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n het Beleidsprogramma 2019-2024 wilden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn 

dat er vooral ingezet werd op vooruitgang, waarnaar ze zowel de medewerkers van het OCMW 

als de begunstigde burgers wilden leiden tijdens deze ambtstermijn. Om deze vooruitgang te 

boeken, werd zowel gedacht aan vorderingen op het vlak van sociale emancipatie als aan een 

institutionele en structurele modernisering.  

Er werden verschillende doelstellingen betreffende een samenhangend nieuw sociaal beleid, HR-

werkterreinen en investeringsprojecten bepaald in het beleidsprogramma waarmee zo een koers en 

een coherente strategie voor deze zesjarige ambtstermijn werden uitgestippeld. 

De gebeurtenissen die voortvloeiden uit de gezondheidscrisis hadden tot gevolg dat er op natuurlijke 

wijze een aantal nieuwe prioriteiten ontstonden, in verband met de versnelling van het 

digitaliseringsproces of nog met de noodzaak om innoverende en creatieve oplossingen te vinden om 

tegemoet te komen aan de toenemende behoeftigheid en aan de komst van een nieuw publiek dat 

bij onze instelling komt aankloppen voor steun. 

De wil om het algemeen belang zo goed mogelijk te dienen en te ijveren voor de minstbedeelden is 

te voelen in de beslissingen van de raadsleden die leidden tot aanpassingen aan de projecten en 

beleidslijnen. 

Ten gevolge van de beslissingen van de regering in reactie op de gezondheidscrisis moesten onze 

medewerkers zich elke maand opnieuw aanpassen en tegelijkertijd een continuïteit van de 

dienstverlening 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. 

Aan het begin van deze nota betreffende het driejaarlijks plan willen we dan ook de balans opmaken 

van wat sinds het begin van de ambtstermijn al geïmplementeerd werd op operationeel vlak in 

verband met het beleidsprogramma. In het volgende hoofdstuk maken we dan een stand van zaken 

op van de nieuwe projecten die we in de komende jaar willen invoeren en tot slot beschrijven we de 

werkterreinen tot het einde van de ambtstermijn waarmee we de beleidslijnen van het algemeen 

beleidsprogramma kunnen concretiseren. 
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Hoofdstuk 1 – Wat al geïmplementeerd werd sinds het begin van de 

ambtsperiode 
 

I. Social Empowerment 
 

1. REORGANISATIE VAN HET DEPARTEMENT SOCIALE EMANCIPATIE  

De reorganisatie van de departementen DSB-DMO (Sociale Bijstand –Middle Office) en DSBME 

(Schuldbemiddeling & Energie) heeft geleid tot het fuseren van deze 3 departementen tot één nieuw 

departement, genaamd departement Sociale Emancipatie (DSE). Deze benaming werd gekozen 

omdat ze de principes van autonomie, verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen weerspiegelt 

waarnaar onze instelling de burgers die maatschappelijke dienstverlening genieten, wil begeleiden.  

Via deze reorganisatie willen we de werkprocessen in het bestuur verbeteren om de aanvragen van 

de begunstigde burgers binnen de wettelijke termijnen te kunnen behandelen. 

Dit grote project zorgt ervoor dat er moet nagedacht worden over de structurele organisatie van het 

werk in het OCMW. Het project moet geleidelijk aan ingevoerd worden. Willen we de omvang van 

deze reorganisatie begrijpen, dan moeten we rekening houdend met het grote aantal actoren die op 

technisch vlak tussenkomen in de verwerking van een aanvraag die door een begunstigde burger 

wordt ingediend. Kortom, het hele proces vanaf de ontvangst van de aanvraag, via de verwerking 

ervan door de maatschappelijk assistent tot de uitvoering van de beslissingen, bevat niet minder dan 

vijftien verschillende schakels die samen een ketting vormen. 

Na een intens jaar met de gezondheidscrisis, de invoering van het telewerk en de komst van een 

nieuw directieteam werden de volgende aandachtspunten bepaald:  

 

1. De invoering van een nieuwe dynamiek in de directie van het departement voor zover het 

de bedoeling is om samen te werken aan de concretisering van het eindproject en een 

globale visie van de departementen te krijgen. 

2. Opnieuw voor samenhang en vertrouwen zorgen, enerzijds tussen de medewerkers 

onderling en anderzijds tussen de medewerkers en de hiërarchische lijn door ruimtes aan te 

bieden waar ze van gedachten kunnen wisselen en kunnen samenwerken via werkgroepen, 

reflectiedagen en regelmatige vergaderingen. Het lijkt inderdaad noodzakelijk om ervoor te 

zorgen dat er opnieuw een constructieve en respectvolle communicatie tussen alle 

werknemers is zodat ze zich aansluiten bij dit ambitieuze reorganisatieproject en meehelpen 

om het te concretiseren; 

3. De erkenning van een specifiek sociaal begeleidingswerk in functie van het doelpubliek dat 

in de zones ontvangen wordt. Vandaar dat er momenteel een jongerensteunpunt gecreëerd 

wordt in het departement en dat er ook transversaal werkgroepen opgericht worden samen 

met SPI en de CSSA. Het is de bedoeling om het interne en externe netwerk uit te breiden en 

onze begeleiding te verbeteren; 
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4. Verhoging van het personeelsbestand met maatschappelijk assistenten in de verschillende 

teams om de individuele werklast te verlagen en te zorgen voor een kwalitatiever onthaal 

van de burgers; 

5. Verhoging van de synergiën met de tweedelijnsdiensten via maandelijkse ontmoetingen per 

thema en project; 

6. Responsabilisering van de maatschappelijk werkers door te zorgen voor een collectief visum 

en autonomie bij het viseren van de dossiers in functie van de individuele bekwaamheden. 

Om de reorganisatie van het departement te concretiseren, vormen verschillende grote principes 
voortaan de rode draad: 

  transversaal werken, tussen diensten en departementen; 
 de dienstverlening aan de begunstigde burgers verbeteren door een grotere efficiëntie met 

het oog op de naleving van de wettelijke termijnen; 
 de expertise ondersteunen (sociaal, administratief,..); 
 de rollen, verantwoordelijkheden, grenzen en expertise van elk beroep bepalen; 
 het werk en de de samenwerking tussen de ‘sociale’ en ‘administratieve’ diensten opnieuw 

zinvol maken; 
 voorrang geven aan /versterken van de creatie van samenwerkingsverbanden tussen de 

diensten (bv. creatie van een sociomedisch steunpunt,…) 

In 2021 werd er een team met beroepsexperts opgericht in het departement. Zij werkten een 

opleidingstraject uit voor ‘nieuwkomers’ dat bedoeld is om de integratie van nieuwe werknemers te 

verbeteren, hen voldoende expertise te geven om aan de vereisten van het Centrum te voldoen en om 

de bekwaamheden van de werknemers met meer anciënniteit te valoriseren.  

Vandaar dat er gestructureerd opleidingsplan opgesteld werd: 

 tijdens de eerste twee weken: wordt er een gemeenschappelijke basis voor alle profielen + 

een specifiek gedeelte per beroep aangeboden; 

 er werd een mentoraatperiode van 3 maanden ingevoerd in de teams  

Van zodra zij opgeleid zijn in de ontwikkeling van pedagogische vaardigheden, kunnen we de opleiding 

van de werknemers van het departement nog verder optimaliseren. 

In 2021 werd er een samenwerking tussen de departementen opgestart om de werklast van de 

maatschappelijk assistenten te proberen objectiveren. Dit is de ‘nieuwe sociale barometer’. 

De voornaamste nieuwigheid is dat de burgers die gerichte steun komen vragen meegeteld worden en 

niet langer zoals vroeger, enkel de begunstigde burgers die een (equivalent) leefloon ontvangen in 

aanmerking genomen worden. 

Deze kwantificatie en objectivering van het werk dat onze medewerkers uitvoeren, is bedoeld om een 

voor de maatschappelijk werker aanvaardbare norm voor de begeleiding van de begunstigde burgers 

voor te stellen aan de raad, evenals daarmee verbonden financieringsaanvragen. 
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Tot slot zal er tijdens de laatste maanden van dit jaar en overeenkomstig met wat voorzien was in het 

algemeen beleidsprogramma 2019 -2024, samen met de raadsleden verder nagedacht worden over 

de lijsten met criteria en tegelijkertijd wordt de laatste hand gelegd aan het herschrijven van de 

gedragslijnen om de soorten ‘criteriadossiers’ uit te breiden die enkel door het algemeen bijzonder 

comité moeten worden goedgekeurd. 

Tegen eind 2022 hopen we de nieuwe structuur van het departement Sociale Emancipatie te hebben 

geconsolideerd. 

Dit project vormt een grote uitdaging voor onze instelling en moet geleidelijk aan ingevoerd worden 

om de steun van de werknemers op lange termijn te garanderen en zo goed mogelijk te kunnen 

tegemoet komen aan de aanvragen van de begunstigde burgers. 

 

2. PHAREYERS  

2021 was het eerste jaar waarin dit dagcentrum van het OCMW van Schaarbeek geopend was. Het 

centrum is bedoeld om slechtbehuisden een plaats te bieden waar ze hun dag kunnen doorbrengen, 

komen zitten, eten, sociale contacten onderhouden, uitrusten, deelnemen aan activiteiten en 

gerichte hulp vragen bij bepaalde van hun handelingen.  

  

Het publiek bestaat hoofdzakelijk uit alleenstaande mannen (95 %) en vrouwen of minder frequent 

uit vrouwen met kinderen. De personen die in het centrum verwelkomd worden, komen niet alleen 

uit Schaarbeek maar ook uit andere Brusselse gemeenten (Sint-Gillis, Elsene, Evere, Etterbeek, Sint-

Jans-Molenbeek,…). Sommige personen bevinden zich in regelmatig verblijf en ontvangen een 

regelmatig inkomen (leefloon, werkloosheidsuitkering, ziekenfondsvergoeding, 

gehandicaptenuitkering,...), andere verblijven illegaal in ons land en hebben bijgevolg geen enkel 

inkomen.    

 

Dagelijks komen er gemiddeld 40 tot 50 personen langs. De leden van het Pharereyersteam zorgen 

voor sociale begeleiding voor dit publiek, in samenwerking met verschillende instellingen die 

gespecialiseerd zijn op het vlak van dakloosheid (Bruss’Help, Samu social, Rode Kruis, ..), geestelijke 

gezondheid (Athéna, Brusselse wijkgezondheidscentra en ziekenhuizen) en in verslavingskwesties 

(SSM Antonin Artaud, SSM La Gerbe, Projet Lama, La Pièce,...).  

 

Dankzij deze samenwerking met andere instellingen kan Phareyers de toegang tot andere 

gespecialiseerde diensten vergemakkelijken voor de gebruikers. Denk maar aan steun op het vlak van 

huisvesting, geestelijke gezondheidszorg, steun bij verslavingen of voor andere soorten behoeften.   

 

Vanaf de herfst 2021 werd het Phareyersteam versterkt met een psycholoog, een opvoeder en een 

extra maatschappelijk assistent om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de noden van de 

gebruikers van het centrum en om de werkomstandigheden van het team te verbeteren. 
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3. MIRIAM-PROJECT 

Dit innoverende sociale project, dat zestien alleenstaande moeders verenigt sinds mei 2020, was 

bedoeld om hun sociale en beroepsinschakelingskansen te verhogen via begeleiding en intensieve 

ondersteuning, hun zelfrespect te verbeteren, hun sociaal netwerk uit te breiden en ze bewust te 

maken van de positie van vrouwen in de maatschappij. Aangezien de individuele en collectieve 

begeleiding versterkt werden, kon er verder gegaan worden met de empowerment van deze 

vrouwen. 

Deze eerste editie behaalde uitstekende resultaten. De levenssituaties van deze zestien vrouwen 

hebben zich gestabiliseerd waardoor ze hun energie kunnen stoppen in het maken van positieve 

toekomstplannen en stappen kunnen zetten met het oog op de verwezenlijking van deze plannen. Zo 

hebben sommige van deze vrouwen werk gevonden, volgen anderen een opleiding of startten ze een 

gerechtelijke procedure of vonden ze een nieuwe woning. M.a.w., ze hebben de touwtjes van hun 

leven weer in handen genomen. 

 

4. JONGERENPROJECT 

Tot op vandaag concentreerden de jongerenteams van het departement SPI zich op de doelstelling 
om het ‘netwerk te versterken’ door verschillende projecten te lanceren (Rezo of Ado mobile, 
Go4choice, aanwezigheid in de wijken - JBUS of andere -, studieadviseur – interdepartementaal 
project samen met het jongerenteam van DSB -,...). Tegelijkertijd vond er een ontmoeting plaats met 
‘Duo for Job’ om het externe mentoraat op te starten. De testfase moet nog gepland worden. Eind 
2021 gaan de SPI-teams ook werken aan de begeleiding van jongeren op lange termijn en aan de 
oprichting van een focusgroep voor jongeren. 

 

    5. SENIORENPROJECTEN 

 

A. Creatie van een brochure voor senioren  

In 2018 had de seniorenwerkgroep (GTS) van de CSSA zichzelf de doelstelling opgelegd om de 
toegang tot informatie voor de meest kwetsbare senioren te verbeteren zodat ze gemakkelijker een 
beroep kunnen doen op rechten en diensten. Om deze doelstelling te vervullen koos de werkgroep, 
bestaande uit actoren van het OCMW, de gemeente en Schaarbeekse verenigingen, ervoor om een 
lijst op te stellen met het aanbod van in de gemeente bestaande diensten voor senioren. Ondanks de 
gezondheidscrisis en de obstakels i.v.m. met de GDPR werd tot op vandaag al bijna 80 % van de 5.500 
gedrukte exemplaren verdeeld. De seniorengids is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek en kan tevens 
online geraadpleegd worden via de volgende link: https://issuu.com/1030be/docs/cass-cpas-
guide_seniors-nl-web?e=23589250/67998716 

 

B. Huisbezoeken bij senioren: samenwerking met de Huisvestingsdienst 

Sinds de heropstart van de huisbezoeken (eind juni-begin juli 2021) voeren de maatschappelijk 

assistenten van de dienst Begeleiding van de bejaarde persoon en van de Huisvestingsdienst samen 

huisbezoeken uit bij de meest kwetsbare senioren of bij senioren die minder zelfredzaam worden. Ze 

stellen alle mogelijke oplossingen voor, gaande van het thuishouden tot de opname in een rusthuis 

door alle voor-en nadelen van de verschillende opties op de voorgrond te stellen naar gelang de 

situatie van de persoon.  

 

 

https://issuu.com/1030be/docs/cass-cpas-guide_seniors-nl-web?e=23589250/67998716
https://issuu.com/1030be/docs/cass-cpas-guide_seniors-nl-web?e=23589250/67998716
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C. Lancering van het Tubbemodel in De Kriekenboomgaard  

Het in Scandinavië ontwikkelde Tubbemodel wordt in veel rust- en verzorgingstehuizen met succes 
gebruikt. Het berust op een filosofie waarbij autonomie, communicatie en het nemen van beslissingen 
uitgaan van alle belanghebbenden: zowel de bewoners als het personeel. Dit project stimuleert 
iedereen om autonoom te handelen en moedigt verandering en medeverantwoordelijkheid aan voor 
wat het leven in het rusthuis betreft. 
 
In België kan de ontwikkeling van dit model rekenen op de steun van de Koning Boudewijnstichting die 
een oproep tot kandidaten lanceerde waaraan De Kriekenboomgaard deelnam omdat zijn 
institutioneel leefproject de door het model nagestreefde doelstellingen beoogt, zijnde een 
organisatie gericht op deelname en relaties, responsabilisering van de bewoners, motivatie van het 
personeel en betrokkenheid van de families. De Stichting financiert twee jaar externe coaching.  
 
De rol van de coach is om zijn ervaring en gedachten over de deelname aan het rusthuisleven te delen 
door reflectieschema’s en praktische oplossingen voor te stellen. Ondanks de gezondheidscrisis 
werden er wekelijkse workshops georganiseerd in De Kriekenboomgaard vanaf maart 2021 waarbij de 
directie, het paramedisch team, het zorg-, keuken- en logistiek personeel en de bewoners 
samenwerkten. De aangesneden thema’s waren: voeding, animatie, verblijf, onthaal, beschikbaarheid 
van het personeel en zorg.  
 

D. ‘Croque ta nature’ project in De Kriekenboomgaard en Albert De Latour: 

Sommige Schaarbekenaren komen weinig of zelfs helemaal niet in contact met de natuur. De meest 
kwetsbare burgers leiden dan weer een stresserend leven met weinig afwisseling en beperkte 
vooruitzichten wegens een gebrek aan middelen. Tot slot hebben ook de rusthuisbewoners zelf weinig 
de gelegenheid om echt de natuur in te trekken, zeker sinds het begin van het gezondheidscrisis. 

Ons OCMW wilde de door Leefmilieu Brussel gelanceerde projectoproep ‘Klimaatactie ‘aangrijpen om 
het ‘Croque ta nature’ project voor te stellen. De bedoeling van dit project is om iedereen (opnieuw) 
vertrouwd te maken met de natuur die, door haar schoonheid en rijkdom, voor een gevoel van welzijn 
en vertrouwen zorgt. Croque ta nature werd in juni 2021 gelanceerd en neemt een gevarieerd publiek 
mee op wandeling en op ontdekking door de natuur en haar vele wonderen. Via didactische 
wandelingen en een mobiele bijenkast wil de vzw Terre@Air, die aangesteld werd om het project uit 
te werken, bewustwording stimuleren, de deelnemers in verrukking brengen en in fine een groter 
respect voor het milieu aanmoedigen.  

Croque ta nature heeft de steun van Leefmilieu Brussel gekregen in het kader van de projectoproep 
Klimaatactie en zal dus zowel dit jaar als in 2022 lopen. 

 

E. Vermeerdering van de activiteiten in de rusthuizen:  

Sinds het begin van de gezondheidscrisis wilden we de strijd aanbinden met het gedwongen 

isolement van de rusthuisbewoners. We riepen dus de hulp van verschillende artiesten in om zo vaak 

dit mogelijk was kleine concerten en optredens te organiseren in naleving van de geldende 

gezondheidsregels. Er werd een budget vrijgemaakt om de professionals te kunnen betalen die uit 

een sector kwamen die zwaar te lijden had onder de gevolgen van de verschillende lockdowns. Dit 

initiatief werd voortgezet in 2021 met in het bijzonder de komst van ‘la Grange Vadrouille’ (een 

mobiele kinderboerderij met dieren) naar Albert De Latour en de organisatie van fotoshoots in de 

twee rusthuizen in samenwerking met de vzw You&Joy en de fotografe Julie de Bellaing. Binnenkort 

zullen de foto’s van deze shoots in de twee rusthuizen tentoongesteld worden.  
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II. Acties in reactie op de gezondheidscrisis  
 

1. CREATIE VAN EEN SPECIFIEKE DIENST OM DE COVID-AANVRAGEN TE BEHEREN  

De opdracht van deze nieuwe dienst bestaat uit het beheer en de operationalisering van de 

verschillende subsidies die ons OCMW in 2020 en 2021 heeft ontvangen. De COVID-cel is 

operationeel sinds eind 2020 en verwerkt de aanvragen van nieuwe begunstigde burgers die 

inkomensverlies geleden hebben ten gevolge van de gezondheidscrisis.  

 

Deze cel lanceerde ook verschillende projecten voor onze begunstigden om de subsidies die we 

ontvingen van de POD MI en de GGC beter te gebruiken. Daarnaast werden er ook partnerschappen 

gesloten met sociale actoren uit Schaarbeek voor grotere projecten.  

 

2.   DRINGENDE VOEDSELHULP: INVOERING EN VERDELING VAN S-CHEQUES  

 

Door S-cheques te verdelen kon ons OCMW extra voedselhulp bieden bovenop de voedselpakketten 

die al verdeeld worden in de gemeente. Om de zaken te vergemakkelijken voor dit kwetsbare publiek 

werd de voorkeur gegeven aan S-cheques, dat zijn sociale maaltijdcheques. Met deze 

maaltijdcheques kunnen de begunstigden in gelijk welke supermarkt terecht, zonder verplichtingen 

om een bepaalde supermarkt te kiezen of zonder gebonden te zijn aan specifieke uurroosters.  

 

Een deel van deze cheques werd uitgedeeld aan begunstigde burgers, een ander deel aan door de 

CSSA aangeduide partners (Utsopi, Espace P en Alias). Op het moment dat we deze tekst schrijven, 

werden er al 57.382 S-cheques verdeeld op basis van de subsidie voor dringende voedselhulp en 

59.479 op basis van de GGC-subsidie, goed voor een totaal van 116.861 S-cheques met een waarde 

van € 10, hetzij 1 miljoen 168.610 euro. 

 

3.   BETER TOEGANKELIJKE OCMW-DIENSTEN  

 

Invoering van een groen nummer 

Begin augustus 2021 werd er een nieuw groen nummer geactiveerd om het contact met het OCMW 

van Schaarbeek nog te vereenvoudigen. Het gratis nummer 0800 35 515 treedt in voege naast het 

betalende 02 240 30 80 nummer, dat blijft bestaan voor zij die nog niet op de hoogte zijn van het 

bestaan van het nieuwe nummer.  

Door dit nieuwe groene nummer ter beschikking te stellen van de burgers is het OCMW van 

Schaarbeek gratis bereikbaar, vanaf een mobiele telefoon of vaste lijn en om welke reden dan ook 

(maken van een afspraak, vraag om inlichtingen,…). Eind augustus 2021 werden de begunstigde 

burgers van het OCMW van Schaarbeek per sms op de hoogte gebracht van de lancering van dit 

nieuwe gratis nummer. 

Dit nieuwe groene nummer blijft actief tot 31 december 2021. Eind dit jaar zal er dan een evaluatie 

volgen en als het nummer deze doorstaat, wordt het initiatief ook verlengd in 2022. Het OCMW van 

Schaarbeek versterkt het callcenterteam ook met de komst van een nieuwe voltijdse medewerker en 

voert een nieuwe telefoonpermanentie in de COVID-cel in. 

Bestuderen van een IVR-systeem (interactive voice response) 

Waarvan de ingebruikname voorzien is vanaf 2022 (zie projecten – driejaarlijks plan)  
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4.  INVOERING VAN SCHOOLSTEUN  

De gezondheidscrisis en de opeenvolgende lockdowns zorgden voor veel schoolverzuim onder de 
leerlingen van het secundair onderwijs. Vandaar dat het OCMW van Schaarbeek dit publiek een 
kwaliteitsvolle begeleiding wou bieden.  
 
Na een overheidsopdracht werd MySherpa, gespecialiseerd in schoolondersteuning, aangesteld om 
leerlingen uit het secundair die in Schaarbeek wonen te begeleiden. Ons OCMW is van plan om 
opnieuw een overheidsopdracht te lanceren in de herfst 2021 met de bedoeling om deze keer 
kwaliteitsvolle begeleiding te bieden aan studenten uit het hoger onderwijs.  

 

5.  STRIJD TEGEN DE DIGITALE KLOOF  

     Via de betaling van computerfacturen 

Via deze steun willen we voornamelijk onlinehandelingen, sociale contacten en schoolondersteuning 
bevorderen. Het OCMW betaalt de facturen voor de aankoop van een computer van de begunstigde 
burgers die aan de toekenningsvoorwaarden voor de ‘COVID-steun’ voldoen.  
 

     Via de inrichting van een Openbare Computerruimte  

Via deze ruimte willen we Schaarbekenaren gratis toegang bieden tot IT-apparatuur en opleidingen 
om ze te ondersteunen (zie projecten – driejaarlijks plan) 
 

6.   HUISVESTING  

Huisvestingssteun voor begunstigde burgers die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen: 
bijvoorbeeld via de betaling van huurachterstanden van zij die inkomensverlies leden ten gevolge van 
de gezondheidscrisis.  
 

7.   GEESTELIJKE GEZONDHEID  

De lockdowns en isolatiemaatregelen die met de pandemie gepaard gingen, waren niet zonder 
gevolgen voor de geestelijke gezondheid van veel Schaarbekenaren. Geen enkele leeftijdscategorie 
bleef gespaard door deze nooit geziene context die zowel gevolgen had voor studenten, als voor de 
actieve bevolking en senioren. De gevolgen van de opeenvolgende lockdowns, vrijheidsbeperkingen 
en onzekerheid over de toekomst hadden voor sommigen zware gevolgen.  
 
Om iets te doen aan de gevolgen hiervan op de geestelijke gezondheid, besliste ons OCMW om in zijn 
teams psychologen en gespecialiseerde opvoeders aan te nemen om de begunstigde burgers beter te 
kunnen opvolgen op psychologisch vlak. In dezelfde geest worden er momenteel geestelijke 
gezondheidszorgpartnerschappen gesloten met Schaarbeekse actoren die gespecialiseerd zijn in dit 
domein. Begin augustus werd er tevens een projectoproep voor de verenigingssector gelanceerd.  

 

8.    PARTNERSCHAP MET DE VZW MAISON BILOBA HUIS 

‘La maison BILOBA Huis’ is een Schaarbeekse vereniging die opgericht werd voor bejaarden en 
waarvoor goed oud worden in de Brabantwijk een van de prioriteiten is. 

Het BILOBA-project is opgebouwd rond 3 pijlers:  

- sociale woningen voor senioren  

- een dagcentrum voor senioren 

- het “CitiSen” project: een buurtnetwerk waar senioren en mantelzorgers uit de Brabantwijk 

terecht kunnen voor steun en zorg. 
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In 2021 sloot het OCMW van Schaarbeek een partnerschap met de vzw Maison Biloba Huis om de 

professionele maatschappelijke dienstverlening te versterken in deze vzw die zich om Schaarbeekse 

senioren bekommert.  

 

9.    PROJECTOPROEP VOOR DE VERENIGINGSSECTOR  

Ter ondersteuning van vzw’s die in Schaarbeek actief zijn in thema’s die te lijden hadden onder de 
gezondheidscrisis, heeft ons Centrum in augustus 2021 een projectoproep voor de verenigingssector 
gelanceerd. Welke projecten komen in aanmerking: projecten in verband met voedselhulp, de strijd 
tegen de digitale kloof, steun aan senioren en jongeren, steun aan eenoudergezinnen, de non take- 
up van de rechten en de toegang tot die rechten, huisvesting en psychologische ondersteuning.  

 

III. Tewerkstelling  
De socioprofessionele inschakeling van de begunstigde burgers op de arbeidsmarkt is een van de 
opdrachten van het OCMW waarmee de armoedecirkel permanent doorbroken kan worden.  
In het algemeen beleidsprogramma 2019-2024 hebben we ons ertoe verbonden de begunstigden te 
helpen bij hun zoektocht naar werk en ervoor te zorgen dat ze de best mogelijke tools krijgen om 
hun beroepstraject zo goed mogelijk te kunnen voortzetten, zich te integreren op beroepsvlak en 
zich te bevrijden van de maatschappelijke dienstverlening.   
 
We geven hier de behaalde resultaten in dit domein mee:  
 

1. VERHOGING VAN HET AANTAL INSCHAKELINGSMEDEWERKERS  

De gezondheidscontext was in 2020 en 2021 heel ongunstig om het aantal inschakelingsmedewerkers 
te verhogen. Desondanks zijn we er als een van de enige OCMW’s in geslaagd om de 
aanwervingsmogelijkheden te behouden tijdens de eerste lockdown en konden we de band met onze 
partners in stand houden door te proberen om ze zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun zoektocht 
naar personeel om hun eigen structuur, die onder de crisis te lijden had, overeind te houden. 
Voor dit eerste semester van 2021 bemerken we opnieuw een duidelijke toename van het aantal 

aangeworven inschakelingsmedewerkers, in vergelijking met 2020. 

 

Jaar Aantal aangeworven inschakelingsmedewerkers Aanwervingsgemidd./maand 

2019 365 30 

2020 290 24 

> 8/2021 255 32 
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2. AANWERVING VAN EEN JOBHUNTER  

Deze jobhunter werd aangeworven in mei 2020. Het doel van deze aanwerving is om ervoor te 
zorgen dat er nieuwe partnerschappen gesloten worden die verband houden met de noden van de 
inschakelingsmedewerkers.  
 
Doordat we van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een grotere budgettaire envelop toegekend 
kregen voor de sociale economie, konden we voorrang geven aan erkende en gemandateerde 
partners in ‘sociale economie’, prospectie en het sluiten van partnerschappen die voornamelijk 
gericht zijn op het zoeken naar partners die aan de sociale economiecriteria beantwoorden sinds 
maart 2021.  
 
In 2021 konden we al 23 nieuwe partnerschappen sluiten waarvan 10 voor partners met sociale 
economiemandatering (en er zijn nog 3 andere partnerschappen - ook op het vlak van sociale 
economie - in ontwikkeling). 
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3. ONTWIKKELING VAN DIENSTUITWISSELINGEN  

Dit systeem werd ingevoerd om de financiële moeilijkheden te verhelpen van een deel van onze 
partners, zoals vzw’s, die niet in staat waren om de inschakelingswerknemers te betalen en 
aanvragen indienden om financiële afwijkingen, of vrijstellingen, of sociale economiefuncties te 
verkrijgen die SPI niet kon bieden. Om ervoor te zorgen dat ons Centrum er een voordeel uit kon 
halen, werd er dan een dienstuitwisseling gevraagd.  
 
Momenteel is er sprake van een uitwisseling van diensten met 5 partnerstructuren. Enkel 
voorbeelden van aangeboden diensten: toekenning van computers voor ons publiek, voorbehouden 
crècheplaatsen, IT-lessen, creatieve workshops, … 
 
Dit soort uitwisselingen is in de praktijk moeilijk realiseerbaar op logistiek vlak en het kost alle 
betrokken partijen veel energie. Het nieuwe bedrag van de sociale economiesubsidie geeft ons nu de 
mogelijkheid om ‘sociale economiefuncties’ toe te kennen aan de betrokken partners. 
 

4. GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN  

Inschakelingsmedewerkers worden begeleid tijdens hun competentie-ontwikkeling. Sinds het besluit 
van 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking moet elke werknemer een 
‘competentieverwervingsplan’ hebben om de competenties te bepalen die hij moet ontwikkelen met 
het oog op de uitbouw van het beroepsproject van de werknemer. De werknemers worden, in 
functie van hun behoeften, doorverwezen naar competentievalidering en/of opleidingen.  
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IV. Veranderingen in het bestuur 
 

1. HERZIENING VAN HET DIRECTIECOMITÉ  

De samenstelling van het directiecomité werd vernieuwd vanaf het begin van de ambtsperiode, 
dankzij de aanwerving van een secretaris-generaal, een HR-directeur, een directeur voor het 
departement Algemene Zaken, een directeur voor het departement Bejaarden, een directeur voor 
het departement Aankopen, Logistiek en Infrastructuur en drie nieuwe adjunct-directeurs voor DSB-
DMO-DSBME. 
 
Dit team bestaat uit pragmatische, dynamische personen die willen samenwerken om de instelling 
positief te doen evolueren. De aanwervingsprocedure voor de toekomstige directeur van het 
departement Sociale Emancipatie loopt.  
 

2. VERBETERING VAN HET BEHEER VAN DE ALARMEN VAN HET MINISTERIE  

De ‘knipperlichten’ van de POD Maatschappelijke Integratie, gewoonlijk ‘alarmen’ van het ministerie 

genoemd, zijn bestanden die de POD MI enkele keren per jaar aan de OCMW’s bezorgt om ze te 

infomeren over veranderingen in de status van bepaalde begunstigde burgers. Dit is bijvoorbeeld het 

geval wanneer de begunstigden verhuizen, ze van een volledig tarief overgaan naar een verlaagd 

tarief voor sociale bijstand of wanneer ze niet langer recht hebben op bijstand van het OCMW (in 

geval van werkloosheid, betaling door het ziekenfonds, …). Deze alarmen werden ontworpen om de 

strijd aan te binden met fraude en dubbele betalingen te vermijden. 

 

In functie van de alarmen die de POD MI doorgeeft, moeten de OCMW’s de dossiers van de 

betrokkenen regulariseren om de betalingen aan de nieuwe status van de begunstigden aan te 

passen. 

 

Dit project werd in het leven geroepen omdat er vastgesteld werd dat de operationele teams echt 

moeilijkheden ondervonden om deze alarmen te beheren. Het doel van dit project is dan ook om de 

verwerking en opvolging te verbeteren van de alarmen die het ministerie stuurt voor deze dossiers.  

 

Het team dat instaat voor de interne controle van deze alarmen werd overgeplaatst en valt nu onder 

de Financiële Directie waardoor we efficiënter werken en de informatie in de dossiers van de 

begunstigde burgers systematisch wordt bijgewerkt in functie van de inlichtingen die de POD MI ons 

bezorgt.  
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V. Modernisering van de instelling 
 

1. INVOERING VAN INDICATOREN  

De gezondheidssituatie heeft ertoe geleid dat de medewerkers gingen telewerken vanaf maart 2020, 
waardoor het noodzakelijk was om over boordtabellen te beschikken om de sociale activiteit op te 
volgen.  
 
De reorganisatie van het vroegere departement Sociale Bijstand heeft er ook toe geleid dat er een 
reeks indicatoren opgesteld werden die door de teams en medewerkers gebruikt konden worden als 
hefbomen bij beslissingen en zo deel uitmaken van onze nieuwe ‘bedrijfscultuur’.  

Er werden vier types boordtabellen gecreëerd in het OCMW:  

 
● De ‘Management Cockpit’: boordtabellen die voornamelijk door het directiecomité en 

strategisch comité worden gebruikt om beslissingen te kunnen nemen gebaseerd op de 
beleidslijnen en om de prioriteiten van de instelling te beheren 

● KPI-boordtabellen: boordtabellen die voornamelijk gebruikt worden door de steunpunt- en 
teamverantwoordelijken om de werknemers op te volgen en de goede algemene werking van 
het werk in de teams te controleren (ex : beheer van laattijdige verwerkingen,…) 

● Boordtabellen voor de maatschappelijk werkers: boordtabellen waarmee de 
maatschappelijk werkers hun dagelijkse werklast kunnen beheren  

● Automatische en occasionele reporting: vooraf bepaalde bestanden voor de aanvragers 
(teamleiders, directeurs) die automatisch ververst worden  

 

In de komende jaren zullen er indicatoren gebruikt worden in alle departementen van de instelling 

(Humanresourcesdepartement, Financiële directie, departement Begroting en Beheerscontrole) 

 

2. CREATIE VAN EEN NIEUWE SOCIALE BAROMETER  

Deze barometer is bedoeld om een beter zicht te krijgen op de steun die het OCMW biedt. Deze 

sociale barometer maakt deel uit van een nieuwe aanpak, de zogenaamde ‘cijfercultuur’ met de 

bedoeling om interne protocollen te bepalen die leiden tot het opstellen van statistieken en 

indicatoren. Daardoor krijgen we zicht op de evolutie van het aantal dossiers en dus op de activiteit 

van het Centrum. 

 

Dit maandelijks overzicht houdt rekening met het totale aantal begunstigden waarvoor er bijstand 

(actieve steun) toegekend werd tijdens de maand die bezig is. Het vermeldt, naast de toegekende 

leeflonen en equivalente leeflonen ook alle bijstand die door het OCMW toegekend wordt op basis 

van beslissingen van toekenning (aantal tewerkstellingen, aantal dringende medische 

hulpverleningen, aantal gevallen van financiële bijstand of gelijk welke andere soort bijstand).  

 

3. INVOERING VAN EEN ONLINEFORMULIER OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE  

Dankzij dit onlineformulier beschikken de burgers nu over een gemakkelijk, toegankelijk en 
gebruiksvriendelijk communicatiemiddel waarmee ze een nieuwe steunaanvraag kunnen indienen of 
attesten kunnen opvragen. Dit is voor hen gemakkelijker omdat ze niet meer fysiek moeten 
langskomen in het OCMW, niet meer moeten bellen of zelfs geen e-mail meer moeten versturen, 
waardoor ze tijd winnen en het OCMW gemakkelijker toegankelijk is voor dit nieuwe publiek dat te 
lijden had onder de gezondheidscrisis (zelfstandigen, artiesten, ...) en voor wie langskomen geen 
evidentie is. 



19 
 

Dit onlineformulier is compatibel met smartphones, pc’s of tablets. Alle steunaanvragen kunnen via 
dit formulier gebeuren: zowel aanvragen voor financiële als voor medische, huisvestings- of 
energiesteun. 
 

 

4. VERSTUREN VAN SMS’EN NAAR DE BEGUNSTIGDE BURGERS  

Het versturen van sms’en naar de begunstigde burgers omvat meerdere doelstellingen: 
 

- Het gebruik van elektronische briefwisseling bevorderen, voor zover mogelijk, ten nadele 
van de post (trager, duurder en afhankelijk van de goede werking van de postdienst,) om de 
communicatie en het uitwisselen van informatie met de begunstigde burgers vlotter te doen 
verlopen. In mei 2021 werden er sms’en gestuurd naar alle begunstigde burgers waarin hen 
gevraagd werd om ons een e-mailadres mee te delen. We ontvingen 1500 e-mailadressen. 
Het elektronisch meedelen van informatie is een zinvolle keuze vanuit economisch en 
ecologisch oogpunt en om de briefwisseling tussen het Centrum en de burgers efficiënter te 
doen verlopen; 

- Onze instelling de kans geven om de begunstigde burgers te informeren in heel specifieke 
gevallen om ze te verwittigen als dit nodig is (bv. uurveranderingen, betaling van een 
bijkomende premie, …); 

- Afspraakherinneringen sturen naar de begunstigde burgers om het 
aanwezigheidspercentage van de begunstigde burgers op hun afspreken bij de verschillende 
diensten van het OCMW te verhogen en zo de vertragingen bij de verwerking van hun 
dossiers te beperken.  

 

5. VOORTZETTING VAN DE IMPLEMENTATIE VAN BOS 

Het einde van het papieren tijdperk is in zicht in het OCMW van Schaarbeek. Zoals voorzien werden 

de zittingen van de beraadslagende organen geautomatiseerd in verschillende fasen.  

 

BOS, de beveiligde software voor het beheer van de besluitvormende zittingen maakt het mogelijk 

om de administratie van de vergaderingen elektronisch te beheren (regering, gemeenteraad, 

OCMW’s, politiezone enz.). Het doel van dit project was een administratieve vereenvoudiging door 

uitbreiding naar alle besluitvormende organen en comités van het OCMW.  

 

De invoering van BOS, waarmee begonnen werd in 2018, werd eind 2019 afgerond voor de zitting 

van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau.  

 

In 2021 werden de comités SPI, Bejaarden en het overlegcomité in BOS geïntegreerd. De integratie 

van de thematische comités en van de comités ‘Hoorzittingen’ en ‘Dossiers’ is voorzien voor eind 

2021.  

 

BosXchange, de software waarmee de beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en 

het vast bureau elektronisch aan de toezichthoudende overheden bezorgd kunnen worden, werd in 

juli 2021 ingevoerd waardoor de administratie voor de teams aanzienlijk verminderd kon worden 

(geen brieven, beraadslagingen meer die verstuurd moeten worden, geen signataires meer om te 

tekenen), wat voor tijdswinst en een verkleining van onze ecologische voetafdruk zorgt.  
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6. LANCERING VAN HET ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER (EDB) 

De bedoeling van het elektronisch documentbeheer (EDB) is om de verwerking te optimaliseren en 
om de berg papieren kopieën die tot overbelasting van de verschillende departementen leiden, te 
doen slinken. Naast de automatisering van de vergaderingen is dit de tweede belangrijkste stap 
voorwaarts voor ons OCMW op het vlak van digitalisering. 
 
De aankoop van een nieuwe software (EDB) eind 2017 had ervoor gezorgd dat we in 2018 konden 
beginnen met het eerste digitaliseringwerk, de sociale geschillendossiers.  
 
In 2019 was het IT-departement klaar met de digitalisering van het GPMI-deel van de dossiers.  
 
De lockdown in maart 2020 zorgde ervoor dat de toepassing van het Elektronisch Documentbeheer 
(EDB) op de sociale dossiers prioritair werd zodat we op termijn over een volledig digitaal sociaal 
dossier zullen beschikken via het beheer van alle documenten in dezelfde EDB-tool. Concreet bestaat 
het werk erin het beheer van de inkomende en uitgaande documenten te centraliseren en dit zowel 
voor wat de opstelling van deze documenten als voor wat hun archivering betreft.   
 
De verwerking van de inkomende documenten begon voor de sociale departementen op 1 juli 2021 
met de verwerking van de e-mails. De documenten die naar de ‘info@-mailbox’ worden gestuurd, 
worden gearchiveerd in onze Gipsy- en Sociabilisoftware. De verwerking van inkomende papieren 
documenten ging eind augustus 2021 van start met de digitalisering en archivering van de 
documenten die ontvangen werden via het ‘Afgifte-scanloket’, de postdienst of de ‘fast 
scanloketten’.  

 

7. ELEKTRONISCH BEHEER VAN DE GPMI  

De geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI) bieden de mogelijkheid 
om de begunstigde burger op verschillende niveaus te activeren. Het GPMI is dynamisch en evolueert 
mee met de begunstigde burger die meerdere GPMI tegelijkertijd kan afsluiten. 
 
Overeenkomstig wat voorzien werd in het beleidsprogramma 2019-2024: 

- werd het beheer van de GPMI (sociale balans, GPMI, evaluatie) in de sociale software 
geïntegreerd bij de overstap op Sociabili, 

- werden er indicatoren opgesteld om de teamverantwoordelijken de mogelijkheid te bieden 
om dit op te volgen en de begunstigde burgers te identificeren die een GPMI zouden moeten 
hebben, maar er nog geen hebben, evenals de GPMI waarvoor de evaluaties niet op tijd 
gebeurden. 
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8. BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP) OP THESAURIENIVEAU 

Tijdens de eerste lockdown bleek de invoering van een BCP, een continuïteitsplan van de activiteiten, 

op thesaurieniveau noodzakelijk.  

 

De bedoeling van het invoeren van een BCP is om de risico’s in verband met de continuïteit van de 

betalingsverrichtingen te verminderen en de financiële impact ten gevolge van de discontinuïteit van 

deze verrichtingen te beperken. Het BCP voor de thesaurie is ondertussen klaar.  

● om de risico’s op defecten bij de betaling van de sociale bijstand te verminderen, is er een IT-

ontwikkeling voorzien in november waarmee het mogelijk zal worden de betalingsloten voor 

de komende twee weken op voorhand aan te maken en de bestanden op een veilige plaats 

te bewaren buiten onze servers; 

 

● Om de risico’s in verband met de storting van de lonen te beperken, heeft ACERTA, onze 

loonsoftwareleverancier, ons een offerte bezorgd met het oog op het outsourcen van het 

genereren van de lonen aan ACERTA.  In september zal er een full scale test plaatsvinden 

waarbij ook de betaling van de contractuelen in aanmerking genomen zal worden, 

● Tot slot is het voorzien dat de overschrijvingen die als prioritair beschouwd worden - mocht 

er iets fout lopen bij de betaling van de leveranciers -op basis van de facturen, 

schuldvorderingsverklaringen of gelijk welke andere debietnota manueel ingevoerd zullen 

worden in BELFIUSWEB.  

9. AANPASSING VAN DE GEDRAGSLIJNEN  

In de algemene beleidsnota 2020 was de herziening van de gedragslijnen voorzien om de sociale 
begeleiding te versterken met als dubbele doelstelling dat de Schaarbeekse burgers uit kansarmoede 
geraken en een beter leven krijgen.  
 
Alle aangepaste hoofdstukken werden opgesteld samen met het bestuur. Er werden in 2020-2021 
verschillende thematische comités georganiseerd en de algemene hoofdstukken, de hoofdstukken 
over gezondheid, energie, huisvesting, SPI en studenten werden besproken met de raadsleden en 
vertegenwoordigers van het bestuur.   
 
Na de zomer van 2021 werden er specifieke thematische comités georganiseerd voor de 
hoofdstukken over de verschillende soorten sociale bijstand en over de sociale bijstand voor het 
publiek van personen in illegaal verblijf.  
Van zodra de hoofdstukken door de raadsleden bestudeerd werden, zal de gecoördineerde tekst in 
laatste lezing voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn die gepland is voor het 
laatste kwartaal van dit jaar.   
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10. AANWERVING VAN EEN SUBSIDIOLOOG  

Deze aanwerving was voorzien in het algemeen beleidsprogramma 2019-2024. Aangezien de 

maatschappelijke dienstverlening veel kost, blijven er na de betaling van de overdrachtuitgaven en 

personeelskosten heel weinig middelen over om een echt beleid tegen kansarmoede te voeren. Toch 

bestaan er veel subsidies op Brussels, federaal en Europees niveau die het Centrum niet gebruikt 

omdat we er geen weet van hebben, niet de middelen of niet de tijd hebben.  

 

Daarom hebben we, in navolging van het OCMW van Anderlecht of de Stad Brussel, beslist om een 

subsidioloog aan te werven deze herfst die op vraag van het directiecomité de volgende taken zal 

krijgen:  

- op zoek gaan naar privé- of publiek kapitaal om de verschillende departementen en 

diensten van het OCMW de mogelijkheid te bieden om hun lopende acties voort te zetten of 

nieuwe acties op te starten in de verschillende domeinen die tot hun opdrachten en 

bevoegdheden horen en,  

-  deze actoren informeren over de voorwaarden voor de oproepen die hen zouden kunnen 

interesseren, 

- actief bijdragen aan de samenstelling en indiening van kandidatuurdossiers. 
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VI. HR-projecten 
 

1. FUNCTIECLASSIFICATIE  

Het functieclassificatieproject ontstond in 2018. Het was de bedoeling om alle functies te wegen en ze 
in een specifiek model voor het OCMW op te nemen zodat we op basis daarvan een loon- en 
loopbaanbeleid kunnen voeren dat in de lijn van de geldelijke en administratieve statuten ligt en een 
meerjarenplan voor de opwaardering van het personeel kunnen opstellen.  

De jaren 2019 en 2020 waren gewijd aan het stroomlijnen en opstellen van de functiebeschrijvingen 

die voortaan generiek zijn voor alle werknemers van het OCMW. Deze nieuwe functiebeschrijvingen 

werden volledig goedgekeurd en toegewezen. 

Een wegingscomité voerde een functieanalyse door en er moesten interne loopbaantrajecten voorzien 

worden in naleving van ons wettelijk kader. Hierdoor kwamen er verschillen aan het licht tussen het 

functieniveau en de reële situatie van bepaalde werknemers waaruit we conclusies konden trekken 

die geleid hebben tot de opstelling van een actieplan en waardoor we geconfronteerd werden met 

onze reële begrotingsenvelop en met individuele situaties en oriënteringen op het vlak van het 

toekomstige loonbeleid van de werknemers waarover de raad voor maatschappelijk welzijn een 

beslissing nam. Dit belangrijke HR-werk werd in 2021 afgerond.  

Het is voorzien om de functieverschillen over de komende drie begrotingsjaren weg te werken. 

2. INVOERING VAN EEN EVALUATIECYCLUS  

De evaluatiecyclus is een personeelsmanagementproces dat zowel gericht is op de kwaliteit van de 
dienstverlening als op de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van alle werknemers.  

De bedoeling van de evaluaties is om de prestaties op te volgen en dialoog en samenwerking tussen 

de medewerker en zijn functionele hiërarchische verantwoordelijke te bevorderen. De evaluatiecyclus 

draait rond de dialoog tussen de medewerker en zijn N+1, met de functiebeschrijving als objectieve 

gespreksbasis aan het begin van de cyclus. Deze functiebeschrijving bevat zowel de opdrachten en 

taken van de werknemer als de gedragsbekwaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 

de functie. 

Dit HR-project werd opgestart in 2018 en ingevoerd in 2021 omdat het verbonden was aan het 
functieclassificatieproject, waarbij alle functiebeschrijvingen geüpdatet werden.  

 

De functie- en planningsgesprekken gingen van start in januari 2021 en werden afgerond tegen 30 
juni 2021. De functioneringsgesprekken zijn voorzien voor de lente 2022 en de evaluatiegesprekken 
zullen eind 2022 plaatsvinden.  

 

3. INVOERING VAN HET STRUCTURELE TELEWERK  

Via het ‘structurele’ telewerkreglement (dat op 15 december 2020 aangenomen werd door de raad 
voor maatschappelijk welzijn) werd er geanticipeerd op het einde van het telewerk omwille van de 
COVID-19-gezondheidscrisis. In tegenstelling tot het ‘COVID-19-telewerk’ dat voor alle telewerkbare 
functies verplicht was (ongeacht het statuut en uurrooster), wordt het structurele telewerk op 
vrijwillige vraag van de werknemer toegepast.  
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Het ‘telewerkreglement’ voorziet twee mogelijke stelsels:  
  
- regelmatig telewerk (max. 2 dagen/week voor een voltijdse werknemer en max. 1 dag/week 

wanneer de werknemer ⅘ werkt) dat op regelmatige basis wordt georganiseerd als vaste 
werkingswijze. 

- occasioneel telewerk waarmee telewerk mogelijk is gedurende een bepaalde duur (bepaald in 
onderlinge overeenstemming tussen de werknemer en zijn verantwoordelijke) wanneer een 
onvoorziene gebeurtenis, die onafhankelijk van de wil van de werknemer plaatsvindt, hem of 
haar verhindert de prestaties op de gebruikelijke werkplek te leveren of wanneer de noden van 
de dienst dit vereisen.  

 
Dit structurele telewerk wordt sinds 5 juli 2021 toegepast in het OCMW, overeenkomstig de 

richtlijnen van het Overlegcomité waarmee er vanaf 1 juli 2021 een einde aan het verplichte ‘COVID-

19-telewerk’ werd gesteld. 

 

4. PROJECT I.V.M. DE STABILISERING VAN HET PERSONEEL  

In 2018 heeft het HR-departement stappen ondernomen om de personeelsleden te stabiliseren 
nadat er verschillende vaststellingen gedaan werden: 
- heel wat werknemers werden aangeworven met precaire contracten en vaak ter vervanging van 

personen die voor lange duur afwezig zijn, 
- veel werknemers krijgen het ene precaire contract na het andere, 
- verlies van talenten waarin het Centrum geïnvesteerd heeft, 
- weinig valorisatie van het personeel met een precair contract en van de geleverde inspanningen, 

wat niet met de waarden van het Centrum strookt. 
 

Deze vaststellingen leidden tot de oprichting van verschillende werkgroepen binnen het bestuur met 
de bedoeling om zo verschillende oplossingspistes te kunnen voorstellen. Daaruit kwamen de 
volgende prioriteiten naar voren: de invoering van een mobiliteits- en stabiliseringsbeleid dat niet 
alleen aan de verwachtingen van de werknemers, maar ook aan die van de instelling beantwoordt. Er 
werd bijgevolg een project gelanceerd i.v.m. de stabilisering van het personeel.   
 

5. WIJZIGING VAN DE GELDELIJKE EN ADMINISTRATIEVE STATUTEN VAN HET OCMW  

De juridische dienst en het HR-departement werken momenteel aan de coördinatie en het 
herschrijven van de administratieve en geldelijke statuten van het personeel van het OCMW van 
Schaarbeek.  
 
Het gaat voornamelijk om een update van de statuten van het OCMW om ervoor te zorgen dat ze 
coherent zijn en te controleren of ze overeenstemmen met de statuten van de gemeente en met de 
besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 mei 2017 zodat ze een volwaardige HR-tool 
worden. 
 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dit project en het is de bedoeling dat de herzieningen 
tegen december 2021 worden aangenomen. 
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6. WIJZIGING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT VAN HET PERSONEEL VAN HET OCMW  

Het updaten van het arbeidsreglement zou enerzijds voornamelijk formele wijzigingen en de opname 
van aangepaste uurregelingen voor de ROB/RVT betreffen en anderzijds en meer specifiek de 
overstap op vaste uurregelingen voor het verzorgend personeel. De specifieke regels betreffende de 
arbeidsduur in de rusthuizen, die sedertdien hoger is dan die van de andere personeelsleden van het 
OCMW worden gepreciseerd in de nieuwe versie van het reglement. Deze herziening zal voor het 
einde van 2021 doorgevoerd worden. 
 

7. OPSTELLING VAN EEN TELEFONIEREGLEMENT EN VAN EEN REGLEMENT VOOR DE 

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN LAPTOPS  

De opstelling en toepassing van het ‘telefoniereglement’ waren bedoeld om ons aan de RSZ-
maatregelen i.v.m. voordelen van alle aard aan te passen. Het reglement bepaalt dat de toekenning 
van een telefoon, ofwel gebeurt in het kader van een voordeel van alle aard (VAA) in geval van 
‘gemengd’ gebruik voor privé- en beroepsdoeleinden, ofwel op basis van een gerichte toekenning 
van telefoons louter voor beroepsgebruik, als verplaatsingen noodzakelijk zijn in het kader van de 
uitgeoefende functie.  

Ten gevolge van de aanname van het ‘telefoniereglement’ en in samenhang met de 
functieclassificatie zal er telefoniematerieel toegekend worden aan de werknemers op basis van hun 
functieprofielen. 

Er zullen laptops toegekend worden aan alle werknemers die daarvan gebruik maken, waarbij 
voorrang gegeven wordt aan de werknemers die zogenaamde telewerkbare functies uitoefenen.  
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VII. Infrastructuur 
 

1. ONDERHANDELINGEN OVER EEN NIEUW HUURCONTRACT VOOR DE SILVER BUILDING  

De verlenging van het huurcontract van het OCMW in de Silver Building voor een duur van negen jaar 
werd door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd op 16 juni 2021.  
 

        2. RENOVATIE VAN NR. 22 IN DE ROGIERLAAN  

Het gebouw in de Rogierlaan 22 bestaat uit twee lege woningen in slechte staat en een gelijkvloers 
dat momenteel gebruikt wordt door de dienst Sociale Participatie (DSP). Begin 2021 waren er 
verschillende problemen door waterlekken. 
 
Via de werken die in 2021 werden opgestart en die zullen worden voortgezet in 2022, willen we de 
plaats opnieuw bruikbaar maken voor verschillende sociale opdrachten die in hoofdstuk 2 
uiteengezet worden. 
 
In 2021 kreeg ons OCMW assistentie van FI Engineering voor de voorbereiding van de 
inrichtingsplannen en om een kostenraming van de werken op te stellen. Eens de plannen 
goedgekeurd waren, werd in juli en augustus 2021 begonnen met het verwijderen van al het grofvuil 
en gingen de eerste voorbereidingswerkzaamheden van start (verwijdering van de betegeling, 
vloeren, wandmeubels, verouderd sanitair,...). 
 
Vanaf september werd de werf opgestart en werd er gestart met de werken die drie 
hoofdcategorieën omvatten : 

● de buitenschil, 
● de afwerking, 
● speciale technieken. 

Van september tot december zullen de aannemers het hoofdgebouw in overeenstemming brengen 
met de verschillende opgelegde normen voor de verschillende voorziene opdrachten en zullen ze de 
nieuwe ruimtes inrichten. 
 
Het is tevens de bedoeling om alle speciale technieken te voorzien tegen december 2021 (sanitair, 
elektriciteit, verwarming, …). In 2022 zullen bepaalde afwerkingen plaatsvinden en worden de 
toegangs- en veiligheidscontroles verbeterd. Naast deze werken zullen we tegelijkertijd maatregelen 
moeten nemen om de tuin aan de normen aan te passen en de tuinmuren te beveiligen.  

 

3. CRÈCHE “LA COURTE ECHELLE” 

Het plan om een kinderdagverblijf met zestig plaatsen te creëren in het gebouw in de 
Haachtsesteenweg 176 werd eind 2016 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Het 
OCMW besteedt immers al jarenlang een groot budget aan het reserveren van plaatsen in bestaande 
crèches om op de specifieke behoeften van de begunstigde burgers in te spelen.  

 

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 of 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. 
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Via dit project kan het OCMW zijn patrimonium opwaarderen via de grondige renovatie van zijn 
gebouw in de Haachtsesteenweg 176. 

 

Ten gevolge van de verschillende overheidsopdrachten en studies die sinds 2017 gelanceerd en 
gevoerd werden, werd de stedenbouwkundige vergunning in december 2019 uitgereikt. In 2019 werd 
het bijzonder bestek voor de werken 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 september 2020 werd 
gelanceerd, in volle pandemie, leverde jammer genoeg niet genoeg aanvaardbare offertes op voor 
twee van de zes percelen van de opdracht.  

 

Tijdens het eerste semester van 2021 moest de opdracht voor werken tot tweemaal toe opnieuw 
gelanceerd worden voor deze percelen om offertes voor de werf te verkrijgen. In september 2021 
stelde de raad voor maatschappelijk welzijn opdrachtnemers aan. Na goedkeuring door de 
toezichthoudende overheid en onze subsidiërende overheden zal het bevel gegeven worden om begin 
2022 met de werken te beginnen. De duur van de werken wordt op veertien maanden geraamd.  
 

4. RENOVATIE VAN HET RUSTHUIS ALBERT DE LATOUR  

Het rusthuis Albert De Latour dat in 1995 werd gebouwd, begeleidt zowel autonome 60-plussers als 
60-plussers die meer verzorging nodig hebben, door aan hun behoeften tegemoet te komen. Het 
rusthuis beschikt over 120 plaatsen waarvan 90 ROB-plaatsen. Het bevindt zich in een groen kader met 
een prachtige tuin met bomen, maar het gebouw beantwoordt niet meer aan de huidige normen. 
Bovendien zijn de technische installaties verouderd en moeten deze dus volledig gerenoveerd worden.  
 
Omdat het OCMW van Schaarbeek senioren die niet langer thuis kunnen blijven wonen een 
kwaliteitsvol woonalternatief wil bieden, lanceerde het een oproep tot kandidaturen voor het in 
overeenstemming brengen van het rusthuis. De assistent van de bouwheer werd op 5 mei 2021 
aangesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW).  
 
Deze zomer werd er gestart met het nazicht van de kandidatuurdossiers voor de architecten. Vier van 
de tien projectontwerpers/architecten werden door de RMW geselecteerd in zijn zitting van 7 juli. De 
ontvangen projecten zullen intern bestudeerd worden zodat het gunningsrapport ten laatste eind 
december 2021 goedgekeurd kan worden door de RMW. 
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VIII. Communicatie 
 

1. HET IMAGO EN DE OPDRACHTEN VAN HET OCMW PROMOTEN 

Om zijn acties zichtbaarder te maken, zowel voor het grote publiek als voor de medewerkers van het 

OCMW en zo ook een dynamisch en modern imago uit te dragen, is het OCMW begonnen met het 

maken van nieuwsflashes waarbij ook collega’s opgevoerd worden. In ons OCMW-infobulletin dat 

tweemaandelijks verschijnt, stellen we drie tot vier actuele thema’s voor ons centrum voor via 

interviews of een korte reportage. Op deze manier willen we soms complexe onderwerpen 

populariseren om zo onze instelling en haar vele opdrachten die vaak niet gekend zijn door de 

Schaarbekenaren in de kijker te plaatsen. 

2. COMMUNICATIE OVER DE COVID-STEUN VAN HET OCMW VAN SCHAARBEEK  

Er werden verschillende communicatiekanalen, zowel de klassieke als elektronische, gebruikt om alle 

Schaarbekenaren op de hoogte te brengen van het bestaan van de COVID-steun.  

 

Naast de sociale netwerken (Facebook en LinkedIn) en de website van de gemeente gebruikten we 

ook Schaarbeek Info, artikelen in de pers en gemeentelijke reclamepanelen (ClearChannel). De 

voorzitster en maatschappelijk assistenten begaven zich ook op het terrein om de handelaars te 

informeren, waarbij hen een informatieve flyer overhandigd werd. Het verenigingsnetwerk werd ook 

op de hoogte gebracht dankzij de steun van de CSSA. Tot slot werden er ook filmpjes (met een 

handelaar en een acteur/komiek) gemaakt en via de sociale netwerken verspreid om zo deze twee 

doelgroepen te sensibiliseren.  

 

3. CREATIE VAN EEN NIEUW IMAGO VOOR HET OCMW VAN SCHAARBEEK   

 

a. Vernieuwing van de grafische identiteit van het OCMW  

Het oude logo van onze instelling bestond al 15 jaar en strookte niet langer met de visie en ambities 

van ons OCMW, namelijk professionele begeleiding bieden aan de begunstigde burgers en ze helpen 

bij de bepaling van een levensproject, maar ook de verbetering van de interne processen en de 

ontwikkeling van een sterke bedrijfscultuur. Er werd beslist om voor een ladder te kiezen in het 

nieuwe logo. Dit concept staat voor openheid, diversiteit, maar ook voor evolutie en emancipatie. 

Het OCMW biedt de burger niet alleen de nodige steun, maar biedt hem ook alle middelen die 

noodzakelijk zijn voor zijn emancipatie. De ladder geeft deze evolutie, vooruitgang en emancipatie 

mooi weer. 

 

b.  Creatie en invoering van een grafisch charter  

Na de herziening van ons logo, was het tijd om een coherent grafisch universum rond dit nieuwe logo 
te creëren om een volledige visuele identiteit te verkrijgen om op op al onze papieren en digitale, 
interne en externe communicatiedragers te gebruiken. Deze visuele identiteit wordt beschreven in 
een grafisch charter dat niet alleen alle elementen van onze identiteit preciseert, maar ook de 
aanbevolen en niet-toegestane gebruiken. Dit grafisch charter werd aan al onze medewerkers 
voorgesteld. Er werden ‘grafische referentiepersonen’ aangesteld in elk departement die opgeleid 
werden om dit charter geleidelijk aan toe te passen op alle documenten van de instelling.  
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Hoofdstuk 2 – Nieuwe projecten voor de komende drie jaar 
 

I. Social Empowerment 

1. 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. 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 
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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 Algemeen 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 willen we de uitgewerkte methode, gezien de positieve resultaten voor de deelnemers aan 
het Miriam-project, verder uitbreiden en toepassen op een nieuw publiek, in dit geval op de 
jongeren.  
 

B. 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. 

 

C. 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.  
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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.  

 

3. EENOUDERGEZINNEN – AANBOD AAN SOCIALE BEGELEIDING UITWERKEN  

 

Aantal privéhuishoudens volgens het type huishouden, 1 januari 2020 

  Schaarbeek Brussels Hfdst. Gewest 

  Aantal % Aantal % 

Alleenstaanden 22 596 40,6% 255 223 45,9% 

Koppels zonder kinderen 7 823 14,1% 82 570 14,9% 

            Gehuwden 4 876 8,8% 53 050 9,5% 

             Samen-wonenden 2 947 5,3% 29 520 5,3% 

Koppels met kind(eren) 15 655 28,1% 133 232 24,0% 

              Gehuwden 12 495 22,5% 105 545 19,0% 

              Samen-wonenden 3 160 5,7% 27 687 5,0% 

Eenoudergezinnen 7 266 13,1% 64 258 11,6% 

Andere 2 287 4,1% 20 684 3,7% 

Totaal 55 627 100,0% 555 967 100,0% 

Bron: BISA & Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) 

 
Eenoudergezinnen worden met allerlei moeilijkheden geconfronteerd en moeten de volledige 
mentale, financiële en dagelijkse last van het huishouden alleen dragen, met inbegrip van de zorg 
voor de kinderen. Ze moeten dus alles alleen doen: zorgen voor de broodwinning, een opleiding 
volgen of werk zoeken, de opvoeding van de kinderen en de dagelijkse organisatie in het gezin. In 
veel gevallen komt daar ook nog de administratieve en gerechtelijke strijd bij ten gevolge van hun 
nieuwe situatie van eenouderschap en de erkenning van hun rechten.  
 
Eenoudermoeders lopen een groter risico op armoede omwille van hun verminderde inkomsten ten 
gevolge van de scheiding, de ongelijke verdeling van de kosten voor de kinderen met de ex-partner, 
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de huisvestigingskosten en hun verminderde flexibiliteit en beschikbaarheid op de arbeidsmarkt 
doordat ze alleen instaan voor de opvoeding van de kinderen. We willen er ook op wijzen dat dit 
bovenop het feit komt dat vrouwen vaker in meer precaire economische sectoren met lagere lonen 
zijn tewerkgesteld. 
De cijfers van het OCMW wijzen op een toename van het aantal vrouwen in een precaire situatie. 
Ook in 2021 worden vrouwen jammer genoeg nog vaak op verschillende niveaus gediscrimineerd: 
hun loon ligt lager dan dat van mannen, ze houden zich meer met de kinderen bezig wat hun 
financiële autonomie benadeelt, ze zijn vaker het slachtoffer van huiselijk geweld. Ze staan er vaak 
alleen voor en beschikken niet over de middelen om kinderen op te voeden. Er zijn ook meer dakloze 
vrouwen, soms zelfs met kinderen.  
 
Voor de komende jaren hebben we de volgende prioriteiten:  

- De sociale begeleiding specifiek voor vrouwen versterken, onder andere via innoverende 
projecten zoals het Miriam-project, waarin zelfvertrouwen en zelfrespect centraal staan; 

- Maatschappelijk werkers vormen in de problematiek van vrouwen die het slachtoffer van 
geweld zijn  

- Synergieën versterken met verenigingen die in dit domein actief zijn; 
- Speciale aandacht besteden aan dakloze vrouwen of vrouwen die het slachtoffer zijn van 

huiselijk geweld  
 

4. SENIORENPROJECTEN 
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.  
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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. 

 

DUURZAME VOEDING EN RE-INTEGRATIE 

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.  
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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 3 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. 

- 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 (kinderboerderij): workshop rond milieusensibilisering voor de 

begunstigde burgers of voor hun kleinkinderen 
(https://www.lafermeduparcmaximilien.be/nos-animations-ateliers-stages) 

 Usitoo: huren van voorwerpen aan een voorkeurtarief 
 Le début des Haricots: bezoek aan lokale landbouwers 

 

 

 

https://www.lafermeduparcmaximilien.be/nos-animations-ateliers-stages
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C.  Doelstellingen van dit project  

Dat zijn er veel voor onze Senioren:  

 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. De verplichting om shifts te doen zorgt voor een kader in een collectieve 

activiteit waar alle coöperanten op gelijke voet staan; 

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

 Aangezien supermarkten sinds maart 2020 als “essentiële” winkels beschouwd worden, 
betekent dit dat dit project geïmplementeerd zou kunnen worden ongeacht de beslissingen 
van de politieke overheden;  

 Naast een verkooppunt ook een gezellige ruimte creëren om de sociale samenhang te 
versterken. 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; 

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

 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. 
 
 

5. VERSTERKING VAN DE BANDEN MET DE SCHAARBEEKSE VERENIGINGSSECTOR  

De CSSA 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.  
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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. 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. Online afspraken maken voor de begunstigde burgers 

Momenteel kunnen begunstigde burgers enkel een afspraak maken door het callcenter te bellen en 
dit kan even duren, aangezien deze dienst de laatste maanden meer oproepen krijgt.  
 
Eens de elektronische formulieren ingevoerd werden waarmee de burgers digitaal nieuwe aanvragen 
kunnen indienen en attesten kunnen aanvragen zonder zich te moeten verplaatsen, willen we nog 
een stap verder gaan en de burgers de mogelijkheid bieden om online afspraken te maken, in 
navolging van wat al verschillende jaren gebeurt in ziekenhuizen en andere besturen, zodat ze zelf 
hun afspraakblok kunnen kiezen en het callcenter ontlast wordt.  
 
De bedoeling van dit project is dat: 

- De burgers zich kunnen identificeren via een beveiligde portaalsite zodat ze een afspraak kunnen 

kiezen in functie van de beschikbare tijdsblokken van hun maatschappelijk assistent;  

- De burgers automatisch een afspraakbevestiging toegestuurd krijgen via sms of e-mail; 

- De maatschappelijk assistent de informatie over de afspraken krijgt zodat dit in zijn agenda staat. 
 

3. 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 
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de Raad. Vervolgens zullen we iemand aanwerven die verantwoordelijk is voor dit systeem en 
rechtstreeks van de secretaris-generaal zal afhangen Deze aanwerving van een interne controleur, 
die voorzien was in het Beleidsprogramma 2019-2024, is gepland voor de herfst 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).  
 

4. Creatie van een projectcel 

De nieuwe opdrachten die het OCMW opgelegd kreeg van verschillende bevoegdheidsniveaus of 
door de creatie van subsidies, vormen voor ons OCMW de aanleiding om transversale projecten uit 
te werken. In 2021 kregen we een heleboel subsidies die slechts tijdelijk geldig waren en soms zelfs 
buiten de perimeter van de initiële opdrachten van het OCMW lagen. Dit zorgde voor problemen in 
verband met de complexiteit van het creëren van een tijdelijk personeelskader, de aanwerving van 
gekwalificeerd personeel en de invoering van projecten over een beperkte tijdsperiode.   
 
De projectcel zal een coördinator en drie projectverantwoordelijken tellen die na een beslissing van 
de Raad vlug ingezet kunnen worden om te werken aan projecten van korte of langere duur en van 
verschillende grootte.  
Deze dienst zal aanvullende transversale professionele steun bieden bovenop het dagelijkse 
operationele werk in de departementen. De dienst zal van het algemeen secretariaat afhangen, 
samenwerken met de subsidioloog en interne controleur en contacten onderhouden met de 
referentiepersonen die de specifieke projecten voor elk departement op het terrein opvolgen.  
  
De financiering van de aanwerving van een coördinator voor de dienst en van een 
projectverantwoordelijke zijn voorzien voor 2022, met toevoeging van een tweede 
projectverantwoordelijke in 2023 en een laatste in 2024. We zijn ervan overtuigd dat dit een 
interessante manier is om het OCMW zichtbaarder en innoverend te maken en tegelijkertijd te 
blijven zorgen voor een continuïteit van de dienstverlening en in te zetten op een efficiëntere 
administratie. Tot slot vormt dit ook de concretisering van een loopbaantraject dat in de 
functieclassificatie is voorzien. 
 
 
 
 

 

  



39 
 

III. HR-projecten 
 

1. CREATIE VAN EEN ONTHAALTRAJECT VOOR NIEUWE WERKNEMERS  

Het OCMW van Schaarbeek wil een beleid dat in alle departementen toegepast wordt om nieuwe 
werknemers te verwelkomen.  

Via dit project wil het OCMW zorgen voor: 

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

- Een directere samenwerking met de ‘anciens’.  
- Een betere kennis van de instelling.  

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

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

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

 

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 buiten 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, wat het werk zal vergemakkelijken en waardoor de risico’s op fouten beperkt worden.   

 

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. 

 

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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4. INVOERING VAN EEN DIVERSITEITSPLAN  

Een hoofdstuk van het Algemeen beleidsprogramma 2019-2024 was gewijd aan de strijd tegen elke 

vorm van discriminatie en het bevorderen van de diversiteit. Het OCMW van Schaarbeek besteedt 

bijzondere aandacht aan deze twee thema’s. 

 

Het OCMW van Schaarbeek wil de diversiteit bevorderen en alle vormen van discriminatie bestrijden 

(leeftijd, geslacht, herkomst, handicap, opleidingsniveau, …). Het is de ambitie van het OCMW om 

iedereen gelijke kansen te garanderen, of het nu gaat om het werven van personeel, de 

loopbaanontwikkeling, de toegang tot opleidingen en het OCMW wil zich dan ook achter een actieve 

benadering in die zin scharen, naar het voorbeeld van andere Brusselse gemeenten. 

 

Er zal dus een diversiteitsplan opgesteld worden in de komende drie jaar en er zullen in dit kader 

mogelijke synergieën met de gemeente en met andere verenigingen gespecialiseerd in 

socioprofessionele inschakeling overwogen worden. 

 

 

6. OPLEIDINGSPLAN  

In de besturen is de opstelling van een opleidingsplan een wettelijke verplichting, waaraan gemeenten 

en OCMW’s gebonden zijn overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 

4 mei 2017, die het HR-departement ten uitvoer zal brengen in het kader van het driejaarlijks plan.  

 
De beroepsopleiding stelt de personeelsleden in staat te evolueren in hun loopbaan door hun 
competenties te verbreden en is een verrijking en noodzakelijke troef voor onze teams. Om enerzijds 
de kwalitatief beste dienstverlening te leveren zowel extern (aan onze begunstigde burgers en 
partners) als intern (aan onze rechtstreekse of onrechtstreekse collega’s) en anderzijds bij te dragen 
aan de ontplooiing van de personeelsleden heeft ons OCMW de verantwoordelijkheid om zijn 
competentieniveaus voortdurend te optimaliseren, in stand te houden en te verbeteren. 
 
Deze opleidingsplannen zullen gelden voor alle personeelsleden, ongeacht hun graad of functie. 
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan een beheersaanpak die de opdrachten, visie en waarden 
van de instelling eerbiedigt, aan de harmonisatie van de gebruikte tools enz.  
 
Om de behoeften van de werknemers op opleidingsvlak te bepalen, zal het HR-departement globale 
analyses uitvoeren in samenwerking met alle departementen van onze instelling.  
 
Om de evaluaties toe te passen zal er voor elk personeelslid een individueel plan voor 
vaardigheidsontwikkeling opgesteld worden tijdens het planningsgesprek. Er wordt gewerkt aan een 
reglement betreffende de opleidingsplannen dat ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan de raad 
voor maatschappelijk welzijn, na overleg met de bevoegde instanties. 
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IV. Het vastgoedpatrimonium 

1. VALORISATIE VAN HET PATRIMONIUM VAN HET OCMW  

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 de komende twee jaar willen we ons bij de renovatie en valorisatie van het vastgoedpatrimonium 

toespitsen op zeven gebouwen (Rogier, Van Dyck, Laermans, Delaunay, Brand, Latinis en 

Defrêcheuxstraat). Via deze renovaties willen we deze gebouwen in overeenstemming brengen met 

de normen (op stedenbouwkundig, brandbeveiligings-, veiligheids- en comfortvlak) en sommige van 

deze gebouwen willen we ook een nieuw nut geven, omdat ze deels verlaten zijn. 

 

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 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. 

 

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 dan zouden 

we op deze manier meer inkomsten kunnen halen uit de verkoop, gezien de stijging van de 

vastgoedprijzen.  
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2.  BEHEER VAN HET VASTGOEDPATRIMONIUM ALS ‘GOEDE HUISVADER’  

Het OCMW wil zich tot het einde van de ambtsperiode concentreren op de inrichtingswerken van alle 
gebouwen van het patrimonium om ze te beheren als een goede huisvader met het oog op de 
duurzaamheid van deze gebouwen, maar ook om elk gebouw opnieuw een operationele bestemming 
te geven.  De bedoeling van deze werken is om meer inkomsten en/of besparingen te verkrijgen via 
de volgende hefbomen: 
 

● Verbetering van de energiebalans van de gebouwen. 
● Vermindering van de verschillende interventies voor werken in verband met slijtage en 

ouderdom. 
● Terbeschikkingstelling van woningen die momenteel niet langer operationeel zijn in de 

gebouwen Van Dyck, Rogier en Laermans => nieuwe huur. 
● Overdracht van de zetel van Phareyers naar de Rogierlaan 22  
● Opwaardering van de geschatte waarde van de gebouwen. 
● Jaarlijkse indexering van de huurbedragen 
● Intensivering van de interne controle voor wat de betalingen van de huur betreft door het 

invoeren van een regelmatige rapportage van de huurinkomsten  

 

Met het oog op het goede beheer van het vastgoedpatrimonium van het OCMW hebben we de 

samenwerking met ons sociaal vastgoedkantoor, ASIS, verder uitgebouwd via regelmatige en 

constructieve contacten.  

 

3.  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,…) 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. 
 

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. Willen we aan de toekomstige noden kunnen beantwoorden, dan 
moeten we 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). 

 

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. 
Vandaar dat we van plan zijn om een werkgroep op te richten in 2022 om te bereiken doelstellingen 
te analyseren en aanbevelingen op te stellen voor de modus operandi. 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.  

 

Een werk van deze omvang vergt tijd en daarom voorzien we tijd tot het einde van ons huidige 
huurcontract (d.w.z. tot 30 juni 2030) voor de volledige uitvoering. 
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V. IT-projecten 
 

1. REORGANISATIE VAN HET INFORMATICADEPARTEMENT  

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. Hier 

volgen de details per dienst van het departement:  

 

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

- In de ‘ontwikkelingsdienst’ zal er 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.   

 

2. CREATIE 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. 
 

3. 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. Om het gebruik van privématerieel te verminderen, 
schakelen we over op een nieuw type van ‘clientposten’ (het gaat om meer dan 500 posten) 
waardoor we ook op de noden ten gevolge van het invoeren van het Disaster Recovery Plan kunnen 
inspelen.  
 

4. 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 die uitgerust 
zijn met nieuwe software om het telewerk te vergemakkelijken (digitale telefonie, 
samenwerkingssoftware, (teams), …). 
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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 de gewoonte kweken om 

vaker gebruik te maken van het intranet. 

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 zijn interne teams die zorgen voor de creatie van deze 

websites.  

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.  

3. NIEUWE GRAFISCHE IDENTITEIT VOOR ONZE TWEE RUSTHUIZEN  

Net zoals we voor het OCMW gedaan hebben in 2020, willen we nu 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. Er werd al een briefing gedaan die aan DALI bezorgd werd met het oog op een 

mededingingstelling van verschillende creatieve bureaus. 
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Hoofdstuk 3 – Projecten die verder lopen tot het einde van de 

ambtsperiode  
 

I. Reorganisatie van het departement Sociale Emancipatie 
 

1. 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 opnieuw te bepalen voor welke begunstigde burgers het OCMW 

het tekenen van GPMI relevant vindt. 

 

4.    Het onthaal en de opleiding van nieuwe werknemers dat erin bestaat 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 opgestart werden, zullen hun werk verder zetten in 2022. 
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2. DIGITALISERING 

In het kader van de digitalisering van de dossiers werd het elektronisch documentbeheer (EDB) op 1 

juli 2021 opgestart. 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: 

● De dossiers worden in de subcomités 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; 

● Elektronisch lezen en ondertekenen vanop afstand van de dossiers door de raadsleden  

 

3. VERMINDERING VAN DE DOSSIERS IN DE SUBCOMITES 
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  

 

4. ONZE DOELSTELLINGEN TOT IN 2024 

Zoals hierboven aangegeven, voorzien we om maatschappelijk assistenten en administratieve 
supportkrachten aan te werven, in functie van de evolutie van de ‘nieuwe sociale barometer’ om een 
minimumkwaliteit aan sociale begeleiding voor de begunstigde burgers te kunnen handhaven. 
Bovendien zijn enkele bestaande en toekomstige projecten ook belangrijk voor ons Centrum zoals: 

●  Het permanent maken van het dagopvancentrum voor daklozen  
● Het bieden van schoolsteun aan jongeren omdat dit de beste manier is waarop ze op lange 

termijn uit de armoede geraken  
● Specifieke begeleiding voor eenoudergezinnen in de geest van het Miriam-project 

● Het bieden van steun aan onze senioren om het isolement te doorbreken en te zorgen dat ze 

kwaliteitsvol thuis kunnen leven 

● De strijd tegen de digitale kloof door de creatie van een openbare computerruimte  

Ons OCMW zal voor deze verschillende projecten kunnen steunen op zijn dynamische teams en op 

het rijke Schaarbeekse verenigingsnetwerk.   
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II.  Het Elektronisch Documentbeheer 
De volgende fasen bij de voortzetting van het EDB in het OCMW van Schaarbeek zijn: 

 

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

departementen (Energie, SPI, …) 

 

 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. 

 

In 2023 en 2024 willen we het elektronisch documentbeheer uitbreiden naar de andere 

departementen (HR, Financiële Directie, Begroting en Beheerscontrole, Aankopen-Logistiek & 

Infrastructuur, Algemene Zaken) 

 

III. Het 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.  
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IV.  Tubbemodel 
Er werd in 2021 een stuurcomité opgericht met een coach en verschillende actoren van het rusthuis 

De Kriekenboomgaard om de grote lijnen van het project uit te zetten en er werden workshops 

georganiseerd. Om de vele vragen van het personeel en de bewoners over het project te 

beantwoorden willen we dagen organiseren waarop dit besproken kan worden en ervaringen die in 

het rusthuis beleefd werden, gedeeld kunnen worden. 

Voor 2022 staan er twee grote doelstellingen op het programma: 

-          het stuurcomité waarin bewoners en personeelsleden vertegenwoordigd zijn, consolideren en 

een permanent karakter geven 

-  de zes thema’s van het institutioneel leefproject die uit verschillende acties bestaan, uitwerken 

en invoeren: een maandelijkse interactieve kookworkshop die uitgaat van het delen van 

ervaringen, een peterschapsproject voor de verwelkoming en begeleiding van personeelsleden 

en bewoners, een project om de leefruimte in te richten en te decoreren, een project om het 

welzijn te ontwikkelen en bevorderen en een project om gezamenlijke socioculturele activiteiten 

te stimuleren: veel mooie projecten in het vooruitzicht! 

V.   De opening van de Crèche “Courte Echelle” 
De uitdagingen van dit project voor de periode 2022-2024 zien er als volgt uit: 
   

- Zo vlug mogelijk opdrachtnemers aanwijzen voor de opdracht voor werken om de werf te 
kunnen opstarten en de werken voor half 2023 te kunnen afronden, op straffe van financiële 
sancties van bepaalde subsidiërende overheden (voornamelijk van EFRO).  

- Ervoor zorgen dat de uitvoeringstermijnen waartoe de opdrachtnemers zich hebben 
verbonden, worden nageleefd. 

- Zorgen voor een coördinatie met de gemeentelijke en gewestelijke autoriteiten voor de 
geplande wegenwerken (Vivaqua, MIVB, wegbeheerders).  

- Uitvoering van de overheidsopdracht voor leveringen en voor de eerste meubilering om 
ervoor te zorgen dat de levering en montage kunnen plaatsvinden van zodra de voorlopige 
oplevering van de werf achter de rug is  

- De budgetten nauw opvolgen, niet-voorziene uitgaven beperken en een maximum aan 
subsidies verkrijgen om de uitgaven ten laste van het OCMW te beperken.  

- De lopende subsidiedossiers opvolgen en de werkingssubsidies voor ONE bevestigen voor 
alle opvangplaatsen.  

- Instaan voor de communicatie en publiciteit rond de crèche voor zijn opening om ervoor te 
zorgen dat er een zo hoog mogelijke bezettingsgraad is bij de opening, zodat de vaste kosten 
afgelost kunnen worden; 

- Geleidelijk aan gekwalificeerd personeel aanwerven in de weken voorafgaand aan de 
opening zodat we over een solide team beschikken bij de opstart. 

 
De opening van het kinderdagverblijf is voorzien voor september 2023, na de voorlopige oplevering 
van het gebouw, de installatie van de verschillende voorzieningen en het verkrijgen van de 
vergunningen (ONE, DBDMH, FAVV,…).     
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VI. De renovatie van het rusthuis Albert De Latour 
Het project omvat de renovatie en uitbreiding van het rusthuis, de optimalisatie van de 
binneninrichting van het gebouw en de herziening van de technische uitrusting met het oog op een 
optimalisatie van de energieprestaties.   
 
Het OCMW van Schaarbeek zal erop toezien de opvangcapaciteit zo veel mogelijk te handhaven tijdens 
de duur van de werken. Er zal in fasen gewerkt worden om de levenskwaliteit van de bewoners te 
behouden. 

 

1.  UITDAGINGEN VAN DE RENOVATIE 

- De werken zo vlug mogelijk uitvoeren om de erkenning van het rusthuis en de beloofde subsidie 

van de GGC (meerjarenplan 2017-2023) te behouden; 

- De uitvoeringsduur van de werken tot 4 jaar beperken; 

- De activiteit op de site behouden tijdens de duur van de werken;  

- Het gebouw doen evolueren naar een multifunctionele site  

- Voorrang geven aan kringloopeconomie en de energieprestaties van het gebouw verbeteren; 

- De financieringskosten voor het OCMW beperken en tegelijkertijd zorgen voor een 

opvangcapaciteit van 117 bedden; 

- Zo nodig, tijdelijk een deel van de bewoners, verhuizen naar De Kriekenboomgaard om de globale 

duur van de werkzaamheden te verminderen; 

 

2.  RETROPLANNING VAN DE RENOVATIE 

- 2021-2022: uitvoering van voorbereidende studies, studies van het definitieve ontwerp 
(conceptie, plan), opstellen van de bestekken voor de opdrachten voor werken. 

- 2023-2025 : uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. 
- 2025-2026: einde van de werkzaamheden en voorziene inhuldiging. 
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Conclusie 

Het OCMW van Schaarbeek reikt al jaren een veelheid aan ondersteunende diensten aan om de 

problematiek rond bestaansonzekerheid aan te pakken. 

Sinds het begin van de ambtsperiode willen we projecten ondersteunen die deel uitmaken van een 

positief proces van empowerment en sociale emancipatie voor de begunstigde burgers waarbij 

tegelijkertijd de waarden van welwillendheid, rechtvaardigheid en vernieuwing gewaarborgd 

worden.  

Vanaf het begin wilden we ervoor zorgen dat het maatschappelijk werk actief en duurzaam bijdraagt 

tot het terugdringen van de bestaansonzekerheid in Schaarbeek en tot het geleidelijk aan versterken 

van de zelfredzaamheid en responsabilisering van de begunstigde burgers. 

2020 en de eerste maanden van 2021 hebben onze instelling ertoe gebracht haar werking te herzien, 

oplossingen te vinden en zich aan volkomen nieuwe omstandigheden aan te passen (waarop we 

uiteraard niet konden anticiperen bij de opstelling van het Algemeen beleidsplan 2019-2024) om de 

continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen in een buitengewone context. Ook de 

laatste maanden moesten onze teams nog hun creativiteit aanspreken en zich flexibel opstellen om 

hun opdrachten – ondanks de verschillende lockdownmaatregelen en het opgelegde telewerk - te 

kunnen voortzetten. 

Nu we halverwege deze ambtsperiode gekomen zijn en gezien de uitzonderlijke en complexe 

omstandigheden van deze achttien laatste maanden, mogen we trots zijn op de weg die we afgelegd 

hebben. Er werden al heel wat veranderingen doorgevoerd, de basis van de instelling werd versterkt 

en er ontstaat een nieuwe cultuur in het OCMW van Schaarbeek. 

Wij willen alle teams die zich hebben ingezet voor verandering en die deze veranderingen mogelijk 

hebben gemaakt, dan ook heel erg bedanken. 

De komende drie jaar willen we dan ook verder gaan op de ingeslagen weg door ons te blijven 

toeleggen op het vervolmaken van de begeleiding van onze begunstigde burgers en tegelijkertijd te 

blijven inzetten op vooruitgang en modernisering. We willen ook onze lopende projecten afwerken 

zodat ze bij kunnen dragen tot de versterking van onze institutionele structuur.   

Dankzij een solide basis zullen de werknemers hun dagelijkse opdrachten des te zinvoller vinden, 

terwijl de begunstigde burgers beter begeleid en gesteund worden dankzij deze sterkere verbinding 

tussen zelfredzaamheid en empowerment! 

Ik wil de teams bedanken die ons geholpen hebben bij het samenstellen van deze nota 

over het driejaarlijks plan, evenals zij die meegewerkt hebben aan de opstelling van dit 

document en in het bijzonder mevrouw Sdika, mijn Kabinetschef. 

Sophie QUERTON, Voorzitster 


