevindt) kan zo een ander publiek aantrekken dan het gebruikelijke 

OCMW-publiek en samenwerkingen uitwerken tussen de verschillende diensten die zich onder 

hetzelfde dak bevinden. Op die manier kunnen we aan een breed scala van behoeften voldoen en 

een publiek bereiken en steunen dat bestaat uit allerlei mensen die normaal gezien niet met elkaar in 

aanraking komen. 

2.   JONGERENPROJECTEN 

Jongerenbegeleiding is al vele jaren lang een prioriteit in ons OCMW. Het aantal jongeren onder de 
begunstigde burgers van het OCMW van Schaarbeek blijft groeien, waardoor we onze steun aan dit 
publiek meer dan ooit moeten versterken met het oog op jongerenemancipatie.   

 

A. Empowerment van de jongeren  
Het Beleidsprogramma 2019- 2024 voorziet dat we de verkleefdheid van de jongeren aan het 
begeleidingsaanbod, tijdens de ambtsperiode verhogen via het uitwerken van innoverende, 
interactieve en alternatieve projecten.  
 
Daarom wil het departement Sociale Bijstand de methode die voor het Miriam-project uitgewerkt 

werd verder uitbreiden in 2022 en toepassen op een nieuw publiek, in dit geval op de jongeren, 

gezien de heel positieve resultaten voor de deelnemers aan het Miriam-project in 2021 waarmee de 

methode zichzelf bewezen heeft.  

In 2022 zal de methode toegepast worden op een groep jongeren die door het departement 
Socioprofessionele Inschakeling (SPI) gevolgd worden en die niet aan de klassieke 
begeleidingsschema deelnemen (taalbarrières, culturele barrière enz.). Dit publiek vereist immers 
intensieve ondersteuning op maat.  
 
De begeleidingsmethode berust op verschillende punten: 
 

 Een globale, intensieve begeleiding van dichtbij op vrijwillige basis, 

 Individuele en collectieve begeleiding van de jongere, 

 Empowerment en het zelfvertrouwen van de jongere staan centraal. 
 
Het project zal zich ook tot de buitenwereld richten en proberen om partnerschappen te sluiten, 
tussenpersonen en externe middelen te mobiliseren om jongeren de mogelijkheid te bieden om hun 
netwerk en kennis uit te breiden en hun nieuwe kansen te bieden, zowel in het OCMW als 
daarbuiten. Het departement SPI denkt na over de mogelijke begeleiding van de jongeren en voert 
momenteel ook besprekingen met de vzw VIA (onthaalbureaus voor nieuwkomers) met het oog op 
een toekomstige samenwerking.  
 
Tot het einde van de ambtsperiode zullen we elk jaar groepen van een twintigtal jongeren 

samenstellen, die individuele en collectieve begeleiding zullen krijgen, om hen de kans te geven om:  

● Hun zelfvertrouwen een boost te geven, 
● Open te staan voor nieuwe perspectieven, 
● Hun kansen op socioprofessionele herinschakeling te vergroten. 

 
Dit project is bovendien een uitstekend middel om de jongerenteams van SPI en DES rond een 
gemeenschappelijk project te verenigen, in overeenstemming met het Algemeen Beleidsprogramma 
2019-2024 dat een versterking van de synergieën tussen deze twee teams voorzag.  
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B. Focus op jongerenonderwijs  
Het jongerenonderwijs en de opleiding van jongeren vormen een belangrijke bekommernis voor ons 
OCMW omdat ze duiden op een breder verschijnsel: groeiende kansarmoede en sociale uitsluiting. 
De toegang van de jongeren tot de onderwijs- en opleidingssystemen maakt deel uit van een grotere 
bekommernis om het onderwijsproces op lange termijn te bevorderen, aangezien het niet alleen een 
noodzakelijke voorwaarde is voor een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt, maar ook voor een 
actieve deelname aan de burgermaatschappij. 
 
Zoals eerder vermeld had de gezondheidscrisis vanaf het begin grote gevolgen voor de 
schoolopleidingen van jongeren en leidde ze tot een groot aantal gevallen van schoolverzuim.  
In 2021 bood het OCMW van Schaarbeek, op basis van de federale subsidie, kwalitatieve begeleiding 
aan leerlingen uit het secundair onderwijs, via een gespecialiseerde onderneming. 
 
Ons OCMW wil op de ingeslagen weg voortgaan de komende jaren en de opleiding van jongeren 
blijven ondersteunen door een deel van zijn jaarlijks budget voor te behouden voor schoolsteun en 
samen te werken met verenigingen en spelers die gespecialiseerd zijn in het zorgen voor een 
succesvolle schoolloopbaan om de jongeren zowel remediëringslessen, schoolondersteuning als 
schoolcoaching aan te bieden. 

 

C.  Aanpassing van het dienstenaanbod aan een jongerenpubliek 
Omwille van de zware impact van de gezondheidscrisis op het jongerenpubliek wil het departement 
Socioprofessionele Inschakeling (SPI) in nauwe samenwerking met het departement Sociale 
Emancipatie (DES) projecten blijven uitwerken die verband houden met de drie werkterreinen van de 
SPI-begeleiding, namelijk Oriëntatie, Opleiding en Tewerkstelling. Er lopen momenteel projecten bij 
SPI (Go4choice, mentoraat, transversale begeleiding, …) en het is de bedoeling DES voortaan te 
betrekken bij deze lopende projecten en samenwerkingen. 
 
De begeleiding van dit specifieke publiek is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak waarbij zowel 

het interne als externe netwerk rond elke jongere wordt ingezet.  

In dit kader zal het departement SPI 2 actielijnen invoeren voor 2022: 
 

● Project Focusgroep Jongeren met de bedoeling om de noden van de jongeren te identificeren 
om de praktijken te verbeteren door voorzieningen in te voeren waarbij de jongere de 
hoofdrolspeler zal zijn. Voor dit project zal er nauw samengewerkt worden met de 
verantwoordelijke voor het Sociaal Observatorium. 

● Project van versterking van het netwerk om te zorgen voor een dienstverlening die beter aan 
de behoeften van de jongeren is aangepast, niet enkel via een betere integratie van onze 
instelling in het netwerk (wijkpermanentieproject, …), maar ook door een betere 
samenwerking van onze jongerendiensten van DSE en SPI rond de jongere in ontwikkeling. 
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3.  SENIORENPROJECT  

 

Het traject van de begunstigde burger is per definitie een traject op maat dat varieert naar gelang de 
leeftijd van de betrokkene. De aandachtspunten die het OCMW wil uitwerken voor de begeleiding 
moeten daar uiteraard mee rekening houden. Met het ouder worden, kunnen er ook meer 
problemen komen die allemaal met elkaar verband houden: inkomensverlies, verlies van naasten, 
eenzaamheid, achteruitgaande (lichamelijke en geestelijke) gezondheid, meer nood aan thuishulp en 
-ondersteuning, opname in opvangstructuren (kortverblijf, rusthuis, rust- en verzorgingstehuis enz.) 
…  
 
Dan is er ook nog de kwestie van de mantelzorgers; de zorg voor ouder wordende immigranten; de 
komst van reeds bejaarde immigranten. De vergrijzingsproblematiek is een belangrijk punt onder de 
maatschappelijke vraagstukken en vereist zeer specifieke begeleiding. Het is dan ook van 
fundamenteel belang dat de begeleiding die we aan de senioren bieden rekening houdt met hun 
volledige levenssituatie tijdens heel hun pensioen.  
 
Idealiter worden er in de loop van de tijd en in nauw overleg met de betrokken bejaarde en andere 
actoren, zoals zijn familie, entourage, artsen, verpleegkundigen, thuiszorgdiensten… geleidelijk aan 
levenskeuzes uitgewerkt die aan de behoeften van de oudere, zijn verlangens en zijn 
zelfredzaamheid tegemoet komen. De opname in een rusthuis is nu nog al te vaak een plotse 
gebeurtenis waardoor de oudere het gevoel krijgt weggerukt te worden uit zijn omgeving omdat hij 
door zijn gezondheidsevolutie niet de tijd gekregen heeft om er rustig over na te denken en erover te 
praten.  
 
Als we de tekenen van een eventueel verlies van autonomie kunnen interpreteren en op de evolutie 
van de gezondheidstoestand kunnen anticiperen, zorgen we er dus voor dat er geleidelijk aan 
gepaste oplossingen gevonden kunnen worden waarbij de bejaarde de kans krijgt om zelf te kiezen 
uit de voorstellen of zelf voorstellen te doen.  
 
Zo willen we informatie en diensten ter beschikking stellen waardoor senioren zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven en de touwtjes van hun eigen leven in handen houden, waarmee we ze 

ondersteunen bij de organisatie van hun dagelijkse activiteiten en begeleiden bij de keuzes die ze 

mettertijd zullen moeten maken: keuze voor een nieuwe woning, aankloppen bij externe diensten, 

opname in een rusthuis …  

 

We willen in 2022 nieuwe initiatieven lanceren die beantwoorden aan de behoeften van de senioren, 

waaraan nog niet is voldaan.  Vandaar dat het volgende project onze steun krijgt. 
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Seniorenproject rond duurzame voeding 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn wou van de ecologische noodsituatie een van de prioriteiten 

van zijn Algemeen beleidsprogramma maken. Vandaar dat de Raad aangaf alle initiatieven aan te 

moedigen die erop gericht zijn zowel de begunstigde burgers als de OCMW-medewerkers 

verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen wat betreft respect voor het milieu en het veilig 

omspringen met de verschillende - al dan niet hernieuwbare - energiebronnen. Geconfronteerd met 

de klimaatuitdaging hebben alle bevoegdheidsniveaus nu de plicht om een voorbeeld te stellen door 

een ambitieus klimaattransitiebeleid in te voeren en globale en/of sectorale maatregelen toe te 

passen. 

 

Omdat een groter klimaatbewustzijn noodzakelijk is en we via duurzame voeding onze ecologische 

voetafdruk kunnen verkleinen en toch kwaliteitsvolle voeding in voldoende hoeveelheid kunnen 

bieden, willen we in 2022 een project i.v.m. duurzame voeding lanceren, waarbij we ons richten tot 

een groep senioren. Dit publiek staat centraal in de zorgen van ons OCMW en we weten ook welke 

impact de laatste twee jaar op deze senioren hadden door het grote isolement waar ze buiten hun 

wil om in terecht kwamen.   

 

Dit project is opgebouwd rond sociale begeleiding op twee manieren:  

A. Partnerschap met BEES coop 

BEES coop, is een ecologische en sociale Brusselse coöperatieve vereniging die in Schaarbeek 

gevestigd is en een alternatief voor de klassieke grootdistributie biedt. BEES coop is zich bewust van 

de culturele en socio-economische diversiteit in de wijk en wil duurzame voeding voor meer mensen 

toegankelijk maken. Via voeding wil BEES coop een leefruimte en plaats om van gedachten te 

wisselen bieden om sociale menging en wederzijdse hulp te bevorderen en ook het sociale weefsel 

van onze stad te versterken. Bij BEES coop: 

 

 doen de leden hun boodschappen omdat het een volledige supermarkt is met meer dan 

3500 verschillende producten 

 zijn de leden coöperanten. De supermarkt is van de klanten. Per gezin moet er minstens één 

persoon coöperant worden door een aandeel van 25 euro te kopen. Coöperanten kunnen 

mee beslissingen nemen 

 werken de leden gedurende drie uur per maand mee aan het beheer van de winkel (= een 

shift). Ze werken mee in het team en vullen rekken, controleren de leveringen, staan aan de 

kassa,... 

 

Onze seniorengroep zou specifieke begeleiding van BEES coop krijgen:  

 de senioren zouden gedurende 6 maanden door zowel het OCMW als door BEES coop begeleid 
worden. Het gaat om begeleiding die aangepast is aan de behoeften, wensen en mogelijkheden 
van de begunstigde burgers: uitleg van het model door BEES coop, organisatie van 
kookworkshops om de producten te ontdekken, workshops om te sensibiliseren over de 
verbruiksgewoontes en hun gevolgen en over de strijd tegen voedselverspilling en 
oververpakking, via het promoten van verkoop in bulk) 
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 Tijdens deze periode zullen de begunstigde burgers al toegang hebben tot de supermarkt en 
om de vier weken een shift van 3 uur doen. 

 Na de begeleiding kunnen geïnteresseerde begunstigde burgers intekenen op een 
coöperantenaandeel bij BEES coop.  

 
Dankzij dit partnerschap dat we willen sluiten met BEES coop kan een groep van een twintigtal 
begunstigde burgers die in de zone ‘Vooruitgang’ wonen, coöperant en dus consument bij BEES coop 
worden door middel van een maandelijkse financiële tegemoetkoming van het OCMW.  
 

B. Deelname aan specifieke workshops rond duurzame voeding  

Naast de workshops die door Bees coop georganiseerd worden over de sensibilisering betreffende de 
verbruiksgewoonten en hun gevolgen en over de strijd tegen voedselverspilling en overpakking via 
het promoten van de verkoop in bulk, willen we andere workshops voor onze begunstigde burgers 
organiseren zoals: 

 Skieveweg: permacultuurworkshop 

 Maison Médicale Neptune (wijkgezondheidscentrum): gymlessen, nordic walking, koken, 

vrouwencafé en kook-/ speel-/ knutselworkshops voor kinderen onder begeleiding van hun 

ouders 

 Beauclair: workshop veganistisch koken 

 La Ferme Maximilien: workshop rond milieusensibilisering voor de begunstigde burgers of 

voor hun kleinkinderen 

 Le début des Haricots: bezoek aan lokale landbouwers 

 

C. De doelstellingen van dit project zouden voor onze senioren meervoudig zijn  

1. Ze opnieuw het gevoel geven dat ze nuttig zijn door hen als coöperanten binnen BEES Coop te 

integreren. De bejaarde wordt zo proactief betrokken waardoor sociale re-integratie mogelijk 

wordt.  

2. De strijd aanbinden met het sociaal isolement dat senioren ondergingen sinds het begin van de 
gezondheidscrisis en tijdens de verschillende lockdowns.  

3. Naast een verkooppunt ook een gezellige ruimte creëren waar de sociale samenhang versterkt 
kan worden. Hierdoor krijgen de senioren de kans om mensen te ontmoeten, hun netwerk uit te 
breiden, zich open te stellen voor andere zaken en zich nuttig en gewaardeerd te voelen; 

4. Ze sensibiliseren over de gebruiksgewoonten en de gevolgen daarvan (gezondheid, ecologie, 
economie enz.); 

5. Ze de kans geven om te leren de strijd aan te binden met voedselverspilling en oververpakking, 
via het promoten van verkoop in bulk. 

 
 
Om dit project tot een goed einde te brengen wil ons OCMW reageren op de projectoproep die 
Leefmilieu Brussel in juni 2022 zal lanceren rond duurzame voeding om zo vervolgens een 
projectverantwoordelijke te kunnen aanwerven die deze groep begunstigde burgers zal begeleiden 
op het vlak van duurzame voeding.  
 
Als dit project resultaat oplevert met de senioren zouden we de doelgroep willen uitbreiden door 
een groep alleenstaande moeders uit te nodigen om in dit project te stappen.  
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4.   VERSTERKING VAN DE BANDEN MET DE SCHAARBEEKSE VERENIGINGSSECTOR  

De CSSA (Coördinatie van de Schaarbeekse Sociale Actie) is het partnerschap tussen het OCMW van 
Schaarbeek en de Sociale Coördinatie van Schaarbeek (SCS) dat een veertigtal vzw’s en gemeentelijke 
diensten verenigt.  De raad voor maatschappelijk welzijn zal in het bijzonder aandacht besteden aan 
deze partnerschap die het OCMW van Schaarbeek en sociale actoren uit de openbare en privésector 
de kans biedt om samen te werken ten behoeve van de meest kwetsbare personen onder de 
Schaarbeekse bevolking. Het maatschappelijk doel van de CSSA is het gezamenlijk nadenken over en 
handelen in overleg op het vlak van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in Schaarbeek.  

De CSSA heeft de volgende opdrachten: 
 
1. Informeren over de sociale actualiteit en over de middelen van het netwerk, via mededelingen 

voor een publiek dat in het bijzonder getroffen is door de crisis of via de website van de CSSA, het 
intranet en de newsletter; 

2. Het maatschappelijk werk in het sociale netwerk ondersteunen en ontwikkelen om de begeleiding 
van de begunstigden te verbeteren door de samenwerking en samenhang tussen de publieke 
actoren en actoren uit de verenigingssector te versterken; 

3. De bevoegde overheden interpelleren op basis van analyses van de ondervonden sociale 
problemen  

4. Gezamenlijke acties in de strijd tegen armoede uitwerken; 
5. Gezamenlijke opleidingen organiseren voor de maatschappelijk werkers. 
 
 
Voor 2021/2022 heeft de CSSA de volgende doelstellingen:  
 
1. Optimale omstandigheden creëren met het oog op meer samenwerkingen tussen het OCMW, de 

verenigingssector (ongeacht of deze verenigingen deel uitmaken van de Sociale Coördinatie van 
Schaarbeek) en de gemeentelijke diensten;  

2. Aanbevelingen doen op het vlak van digitale uitsluiting en met het oog op het waarborgen van 
toegang tot de sociale rechten op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de 
digitale kloof in Schaarbeek 

3. Nadenken over een gezamenlijk, coherent, zichtbaar dienstenaanbod met de bedoeling om de 
strijd aan te binden met de digitale kloof in Schaarbeek en dit dienstenaanbod ook uitwerken; 

4. Partnerschappen tussen het OCMW, de verenigingen en de gemeentelijke diensten bevorderen 
voor wat de toegang tot digitale technologie betreft en er tegelijkertijd op toezien dat het aanbod 
zichtbaar is zodat het publiek bij de best geschikte partner terechtkomt; 

5. Toezicht houden op de problemen die de senioren ondervinden. Zorgen voor een ‘win win-
samenwerking’ tussen de seniorenwerkgroep van de CSSA en de (toekomstige) Adviesraad van de 
Senioren; 

6. Opleidingen organiseren voor de maatschappelijk werkers: vorming huiselijk geweld en over het 
instellen van een beroep bij het vredegerecht betreffende huurgeschillen; 

7. Informeren over de sociale actualiteit en de middelen van het netwerk, via mededelingen voor een 
publiek dat in het bijzonder getroffen is door de crisis of via de website van de CSSA, het intranet 
en de newsletter.  

8. De door de GGC gestimuleerde lokale welzijns-en gezondheidscontracten ten uitvoer brengen in 
de geïdentificeerde wijken: Collignonwijk en Brabantwijk. 
 

 
Sommige van deze doelstellingen zullen ook in 2023 en 2024 voortgezet worden. 
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II.  Op naar meer moderniteit 
 

1. INVOERING VAN EEN IVR-SYSTEEM (INTERACTIVE VOICE RESPONSE) 

Om het callcenter van een deel van de telefoonoproepen die ze krijgen te ontlasten en de 
medewerkers zo de kans te bieden om meer oproepen over andere zaken te beantwoorden, hebben 
de betrokken diensten met IT samengewerkt om dit telefonisch geautomatiseerd informatiesysteem 
uit te werken.  
 
Dit IVR-systeem zal de begunstigde burgers vanaf 2022 een nieuwe geautomatiseerde mogelijkheid 
bieden om telefonisch toegang te krijgen tot de informatie over de verwerking van hun dossiers en 
de staat van hun betalingen.  
 
Het voordeel van deze nieuwe optie is dat we op deze manier de druk op ons callcenter kunnen 
verlagen. Ons callcenter is immers overbelast sinds het begin van de gezondheidscrisis en 60% van de 
oproepen heeft momenteel betrekking op administratieve informatie zoals de staat van een betaling 
of de datum van een afspraak.  

 

2. INVOERING VAN EEN INTERN CONTROLESYSTEEM  

Het interne controlesysteem wordt in de organieke wet gedefinieerd als een geheel van maatregelen 
en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen en de risico’s op 
verschillende vlakken te beperken.  
 
Sinds 2017 is het Centrum in een proces gestapt waarbij de algemene interne controleregels worden 
toegepast (scheiding van de functies, traceerbaarheid van de transacties, bewaring van documenten, 
toezicht op en beveiliging van de verrichtingen) op alle processen.  
 
Willen we interne controlemethodes invoeren, dan moeten we aangepaste risicobeheerprocedures 
en –voorzieningen invoeren die op hun beurt steunen op informatiesystemen waarmee de 
boordtabellen voor de opvolging van de processen ingevuld kunnen worden.  
 
De raad voor maatschappelijk welzijn zal het algemene kader van het interne controlesysteem op 
voorhand moeten bepalen. Op basis daarvan zullen de secretaris-generaal en het vast bureau een 
gedetailleerd intern controlesysteemproject uitwerken dat daarna goedgekeurd moet worden door 
de Raad.  
 
Zoals voorzien in het Beleidsprogramma 2019-2024 zal er een interne controleur aangeworven 
worden in de laatste vier maanden van 2021.  
 
Onze doelstelling voor 2022 is om de interne controle te starten met een focus op onze twee 
rusthuizen die op dit vlak mooie kansen bieden omwille van de stock die ze beheren (voeding, 
onderhoudsproducten, verzorgingsmaterieel,..). Voor dit transversale project zullen verschillende 
departementen moeten samenwerken aan de invoering van een intern controlesysteem in de twee 
rusthuizen (departement Bejaarden, departement Aankopen, Logistiek en Infrastructuur en de 
Financiële Directie). 
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III.  HR-projecten 
Het werk in een OCMW zoals dat van Schaarbeek vereist, door het aantal aanvragen die behandeld 
worden, de complexiteit van deze aanvragen en de moeilijkheid om alle aanvragen vlug te 
beantwoorden, dat de werknemers en in het bijzonder de maatschappelijk werkers, heel erg 
stressbestendig zijn, telkens weer blijk geven van empathie en zin vinden in hun inspanningen en 
energie. Willen we als OCMW gepast kunnen reageren op de complexe sociale situaties, dan hebben 
we de kennis en ervaring van alle medewerkers nodig. We willen de administratieve structuur doen 
evolueren naar meer flexibiliteit en participatie. 

 

1. CREATIE VAN EEN ONTHAALTRAJECT VOOR NIEUWE WERKNEMERS  

Het OCMW van Schaarbeek wil tegen eind 2022 een beleid dat in alle departementen toegepast wordt 

om nieuwe werknemers te verwelkomen. Dit toekomstige project zal geleid worden door het HR-

departement, in samenwerking met de N+1 van de werknemer.  

Dit project ontstond vanuit een samenwerking met de GSOB waarbij een HR-strategie bepaald werd 

waarvoor het onthaal van nieuwe medewerkers een prioritaire actie bleek voor het directiecomité en 

de leidinggevenden. 

Doelstellingen  

Het is voor het OCMW belangrijk om zijn nieuwe medewerkers optimaal te verwelkomen met het oog 

op: 

1. Een vlugge en doeltreffende integratie van nieuwe collega’s waardoor ze vlug functioneel en 
zelfstandig kunnen zijn, 

2. Een directere samenwerking met de ‘anciens’, 
3. Een betere kennis van de instelling.  

 

Om de impact hiervan te meten, zal het onthaal als aandachtspunt besproken worden tijdens de 

toekomstige jaarlijkse evaluaties en zal er een tevredenheidsenquête ingevuld moeten worden binnen 

een redelijke termijn na de indiensttreding van de nieuwe medewerker.  

Fasen 

Om dit project i.v.m. de verwelkoming van nieuwe medewerkers in te voeren, wil het OCMW in vier 

fasen werken:  

- Voor elke functie de belangrijke elementen identificeren met het oog op een kwaliteitsvol 
onthaal (badge, software, materieel enz.) in samenwerking met de N+1 

- Een procedure opstellen die voor heel het OCMW geldt  
- Een ‘Welcome pack’ (organigram, arbeidsreglement enz.) creëren. 
- Elk departement begeleiden bij het invoeren van dit onthaaltraject.  

 

Dit project zou in de loop van het tweede kwartaal van 2022 van start moeten gaan.  
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2. BEHEER VAN DE PRESTATIES VAN DE INSCHAKELINGSMEDEWERKERS  

Het doel van dit project is om het beheer en de opvolging van de prestaties van de 

inschakelingsmedewerkers die niet in het OCMW werken te optimaliseren dankzij de creatie van een 

portaalsite die alle inschakelingspartners kunnen gebruiken en die rechtstreeks verbonden is met 

onze prikkloksoftware. Op deze manier zouden de inschakelingspartners de aan- en afwezigheden 

van inschakelingsmedewerkers kunnen invoeren via deze software in plaats van alles op papier te 

moeten doen.  

  

In de praktijk dienen een aantal partners geen prestatieroosters in of worden er fouten gemaakt, 

maar er is ook het feit dat elk individueel rooster handgeschreven is en dus opnieuw door het HR-

departement in de Arnosoftware gecodeerd moet worden. Het is de bedoeling om de software aan 

elkaar te linken om het werk te vergemakkelijken en het risico op fouten te beperken.   

 

We hopen dankzij dit platform dat zowel door HR en de jobcoaches van SPI gebruikt wordt ook het 

verzuim van de inschakelingsmedewerkers beter te kunnen beheren. Dit zijn de voorziene fasen: 

 

- Een parametrisering in de IT-tool invoeren voor de partners en werknemers om de partners, 

te beheren uren, de werknemers en hun uurroosters te bepalen, 

- Elektronische prestatiestaten creëren, 

- De inschakelingspartners de kans geven om de aanwezigheidsbladen in te vullen via een 

portaalsite, 

- De prestatiebladen automatisch verwerken met het oog op een efficiëntere verwerking van 

de lonen, 

- Analyse-, ontwikkelings- en IT-testfase, 

- Opleiding van de HR-teams en SPI-jobcoaches, 

- Opleiding van de partners. 

 

We willen dit project in 2023 ook verder uitbreiden naar de factureringssoftware zodat de 

facturering rechtstreeks verbonden is aan de prestaties die de inschakelingspartners invoeren.  

 

3. ORGANISATIE VAN STATUTARISERINGS- EN BEVORDERINGSEXAMENS  

Het Sociaal Handvest bepaalt dat de arbeidsbetrekking tussen het bestuur en zijn personeel 
van statutaire aard is en dat contractuele tewerkstelling een uitzondering moet blijven in de 
besturen. Dit betekent dat de openbare besturen contractuele aanwervingen moeten 
regulariseren door de werknemers statutarisering aan te bieden. 

Dat is de reden waarom we, eens de geldelijke en administratieve statuten van het OCMW 
geüpdatet zijn, vanaf 2022 statutariserings- en bevorderingsexamens willen organiseren 
over verschillende jaren in functie van de verschillende graden. 

Voor de lokale besturen is dit tevens noodzakelijk om de pensioenen van de medewerkers 
op korte en lange termijn financieel te beheren. Nu betalen we elk jaar een 
‘responsabiliseringsbijdrage’ omdat we te weinig statutairen in onze rangen tellen. We 
volgen de verschillende besprekingen die momenteel lopen met de federale Minister van 
Pensioenen en met de gewestelijke minister die bevoegd is voor de openbare besturen dan 
ook met veel aandacht.  
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IV. Infrastructuur 
 

1. VALORISATIE VAN HET VASTGOEDPATRIMONIUM  
 
Het vastgoedpatrimonium van het OCMW bestaat uit een twaalftal eigendommen. De algemene staat 
van bepaalde van deze eigendommen vereist dat er op zeer korte termijn beslissingen genomen 
moeten worden, ofwel om over te gaan tot de verkoop, ofwel om te renoveren. Onze visie is dat de 
inkomsten die gegenereerd worden door het goede beheer van het vastgoedpatrimonium opnieuw in 
het huisvestingsbeleid gepompt moeten worden. 
 
In 2022 starten we met de renovatie en valorisatie van het vastgoedpatrimonium door zeven 
eigendommen aan te pakken (Rogier, Van Dyck, Laermans, Delaunay, Brand, Latinis en 
Defrecheuxstraat).  
 
Via deze renovaties willen we deze gebouwen in overeenstemming brengen met de normen (op 
stedenbouwkundig, brandbeveiliging, veiligheids- en comfortvlak) en sommige van deze gebouwen 
willen we ook een nieuw nut geven, omdat ze deels verlaten zijn. Deze renovatiewerken starten in 
2022 en zullen over de komende twee jaar lopen.  
 
De renovatie van het huis in de Van Dyckstraat zou tegen eind 2022 afgerond kunnen worden. Dit huis 

beschikt over een mooie ruimte, 4 kamers en een tuin. Aangezien er in Schaarbeek weinig sociale 

woningen zijn die over zoveel kamers en een buitenruimte beschikken, zal deze renovatie voor een 

echte troef zorgen in het woningaanbod dat we in partnerschap met ASIS kunnen aanbieden en 

waarmee we kunnen inspelen op de woonverwachtingen van grotere families. 

 
We hebben ervoor gekozen om prioriteit te geven aan de interventies die nodig zijn voor de 
conservatie van de gebouwen en essentiële werkzaamheden te plannen met het oog op de veiligheid 
van de bewoners. De werken zijn bijgevolg noodzakelijk en zullen ervoor zorgen dat het OCMW zijn 
maatschappelijke dienstverlening en in het bijzonder zijn huisvestingsteun, kan verbeteren.  
 
De opdracht van projectontwerper voor de renovatie van zeven woongebouwen werd al toevertrouwd 
aan een firma dit in dit domein gespecialiseerd is. De audits betreffende de in de betrokken gebouwen 
uit te voeren werken en de kostenramingen werden al gerealiseerd. We stelen ook vast dat de 
prijsraming gestegen is, wat o.a. te wijten is aan de impact van de gezondheidscrisis die een stijging 
van de grondstoffenprijzen met zich meebracht.  
 
Voor de terreinen die het OCMW bezit in Sint-Genesius-Rode werd er een aanvraag bij de gemeente 
ingediend om een verkavelingsvergunning te verkrijgen en zo over 4 terreinen te beschikken, waarvan 
3 bouwterreinen, in plaats van over één groot terrein. Wordt onze aanvraag goedgekeurd dat zouden 
we op deze manier meer inkomsten kunnen halen uit de verkoop, gezien de stijging van de 
vastgoedprijzen.  
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2. OPTIMALISATIE VAN DE WERKRUIMTEN OP DE BESTAANDE OPPERVLAKTE 

Via de optimalisatie van de werkruimtes streven we twee transversale doelstellingen na:  

- Anticiperen op de evolutie van het aantal medewerkers in de instelling, 

- Voorbereiding op de ‘New Ways of Working’ (telewerk , co-working, flexdesk,…). 

 

Onze medewerkers zijn gewoon aan een zeker comfort in termen van oppervlakte (hoger dan het 
gewestelijk gemiddelde) en sterk verankerde werkgewoontes. We zullen de komende jaren rekening 
moeten houden met een evolutie van ons personeelsbestand wat vlug tot een toename van het aantal 
werkposten zou kunnen leiden.  

 

De nieuwe indeling van de werkruimtes zal ongetwijfeld vragen en weerstand doen rijzen bij de 
werknemers die een impact kunnen hebben op de dagelijkse organisatie en sfeer in de instelling. 
Willen we aan de toekomstige noden kunnen beantwoorden, dan moeten we nochtans zowel de 
manier waarop de werkruimten gebruikt worden herzien, als onze behoeften op het vlak van meer 
specifiek materieel waarbij we zowel aan meubilair als IT-tools denken (laptops, tablets, netwerken en 
verbindingen, beveiliging, digitalisering van documenten).  

 

Mogelijke pistes kunnen al overwogen worden zoals: 

 

- Het vergroten van de benches met 4 werkposten tot benches met 6 werkposten 

- Ervoor kiezen om een deel van onze ruimte om te vormen tot coworkingruimte, 

- Gebruik maken van het flexdesksysteem wanneer mogelijk. Flex Desk houdt in dat een bureau 
flexibel is en potentieel door verschillende medewerkers gedeeld kan worden. Het is dus nauw 
verbonden met het ‘Clean Desk principe’, aangezien de werkruimte opgeruimd en net moet 
zijn aan het einde van de dag zodat er de volgende dag een andere werknemer aan het bureau 
kan plaatsnemen. 

 

We zijn van plan om in 2022 een werkgroep op te richten om deze doelstellingen te analyseren en 
aanbevelingen op te stellen. 

 

Externe expertise op dit vlak zou vervolgens nuttig kunnen zijn om concrete pistes te vinden en een 
duidelijk communicatieplan in te voeren om onze medewerkers te begeleiden bij de veranderingen en 
hen zo het belang te doen inzien van het herzien en optimaliseren van de bezette ruimtes.  
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V. IT-projecten 
 

1. INVOERING VAN EEN DISASTER RECOVERY PLAN 

Na een incident of ramp (overstroming, brand, abnormale stroomonderbreking enz.) kan een Disaster 
Recovery Plan (DRP) ervoor zorgen dat de activiteit vlug opnieuw opgestart kan worden. 

Heel wat kleine of grote gebeurtenissen (diefstal, oververhitting, stroomonderbreking, overstroming, 
brand enz.) kunnen de IT-infrastructuur beschadigen. 

Dankzij het DRP kennen we het team dat verantwoordelijk is voor dit plan, de rollen van alle teamleden 
en de lijst met de te volgen procedures. 

Het doel van dit plan is om te zorgen voor een IT-oplossing waarmee de IT-tools bij ernstige incidenten 
vlug opnieuw opgestart kunnen worden met minimaal gegevensverlies.  Deze oplossing moet er ook 
rekening mee houden dat de gebouwen niet langer toegankelijk zijn en de werknemers dus vanop een 
andere locatie moeten werken.  

 

2. IT-NODEN TEN GEVOLGE VAN HET TELEWERK  

In 2020 moesten we vlug een oplossing invoeren om een groot deel van onze medewerkers de 
mogelijkheid te bieden om te telewerken. Hierbij werd grotendeels gebruik gemaakt van het 
privématerieel van onze werknemers.  We zijn bezig met het invoeren van een nieuw type 
‘clientposten’ (het gaat om meer dan 500 posten) waardoor de werknemers niet langer hun eigen 
materieel zullen moeten gebruiken (met uitzondering van de wifi-verbinding) en we tevens zullen 
kunnen inspelen op de noden ten gevolge van het invoeren van het Disaster Recovery Plan. 

 

3. MOBILITEIT VAN DE WERKNEMERS  

Om het gebruik van de werkruimten te optimaliseren, willen we nieuwe werkposten voorzien zodat 
de medewerkers op gelijke welke plaats in het gebouw kunnen plaatsnemen om hun taken te 
vervullen. De desktops zullen hoe langer hoe meer plaats moeten ruimen voor laptops en de Wifi zal 
verder uitgebreid worden in de Silver Building.  
 

4. REORGANISATIE VAN HET IT-DEPARTEMENT  

 
Ten gevolge van de verschillende projecten waaraan het IT-departement sinds 2017 meewerkte, 
werd de organisatie aangepast in functie van de behoeften.  In plaats van een departement dat zich 
enkel met IT-materieel bezig hield, werd het een departement dat in projectmodus werkt. 
 

In 2022 zal de nieuwe structuur afgewerkt en voorgesteld worden om de elementen te installeren 

die nodig zijn om IT-projecten of -componenten die daarvoor nodig zijn beter aan te pakken. 
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Hier volgen de details per dienst van het departement:  

 

- In de ‘supportdienst’ zal er een opleidingscel gecreëerd worden, 

- Er zal een project- en procescel gecreëerd worden om projecten te coördineren met een IT-

impact samen met de operationele en andere supportdiensten.  Deze cel zal ook de 

operationele processen kunnen bepalen die aan de gebruikte tools gelinkt zijn, 

- De ‘infrastructuurdienst’ zal dan weer voortaan voor het operationele beheer van de interne 

dienst voor de informatieveiligheid (IDIV) zorgen. De dienst zal er een specialist in 

informatieveiligheid bijkrijgen. 
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VI. Communicatie 
 

1. CREATIE VAN EEN NIEUW INTRANET  

Het intranet is een belangrijke interne communicatietool in onze instelling die het mogelijk 

maakt om informatie te verspreiden, zelfs wanneer alle medewerkers telewerken en om de 

bedrijfscultuur te versterken. Wanneer dit intranet goed doordacht is en efficiënt werkt, 

wordt het onmisbare tool voor de werknemers en het bestuur. 

Daarom is het de bedoeling om in 2022 een nieuw intranet te ontwikkelen dat aangepast is aan onze 

behoeften en dat we zelfstandig kunnen beheren. De tool die we momenteel gebruiken (Joomla) kan 

niet meer geüpdatet worden waardoor er geen grafische evolutie meer mogelijk is. Deze verouderde 

tool moet dus zo vlug mogelijk vervangen worden zodat de werknemers niet verleren om het 

intranet te gebruiken en dus andere tools gaan gebruiken. 

2. CREATIE VAN EEN WEBSITE VOOR ONZE TWEE RUSTHUIZEN 

Om onze twee rusthuizen te promoten en beter zichtbaar te maken en tegelijkertijd het contact te 

vergemakkelijken, wordt er gewerkt aan een eigen website voor het rusthuis De Kriekenboomgaard. 

Eens deze klaar is, zullen het OCMW en de gemeente het gebruik ervan promoten op hun 

verschillende communicatiekanalen. Het is uiteraard de bedoeling om ook een website voor het 

rusthuis Albert De Latour te creëren. Het creëren van deze websites zorgt niet voor uitgaven, 

aangezien het ontwerp intern gebeurde. 

Concreet zal de voorgestelde website een algemene voorstelling van het rusthuis in kwestie bevatten 

naast een reeks praktische inlichtingen en foto’s om de instelling in de kijker te plaatsen, de 

gehanteerde tarieven en een FAQ. Zo zullen de burgers op dezelfde plaats alle informatie over onze 

twee rusthuizen vinden. 

3. CREATIE VAN EEN NIEUWE VISUELE IDENTITEIT VOOR ONZE TWEE RUSTHUIZEN  

Net zoals we voor het OCMW gedaan hebben, willen we in 2022 ook het imago van onze twee 

rusthuizen aanpakken wat positieve gevolgen met zich mee zal brengen.  

 

Door een nieuwe virtuele identiteit te creëren voor onze rusthuizen, willen we zorgen voor een 

positief imago en tegelijkertijd komaf maken met stereotiepen die de reputatie van onze twee 

rusthuizen aantasten. Er werd al een briefing gedaan die aan DALI (depatement Aankopen, Logistiek 

& Infrastructuur) bezorgd werd met het oog op een mededingingstelling van verschillende creatieve 

bureaus.  
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Hoofdstuk 2: Projecten die voortgezet worden in 2022  
 

I. Reorganisatie van het departement Sociale Emancipatie 
 

PRIORITAIRE WERKTHEMA’S  

Na de tussenkomst van de Transitiemanager die van juni 2020 tot juni 2021 liep en in het kader van de 

concrete voortzetting van de reorganisatie van het departement, identificeerden de secretaris-

generaal, de raad voor maatschappelijk welzijn en de vakbondsorganisaties vijf prioritaire 

werkgroepen.  

Deze werkgroepen zullen rond de volgende thema’s aan de slag gaan: 

1. Het voorbereiden van de sociale dossiers vooraleer ze voor te leggen aan de comités dat op 2 

actielijnen berust: 

● Een nieuwe verdeling van het werk tussen de maatschappelijk assistenten en de 

administratieve werknemers met het oog op de naleving van de wettelijke termijn van 30 

dagen voor de behandeling van de aanvraag, 

● Een betere kwaliteit van de dossiers die aan de comités voorgelegd worden door de 

‘dossiercontroles’ uit te voeren voorafgaand aan de comités 

  

2.    Het uitvoeren van de beslissingen nadat ze aan de comités voorgelegd werden om de 

verwerking van de beslissingen te stroomlijnen en de termijn van 8 dagen voor de kennisgeving van 

de beslissingen aan de begunstigde burgers te kunnen naleven  

  

3.    De Geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI) die twee fasen 

omvatten: 

- Een technisch luik dat verduidelijkt moet worden om tegemoet te komen aan de vele 

wettelijke vereisten en te zorgen dat ze juist teruggevorderd worden bij de POD MI (duur 

van de GPMI, aantal uit te voeren evaluaties per jaar, verlenging van de GPMI, rol en acties 

van de verschillende actoren in de keten …); 

- Inhoudelijke reflectie om te verduidelijken voor welke begunstigde burgers het OCMW 

het tekenen van GPMI relevant vindt. 

 

4.    Het onthaal en de opleiding van nieuwe werknemers die erin bestaan een welwillend en 

volledig systeem uit te werken om onze nieuwe werknemers zo goed mogelijk te verwelkomen  

 

        5.    De vereenvoudiging van de medische bijstand die voornamelijk berust op: de uitbreiding van 

de gezondheidskaart naar het volledige ziekenhuisnetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

de integratie van de medische beslissingen in Sociabili, de verwerking van de facturen in Sociabili 

en de digitalisering van de medische facturen die we van de ziekenhuizen ontvangen. 

 Deze verschillende werkgroepen die in 2021 opgestart werden, zullen hun werk verder zetten in 2022. 
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DIGITALISERING 

De doelstelling om de dossiers te digitaliseren, is gestart met de opstart van het elektronisch 

documentbeheer (EDB) op 1 juli 2021. In dezelfde geest willen we, overwegende dat de 

Sociabilisoftware een ‘virtuele bibliotheek’ biedt met de specifieke documenten voor elke begunstigde 

burger, in 2022 starten met het digitaliseren van de papieren dossiers die dagelijks aan de comités 

voorgelegd worden en dit project zou in verschillende fasen kunnen verlopen: 

1. De dossiers worden in de subcomi-+tés voorgelegd in ‘bladvorm’ en niet langer als 

volledige papieren dossiers: op deze manier vermindert de hoeveelheid dossiers die 

dagelijks verplaatst worden in de verschillende diensten van het bestuur en worden 

de nodige stukken op verzoek voorgelegd aan de raadsleden; 

2. Elektronisch lezen en ondertekenen vanop afstand van de dossiers door de raadsleden  

 

VERMINDERING VAN DE DOSSIERS IN DE SUBCOMITÉS  

Om het aantal dossiers dat in de subcomités wordt voorgesteld te verminderen en de stroom met 

aanvragen van de begunstigde burgers vlugger te verwerken, willen we verder gaan met de volgende 

actielijnen: 

● Versterking van het zelfstandig visum waardoor de maatschappelijk assistenten zelf hun 

dossiers kunnen viseren – in functie van verschillende criteria zoals de ervaring en de kwaliteit 

van het werk  

● Versterking van het collectief visum waardoor de maatschappelijk assistenten hun dossiers 

samen kunnen valideren – na ze in teamverband besproken te hebben  

● Verhoging en verduidelijk van de zogenaamde ‘criteriadossiers’ die bedoeld zijn om de 

beslissingen aan de raadsleden voor te leggen in de vorm van een lijst  

 

II. Uitbreiding van het Elektronisch Documentbeheer 

 
De volgende fasen van het EDB zijn: 

1. Het elektronisch beheer van de inkomende documenten uitbreiden naar de andere sociale 

departementen (Energie, SPI, …) 

 

2. Starten met het elektronisch beheer van de uitgaande documenten via de volgende 

projecten:  

● Toevoeging van modeldocumenten in Sociabili  

● Uitbreiding van het vervaldagwijzerproces (automatische toevoeging van 

vervolgafspraken)  

● Het aanmaken van wettelijke gezondheidskaarten en requisitoria via Gipsy met 

registratie van het document in Sociabili  

 

In 2022 zal het EDB afgerond worden voor de sociale documenten, net zoals de validatie van de 

digitale dossiers. 
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III.  Miriam-project 

Het project dat afgerond werd in december 2021 heeft bewezen dat het een echte meerwaarde was, 
zowel voor de alleenstaande moeders die begeleid werden, als voor het OCMW dat zo innoveert op 
het vlak van maatschappelijk werkpraktijken, aandacht schenkt aan de specifieke profielen van deze 
begunstigden, zich openstelt voor externe samenwerkingen en zo ook bijdraagt aan de emancipatie 
van personen die al jarenlang geholpen worden en ze hoop geeft. 
 
In andere OCMW’s (Stad Brussel) werd dit project enkele jaren geleden al ingevoerd – en zelfs 

uitgebreid –met eigen middelen, gezien de concrete en positieve resultaten ervan voor de 

deelnemers.  

Ons OCMW heeft ook de ambitie om dit project in 2022 en tot het einde van de ambtsperiode met 
eigen middelen in te voeren door ‘peer supporters’ die ook ‘ervaringsdeskundigen’ genoemd 
worden, te laten tussenbeide komen om de groep alleenstaande moeders te vergezellen en 
ondersteunen. 
 

IV. Renovatie ADL   
 
De selectie van de projectontwerper is voorzien voor eind 2021 of begin 2022, op basis van de 
analyse van de voorstellen en volgens de architectonische, budgettaire en organisatorische criteria 
(met behoud van de activiteit) zoals voorgesteld door de vier geselecteerde inschrijvers. In 2022 zal 
dan worden overgegaan tot de opstelling van het gedetailleerde bijzonder bestek op basis van de 
geselecteerde offerte, tot de opstelling van de planning van de verschillende fasen van de werken en 
van de vervaldagwijzer van de betalingen. De retroplanning van de werken zal gevalideerd worden 
en er zal een tijdschema opgesteld worden voor de werfvergaderingen. 
 
Tegelijkertijd zullen we over de renovatie communiceren aan de bewoners, hun families en onze 
medewerkers. Van eind 2022 tot in 2025-2026 zal DALI de werf en de goede coördinatie van de 
werken superviseren samen met het departement Bejaarden. 
 
De teams van het rusthuis Albert De Latour zullen geïnformeerd, gemobiliseerd en betrokken worden 
met het oog op de aanpassing en organisatie van het werk tijdens de werken. Er zal een beroep 
gedaan worden op het team van De Kriekenboomgaard om maaltijden te bereiden wanneer de 
keuken van Albert De Latour gesloten zal zijn en eventueel zelfs om een deel van de bewoners te 
verwelkomen . 
 

V. Werken Crèche “La Courte Échelle” 
Dit project van de crèche ‘La Courte Echelle’ van het OCMW is vernieuwend omdat het in eerste 
instantie bedoeld is voor begunstigde burgers in een inschakelingstraject, die op zoek zijn naar werk, 
een opleiding volgen, een specifiek contract hebben. Daarnaast is het voor ons ook belangrijk om 
families die zich in een situatie van ontreddering bevinden, die een crisis doormaken, de mogelijkheid 
te bieden om hun kinderen af te zetten in een kwaliteitsvolle opvangstructuur zodat ze de tijd hebben 
om hun problemen op te lossen. Voor deze verschillende situaties bestaan er momenteel weinig 
opvangalternatieven. 

 

In 2020 werd het bijzonder bestek voor de werken voor de crèche ‘La courte Echélle’ opgesteld en 
vervolgens goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn, de toezichthoudende overheid en 
de Franstalige gemeenschapscommissie (Commission communautaire française of COCOF). De 
offerteaanvraag die in december 2020 werd gelanceerd, in volle pandemie, leverde jammer genoeg 
niet genoeg aanvaardbare offertes op voor twee van de zes percelen van de opdracht.  



33 
 

Tijdens het eerste semester van 2021 moest de opdracht voor werken tot tweemaal toe opnieuw 
gelanceerd worden voor deze percelen om offertes te verkrijgen voor de werf die bovendien heel 
moeilijk toegankelijk zal zijn. De aanstelling van de opdrachtnemers door de raad voor maatschappelijk 
welzijn is voorzien voor september 2021. Na goedkeuring door de toezichthoudende overheid en onze 
subsidiërende overheden zullen de werken begin 2022 van start gaan. De duur van de werken wordt 
op veertien maanden geraamd. Volgend jaar zal ook in het teken staan van de overheidsopdracht voor 
de uitrusting en eerste inrichting (opstelling van het bijzonder bestek, goedkeuring en lancering van 
de offerteaanvraag).  

 
De opening van het kinderdagverblijf is voorzien voor september 2023, na de voorlopige oplevering 
van het gebouw, de installatie van allerlei uitrustingen en het verkrijgen van de vergunningen (ONE, 
DBDMH, FAVV,…). 
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Conclusie 
2020 en de eerste maanden van 2021 hebben onze instelling ertoe gebracht haar werking te herzien 

om de continuïteit van de dienstverlening en de voortzetting van haar opdrachten te kunnen 

waarborgen in buitengewone en complexe omstandigheden en tegelijkertijd haar transformatie te 

versnellen. 

 

Deze volkomen nieuwe context moedigde de federale en gewestelijke overheden er ook toe aan om 

voor de OCMW’s te kiezen als eerstelijnscontacten. Vandaar dat de OCMW’s in ons land grote 

subsidies ontvingen om hulp te kunnen bieden aan het nieuwe publiek dat financieel te lijden had 

onder de pandemie.  

 

We beslisten om in 2022 verder te gaan met projecten die inzetten op: 

● meer moderniteit in de instelling ten behoeve van onze gebruikers; 

● specifieke en innoverende begeleiding voor twee doelgroepen die het bijzonder hard te 

verduren kregen tijdens de gezondheidscrisis, namelijk de jongeren en de senioren, 

● een versterking van het werk in het netwerk; 

● het beter rekening houden met de behoeften op het vlak van het onthaal van nieuwe 

werknemers; 

● een valorisatie van ons vastgoedpatrimonium; 

● nieuwe IT-perspectieven ; 

● nieuwigheden op het vlak van imago, communicatie en employer branding. 

Tegelijkertijd willen we verder projecten blijven lanceren die belangrijk zijn voor onze instelling om 
zo onze institutionele structuur te versterken en ervoor te zorgen dat we onze prestaties 
voortdurend blijven verbeteren.  

Door het vertragingseffect dat we kunnen verwachten, namelijk een toename van de sociale 
bijstandsaanvragen en omwille van de onzekerheid rond de voortzetting van de toekenning van 
COVID-subsidies in 2022, moet ons OCMW, net zoals alle OCMW’s in ons land, kunnen rekenen op 
financiële steun van de gemeente om onze personeelsbehoeften te vervullen en onze 
werkingskosten te kunnen betalen. De gemeente en het OCMW moeten hun samenwerking dus 
actief verderzetten om de Schaarbekenaren de begeleiding te bieden die ze nodig hebben en te 
vermijden dat ze in een spiraal van bestaansonzekerheid terecht komen. 

Volgend jaar wil ons OCMW de begunstigde burgers blijven begeleiden op hun weg naar een beter 

leven door verder in te zetten op maatschappelijke dienstverlening als echte springplank voor 

kansarmen en als middel om te zorgen voor zelfredzaamheid en emancipatie. 

 

Ik wil de teams bedanken die me geholpen hebben bij de samenstelling van deze 

algemene beleidsnota, evenals zij die meegewerkt hebben aan de opstelling van dit 

document en in het bijzonder mevrouw Sdika, mijn Kabinetschef. 

Sophie QUERTON, Voorzitster 


