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Kastoestand per 3L I LZ | 201'8

!.L2L.745

Openstaande vorderingen op Kf

L.t27.564

Openstaande schulden op KT

1.431.295

Gemeentelijke bijdrage 2018

2.444.O80

Exploitatieuitgaven in het boekjaar

9.547.679

ExploitatieonWangsten in het boekjaar

10.394.666

Budgettair resultaat van het boekjaar

374,552

budgettair resultaat

L.465.367

Autofinancieri ngsmarge

585.284

Gecu muleerd

Investeringen in het boekjaar

246.L33

Desinvesteringen in het boekjaar

94.069

Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar

Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

-58.668

Nieuw aangegane leningen
Veruroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen per 3ULZ|2OLB

e@

6.134.651

Openstaande schuld per inwoner

329Þ7

Periodieke aflossingen op leningen

22L.703

Intresten op leningen

244.322

Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

229.89L

De beleidsnota

E
E
E

Doelstellingenrealisatie
Doelstellingenrekening
Financiële toestand

DOELSTELLI NG EN REALISATI E 2018

o

OCMW Londerzeel
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel

Algemeen directeur: Henk VERTONGHEN
Financieel directeur: Christel VAN HOEYMISSEN
Versiedatum t 4lÙ4l 2019

OCMW LONDERZEEL

Strategische doelstelling: Preventief en curatief welzijn en zorg

Prioritaire doelstelling:2014000001 : lntegratie lokale sociale dienstverlening
verzekeren door integratie van het beleid en diensten van de gemeente en het OCMW

Acti e p I o n 2074000007 : I nte

g

roti e

on d e rste u ne n de d i e n ste n

ln hun streven naar efficiëntie en effectiviteit kijken gemeente en OCMW alsmaar meer in elkaars
richting : het samen organiseren van dienstverlening biedt immers voordelen voor beide entiteiten.
Beide besturen samen dienen onder begeleiding van een externe deskundige een gemeenschappelijke

visie uit te werken, een visie die op zijn beurt vertaald wordt in concrete afspraken over de
operationele samenwerking in de vorm van een beheersovereenkomst. De samenwerking situeert
zich in eerste instantie op vlak van de ondersteunende diensten (diensten personeel, financiën, lCT,
logistiek, archief, communicatie, poetsdienst, aankoopdienst, .). De kerntaken die deze
ondersteunende diensten uitvoeren zijn immers principieel niet specifíek gebonden aan de ene of het
andere bestuur. De samenwerking is geen doel op zich, maar speelt in op de toenemende
verwachtingen naar een meer moderne, professionele, dienstverlenende organisatie waar
klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit centraal staan.
Actieplan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan
Gekoppelde acties:

a

2014000001: Afbakenen juridisch kader + voorstudie

Jaarrekening

OCMW Londerzeel

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Rapport doelstelli ngenrealisatie 20L8

p.1

a

2014000002: Opmaak visienota

lnitieelbudget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) eekoppeld aan deze actie:

Meetwaarde

Meting op

tffi

20t4-L2-3L

Gerealiseerd

a

Duiding bij de meting

De visienota is

tot

stand gekomen via een stuurgroep,

diverse werkgroepen bestaande uit

betrokken
personeelsleden en interviews met politieke actoren. Alles

werd begeleid door een externe consultant. Er werden
geen uitgaven door het OCMW gedaan omdat de
consultant in2OL4 alle facturen voor hun prestaties naar de

gemeente heeft verstuurd. ln 2015 zal het OCMW hun
prestaties ten laste nemen.

2014000003: Bepalen opportuniteiten en obstakels, bepalen van niveau van samenwerking

OCMW Londerzeel

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Rapport doelstellingenrea lisatie 2018
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lndicator(en) eekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2075-t2-3t

Voortgaande

op de visienota werden in 2015

enkele

ü

vergaderingen gewijd aan de integratie gemeente-OCMW.

i')

Grootste struikelblok blijkt tot op vandaag de huisvesting
van de geintegreerde diensten te zijn. Er werden door de

o

stuurgroep diverse scenario's opgelijst met telkens voor-en

nadelen. Tevens werd een werkgroep opgericht met
personeelsleden die op basis van hun dagdagelijkse

ln voorbereiding

praktijk, advies mochten geven rond
huisvestingsvraagstuk. Er werd

op basis van

het

enkele

stellingen

nagedacht over
bepaalde
dienstverleningsconcepten en er werd een matrix
huisvesting gemaakt.

Er is een ontwerp van beheersovereenkomst opgemaakt,
dan weliswaar nog dient voorgelegd aan de gemeente-en
OCMW-raad.
Bij sommige vergaderingen werd er beroep gedaan op de

externe consultant

en deze kosten werden,

zoals

afgesproken met de gemeente in 2014, in 20L5 ten laste
van het OCMW genomen.
2016-L2-37

De beheersovereenkomst in kader van integratie

o

t

gemeente-OCMW werd goedgekeurd door de
gemeenteraad ¡n zitting van 23 juni 2016 en door de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 juni 2016.

Gerealiseerd

2017-t2-30

De beheersovereenkomst werd aangepast in de zittingen

ü
Ð

van de gemeenteraad van 28 november 2017 en de raad

voor maatschappelijk welzijn van 23 november 2017.

Gerealiseerd

2014000004: lmplementatie studie

Jaarrekening

OCMW Londerzeel

lnitieelbudget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Ra
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Prioritaire doelstelling: 2014000002 : Een menswaardig bestaan verzekeren door
integrale inzet op arbeid en activering, budgethulpverlening en armoedebestrijding
Prioiritaire doelstelling in ciifers:

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

1.067,o2

L.670,09

9.100,00

7.200,oo

9.100,00

7.200,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#Þ
T*+rf.
Y'".d'

Actieplon 2074000002: Toeleiding van OCMW-cliënteel nqor werk of naor een

arbeidstroject
Werk is een belangrijke schakel om mensen maatschappelijk te integreren. Specifieke instrumenten
zoals Activa, sine, Wep, art 60 S 7 (TWE) worden ingezet. Een sterk lokaal werkgelegenheidsbeleid

wordt neergezet via een netwerk en samenwerkingsovereenkomst met de partners van de lokale
werkwinkel en de sociale economie. De dienstverlening van VDAB en PWA wordt geïntegreerd in het
sociaal huis. Operationeel staat het maatwerk met de cliënten via arbeidstrajectbegeleiding centraal.
Hiertoe wordt geïnvesteerd in het welzijnsloket van het OCMW (taakverdeling, competentieverhoging,

kennisverhoging). Een visie op activering wordt geformuleerd en geïmplementeerd. Het sociaal
activeringsbeleid doorbreekt het sociaal isolement via zinvolle activiteiten i.s.m. het vrijetijdsloket.

Actieplan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan

lndicatoren gekoppeld aan dit actieplan:

lndicator: Aantal cliënten act¡ef tewerkgesteld via art.6057 (TWE)
Tewerkstelling is één van de speerpunten om mensen te integreren in de samenleving. Het OCMW
onderneemt dan ook heel wat initiatieven op dat vlak. ln de eerste plaats kan iedereen via het OCMW
terecht bij trajectbegeleiding. De maatschappelijk werkers begeleiden hun cliënten met de juiste opleiding,
de zoektocht naar werk en de eerste stappen op de werkvloer.
De POD Ml ondersteunt het OCMW via een financiële tussenkomst voor deze begeleiding.
De meest gebruikte maatregelen waarbij het OCMW als werkgever of als begeleider wordt gesubsidieerd is
OCMW Londerzeel

Rapport doelstellingenrealisatie 2018

p.4

de tewerkstelling met toepassing van artikel 60 5 7 (TWE), van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Daarnaast is er de maatregel met de verhoogde toelage van de federale overheid aan de OCMW's voor de

tewerkstelling met toepassing van artikel 60 5 7, indien de werknemer ter beschikking wordt gesteld van
sociale economie-initiatieven. lntussen is artikel 60 5 7 vervangen door TWE.
De meetwaarde geeft het aantal actieve cliënten weer op de meetdatum.
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

201.4-01.-01

4

20L4-!2-3r

6

Gedurende het jaar 2Ot4 waren er in totaal 6
tewerkstellingen artikel 60 5 I actief. Vier
tewerkstellingen werden reeds voor 2014 opgestart.

201.5-12-3L

Gedurende

6

het jaar 20tS waren er in totaal

6

tewerkstellingen artikel 60 $ 7 actief.
2016-r2-31.

Gedurende

7

het jaar 201,6 waren er in totaal

7

tewerkstellingen artikel 60 S 7 actief.
2017-12-37

Gedurende

8

het jaar 2Ot7 waren er in totaal 8

tewerkstellingen artikel 60 5 7 actief.
2018-12-37

Gedurende

6

het jaar 2Ot8 waren er in totaal

6

tewerkstellingen artikel 60 5 7 actief.

lndicator: Aantal nieuwe cliënten/jaar tewerkgesteld via art.6097 (TWE)
Meting op
2074-L2-31

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2

ln 2014 werden twee nieuwe tewerkstellingen artikel 60
5 7 gerealiseerd. Eén tewerkstelling binnen het sociaaleconomie-initiatief Kringloopwinkel Wrak en de andere

binnen onze eigen organisatie

(administratief

centru m/woonzorgcentrum).

20ts-12-31.

ln 2015 werden vier nieuwe tewerkstellingen artikel 60

4

5

7 gerealiseerd. Twee

tewerkstellingen binnen het sociaaleconomie-initiatief Kringloopwinkel Ecoso (vroegere

Wrak) en de andere binnen het sociaal-economieinitiatief De Kringwinkel Opwijk (nieuwe partner).
201.6-12-31

2

ln 2016 werden twee nieuwe tewerkstellingen art¡kel 60
$ 7 gerealiseerd. Eén tewerkstelling binnen onze eigen
organisatie. Een andere binnen het sociaal-economieinitiatief DAV Grimbergen (nieuwe partner).

2017-12-3L

4

ln 2017 werden vier nieuwe tewerkstellingen artikel 60

5

7 gerealiseerd.
201.8-1.2-37

ln 2018 werd één nieuwe tewerkstelling artikel 60 5 7

1_

gerealiseerd.

tndicator: Aantal cliënten uitgestroomdljaar via art.60$7 (TWE)
Meting op

2014-ot-0t

OCMW Londerzeel

Meetwaarde

Duiding bijde meting

3

Rapport doelstellingenrealisatie 20L8
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2014-12-3r

Drie tewerkstellingen eindigden in 2074. De
tewerkstellingen eindigden zodra de personen

3

gerechtigd werden op een werkloosheidsuitkering. Eén
persoon vond ander werk, één persoon bleef definitief

werkonbekwaam (invaliditeitsuitkering) en een derde
persoon was werkzoekend en verhuisde enkele maanden

later buiten Londerzeel.
2075-72-31

Eén tewerkstelling eindigde in 2015. De tewerkstelling
eindigt zodra de persoon gerechtigd werd op een
werkloosheidsuitkering. Mevrouw is momenteel

T

werkzoekende.

2016-t2-3t

Twee tewerkstellingen eindigden in 2016. De
tewerkstelling eindigt zodra de personen gerechtigd

2

werden op een voltijdse werkloosheidsuitkering.
2017-72-31

Twee tewerkstellingen eindigden in 2017. De
tewerkstelling eindigt zodra de personen gerechtigd

2

werden op een voltijdse werkloosheidsuitkering.
2018-12-37

Drie

tewerkstellingen eindigden in 2018. De
tewerkstelling eindigt zodra de personen gerechtigd

3

werden op een voltijdse werkloosheidsuitkering.

Indicator: Opmaak lijst met vaste contactpersonen bij interimkantoren
Deze actie zal pas vanaf 20L5 worden uitgewerkt.

Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2015-r2-3L

De timing van deze actie werd gewijzigd naar juni 2016

2076-12-3t

Het Welzijnsloket heeft een contactpersoon bij Start
People te Londerzeel. Dit is tevens het enige interimkantoor op het grondgebied van de gemeente
Londerzeel.

ln evolutie
Het Welzijnsloket heeft een contactpersoon bij het enige

2017-12-3'r

ìnterimkantoor
De focus zal de

op het

grondgebied: Start People.

komende periode verschuiven naar vaste

contactpersonen

bij de diverse

dienstencheque-

bedrijven op het grondgebied. Dit moet helpen cliënten
Gerealiseerd

door te verwijzen, zowel vanuit het OCMW i.f.v. een
tewerkstelling, als vanuit de dienstencheque-bedrijven
i.f.v. ondersteuning van deze doelgroep bij problemen.

OCMW Londerzeel

Rapport doelstellingenrealisatie 20L8
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20L8-L2-3t

Er is een vaste contactpersoon bij Het Poetsbureau. Dit

helpt bij het doorverwijzen van cliënten, zowel vanuit het

ifv een tewerkstelling, als vanuit het
dienstencheque-bedrijf ifv ondersteuning van deze
OCMW

doelgroep bij problemen.
Gerealiseerd

Gekoppelde acties:

a

2014000005: Ontwikkelen visie rond activering

Jaarrekening

lnitieelbudget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) sekoopeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

20r4-!2-3I

Duiding bij de meting
ln oktober 2014 werd gestart met de opmaak van een
visienota 'Activering'. Deze nota zal in 2015 gefinaliseerd

ffi

worden.

*
20ts-t2-3L

ln 2015 werd de visienota 'Activering' verder uitgewerkt

ü

en gefinaliseerd. De nota werd besproken en goedgekeurd

0

door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op
datum van 28 juli 2015. ln oktober 2015 werd hij
toegelicht aan de medewerkers van het Welzijnsloket en
sinds november 2015 wordt deze v¡sie toegepast.

ln uitwerking

ln 2016 automatiseren we maximaal de processen die het
gevolg zijn van deze visie. Daarnaast wordt de focus gelegd
op het uitwerken van een visie rond tewerkstellingen in

statuut artikel 60 5 7, met het doel realisatie van
bijkomende tewerkstellingsplaatsen binnen sociale
economie en /of bij privé-werkgevers.
2017-L2-37

OCMW Londerzeel

tt

ln 2OL7 werd er contact opgenomen met het
Maatwerkbedrijf te Londerzeel om te bekijken of er een
samenwerking mogelijk is in het kader van artikel 60 5 7
(TWE). Dit wordt verder uitgewerkt in de loop van 2018.

Rapport doelstellingenrealisatie 2018
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Gerealiseerd

ln 2Ot7 werd er contact opgenomen met het

20t8-12-3L

Maatwerkbedrijf te Londerzeel om te bekijken of er een
samenwerking mogelijk is in het kader van artikel 60 5 7
Dit werd verder uitgewerkt in 20L8. De

Gerealiseerd

a

samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt en
ondertekend door beide partijen.

2014000006: Optimaliseren werking welzijnsloket i.f.v. toeleiding OCMW-cliënteel naar werk of naar
een arbeidstraject

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) gekoppeld aan deze actie:

Meting op

2015-L2-3r

Duiding bij de meting

Meetwaarde

Samen met de visie activering werden ook de

o
o

methodieken (vnl. activeringsladder) en werkdocumenten
ontwikkeld:
- Duidelijke profielbeschrijvingen per trap op de

Gerealiseerd

activeringsladder,
- Duidelijke acties en indicatoren per trap op de

activeringsladder,
- Specifieke GPMI's per trap op de activeringsladder,

- Diverse gestandaardiseerde documenten waaronder
sanctiebrieven, overzicht acties cliënt, etc.,
- Een gedigitaliseerde profielschets,

De komende maanden proberen we stelselmatig de

activeringsmogelijkheden per trap op de activeringsladder
uit te breiden. Soms kunnen we dit zelf, bv. uitwerking van
een vrijwilligersbeleid binnen onze gemeente of
uitbreiding van tewerkstellingsplaatsen binnen sociale
economie/privé-werkgevers; terwijl we voor andere
OCMW Londerzeel

Ra
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trappen eerder een sociale kaart dienen op te bouwen, bv
verzamelen van de soorten tenders die via VDAB worden
aangeboden.

20t6-L2-3L

tI

ln 2016 werden stelselmatig de activeringsmogelijkheden
per trap op de activeringsladder uitgebreid. Soms konden

we dit zelf, bv. uitbreiding van tewerkstellingsplaatsen
binnen sociale economie/privé-werkgevers; terwijl we
voor andere trappen eerder een sociale kaart dienen op te

Gerealiseerd

bouwen, bv. verzamelen van de soorten tenders die via
VDAB worden aangeboden.

ln het najaar van 2016 werd een start gemaakt
betreffende wijzigingen binnen de wetgeving omtrent de
activeringsmogelijkheden van het OCMW. Enerzijds wordt
de 'gemeenschapsdienst' een verplicht te onderzoeken
gegeven. Anderzijds wordt de sociale tewerkstelling onder
de vorm van artikel 60 5 7 mee geTntegreerd binnen het

nieuw stelsel 'Tijdelijke werkervaring' (TWE) van de VDAB
en dit vanaf l januari 2017. Het doel is begin 20L7 over
alle noodzakelijke info te beschikken om dit binnen onze
visie activering op te nemen.

20L7-L2-3t

o
o

ln 20L7 werd 'de gemeenschapsdienst' als vast punt
opgenomen in de GPMI's.
Vanaf

l januari

2017 werd de sociale tewerkstelling onder

de vorm van artikel 60 S 7 geintegreerd binnen het nieuwe

stelsel Tijdelijke werkervaring. Dit werd opgenomen in
Gerealiseerd

onze visie activering.
Op

l januari

2018 werd PWA omgezet naar Wijk-werken.

Het nieuwe 'Wijk-werken moet nog opgenomen worden in
de visie activering.

2018-L2-31

o
o

ln opdracht van de POD werden de GPMI's waarin een
gemeenschapsdienst werd opgenomen, herzien. De

gemeenschapsdienst maakt niet langer deel uit van het
GPMI.
De samenwerking met Wijkwerken verloopt vlot. Er werd

reeds een eerste aanzet gegeven om Wijkwerken op te

nemen in de visie TWE. Eind 2018 werd er door de VDAB
een nieuw draaiboek TWE uitgbracht. Ook het hele
gegeven rond werkplekleren werd omgevormd. ln 2019

worden deze aanpassingen opgenomen in de visie.

Meting op
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2015-12-37

De belangrijkste instrumenten die werden ontwikkeld in

4

kader van de visie activering zijn:
- een activeringsladder, met duidelijke profielen, acties en

indicatoren per trap op de activeringsladder,
- specifieke GPMI's per trap op de activeringsladder,
- diverse gestandaardiseerde documenten waaronder

sanctiebrieven, overzicht acties cliënt, enz....
- een gedigitaliseerde profielschets.

2016-t2-37

De belangrijkste instrumenten die in 2015 werden

4

ontwikkeld in kader van de visie activering werden in 2016
toegepast in alle actieve dossiers leefloon, equivalent
leefloon, voorschotten, ...

2017-12-31

De werkinstrumenten opgenomen in de visie activering

4

zijn geintegreerd en worden toegepast in alle actieve
dossiers.

2018-12-37

De werkinstrumenten opgenomen in de visie activering

4

zijn geTntegreerd en worden toegepast in alle actieve
dossiers.

a

2014000007: lntegreren van lokale werkwinkel (VDAB, GTB en PWA) in OCMW-gebouw

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator gekoppeld aan deze actie:

lndicator: Aantal bezoekers werkw¡nkelpunt ¡n OCMW-gebouw
Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

201s-12-31

7294

Jaar 2015

2016-t2-31

111-1-

Jaar 2016

2017-12-31.

762

Jaar 2017

2078-12-3r

676

Jaar 2018.

We zien een duidelijke daling doorheen de jaren.
VDAB heeft de samenwerkingsovereenkomst voor een

werkwinkelpunt in Londerzeel stopgezet.
a

ACf 2.1.4: Uitbreiden aanbod tewerkstellingsplaatsen voor art. 60 m.b.v. private partners
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Jaarrekening

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

0,00

0,00

22.400,O0

13.606,20

22.400,00

13.606,20

lnvester¡ng

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Líquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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+@

Actiepton 2074000003 : U itbouw

b u d get-e

n sch ul d h u I pve rle

n in

g

De toename van de schuldenproblematiek, het stijgend aantal cliënten met budgetmeter
gas/elektriciteit, de impact van de energiearmoede en het grote aantal collectieve schuldenregelingen
dwingen ons tot een investering in de budget- en schuldhulpverlening van het welzijnsloket. Cliënten
blijven steeds langer

in

budgetbeheer/budgetbegeleiding omwille van de veiligheid en

het gemak,

tot onvoldoende begeleiding
naar zelfstandig functioneren van de cliënten. De uitdaging voor de toekomst ligt in preventie,
maar tevens door de werkdruk bij de maatschappelijk werker die leidt
maatwe rk, groe pswerk,

em

powe rment ( uitstroom rea liseren)

e

n na zorg.

Actieplan in ciifers:

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

L.O67,O2

1.670,09

9.100,00

7.200,oo

9.1.00,00

7.200,oo

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lnd¡catoren gekoppeld aan dit actieplan:

Meting op
20L4-t2-3L

Meetwaarde
32

Duiding bij de meting

ln 2Ot4 zitten 32 cliëntdossiers in een procedure
collectieve schuldenregeling:
- 14 van deze cliëntdossiers hebben budgetbeheer bij
OCMW Londerzeel,

- 18 van deze cliëntdossiers hebben budgetbegeleiding

OCMW Londerzeel
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omdat het beheer door de schuldbemiddelaar zélf

wordt gedaan.
2015-12-3t

32

ln 2015 zitten opnieuw 32 cliëntdossiers in een
procedure collectieve schuldenregeling:
- 15 van deze cliëntdossiers hebben budgetbeheer bij
OCMW Londerzeel.
De overige krijgen -meer of minder intensieve-

budgetbegeleiding omdat ze het door de
schuldbemiddelaar beschikbaar gestelde deel van hun
inkomen (na afhouding van het deel voor de
schuldeisers) zélf beheren.
- 9 van deze cliëntdossiers hebben een beschikking van

toelaatbaarheid in 2015 (zijn dus voor ons nieuwe
dossiers in 2015). Zij werden eveneens allemaal via ons

toegeleid naar de procedure.
- ln 10 cliëntdossiers is de Welzijnskoepel aangeduid als

schuldbemiddelaar.

2016-t2-31

43

ln 2016 zitten 43 cliëntdossiers in een procedure
collectieve schuldenregeling.
Voor 18 cliëntdossiers werd de Welzijnskoepel
aangesteld als schuldbemiddelaar

:

3 cliëntdossiers zonder andere hulpverleningsmodules

4 cliëntdossiers in combinatie met budgetbegeleiding
3 cliëntdossiers in combinatie met budgetbeheer

3 cliëntdossiers in combinat¡e met schuldbemiddeling
1 cliëntdossier in combinatie met schuldbemiddeling en

budgetbegeleiding
L cliËlntdossier

in combinatie met schuldbemiddeling en

budgetbeheer
3 cliëntdossiers in combinatie met schuldbemiddeling,

budgetbegeleiding en budgetbeheer
Voor 25 cliëntdossiers werd een externe
schuldbemiddelaar aangesteld:
7 cliëntdossiers in combinatie met budgetbegeleiding
7 cliëntdossiers in combinatie met budgetbeheer

3 cliëntdossiers in combinat¡e met budgetbegeleiding en

budgetbeheer
2 cliëntdossiers in combinatie met schuldbemiddeling
1 cliëntdossier in combinatie met schuldbemiddeling en

budgetbegeleiding
3 cliëntdossiers in combinatie met schuldbemiddeling

en budgetbeheer
2 cliëntdossiers in combinatie met schuldbemiddeling,

budgetbegeleiding en budgetbeheer

OCMW Londerzeel
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20L7-t2-3t

15 dossiers waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als

30

schuldbemiddelaar is aangesteld
15 dossiers waarbij een externe schuldbemiddelaar

werd aangesteld.

2018-L2-3L

15 dossiers waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als

30

schuldbemiddelaar is aangesteld
15 dossiers waarbij een externe schuldbemiddelaar

werd aangesteld.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-01

7

Jaar 2013

2014-L2-3L

7

Jaar 2OL4

2015-L2-3t

10

Jaar 2015

20t6-L2-31

18

Jaar 2016

20L7-12-37

30

15 dossiers waarbij OCMW ( Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld
15 dossiers waarbij een externe schuldbemiddelaar

werd aangesteld.
Opmerking:
Men kan ook zélf een verzoekschrift ind¡enen of via een
advocaat, zonder tussenkomst van het OCMW.
Er worden ook mensen onmiddellijk bij de intake
doorverwezen naar een advocaat, We hebben hier geen

zicht of ze nadien toegelaten werden
Mensen komen hier wonen die al eerder tot de

CSR

werden toegelaten.
We hebben aldus géén zich op het effectieve aantal
lopende
2018-L2-3L

CSR

in Londerzeel.

15 dossiers waarbij OCMW ( Welzijnskoepel) als

15

schuldbemiddelaar is aangesteld.
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2OI3

2014-01--0L

4

Jaar

20!4-L2-31"

4

Jaar 2OL4

2075-72-37

4

Jaar 20L5

2076-r2-3r

4

Jaar

2017-L2-3t

4

Jaar 2077

2018-72-31

4

Jaar 2018

20\6

Indicator: Aantal LAC-bijeenkomsten water
ledereen heeft recht op een ononderbroken en minimale levering van water voor huishoudelijk gebruik. De
Watergroep mag niet meer alleen zelf beslissen om klanten die niet meer kunnen betalen af te sluiten als zij
niet meer kunnen betalen. Het OCMW zal onderzoekt eerst de situatie van de verbruiker onderzoeken. Kan
het probleem niet opgelost worden? Dan bespreekt de Lokale Adviescommissie (LAC) het dossier op een
vergadering.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-ot-0r

2

Jaar

201.4-L2-31.

4

In principe worden er nog steeds 2 LAC bijeenkomsten
perjaar gepland, één in het voor- en één in het najaar.

2073

Echter, omwille van het grote aantal dossiers worden die
telkens opgesplitst.

2075-72-3L

ln principe worden er nog steeds 2 LAC bijeenkomsten
per jaar gepland, één in het voor- en één in het najaar.

4

Echter, omwille van het grote aantal dossiers worden die
telkens opgesplitst.

2076-12-37

ln principe worden er nog steeds 2 LAC bijeenkomsten

5

per jaar gepland, één in het voor- en één in het najaar.

Echter, omwille van het grote aantal dossiers

maart en 66

in

( 68 in

november )worden die telkens

opgesplitst.
2017-12-3L

6

2018-12-31

3

Officieel waren er twee zittingen, in praktijk opgesplitst
over drie data omwille van het grote aantal dossiers.

ln 2OI8 moesten de

dossiers

niet meer

worden

opgesplitst over 2 zittingen. Dit heeft te maken met het

automatiseren van de zitting waardoor het bespreken
van de dossiers vlotter verloopt.

lndicator: Aantal behandelde dossiers LAC elektriciteit en gas
Een gezin kan uit meerdere dossiers bestaan.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-ot-jL

67

Jaar 2Ot3

2014-r2-3r

92

ln totaal werden de
verschillende gezinnen

OCMW Londerzeel
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betalingsproblemen van 48
op het LAC behandeld. t4

p.ls

gezinnen kwamen

dit jaar tweemaal op het

LAC, 3

gezinnen zelfs driemaal.

20L5-L2-37

94

f

n totaal werden de

betalingsproblemen

van

6L

verschillende personen/gezinnen op het LAC behandeld.
10 personen/gezinnen kwamen dit jaar twee keer op het
LAC, 1 persoon zelfs drie keer. ln totaal gaat het om 94

dossiers.

Op de LAC komen enkel die dossiers waarover nog kan
bemiddeld worden bij Eandis zélf en waar een mogelijke

afsluiting van energie aan de orde is. Het aantal
personen/gezinnen met schulden bij de sociale
leverancier ligt een stuk hoger. Deze openstaande saldi

worden ingevorderd via juridische weg (via incasso of
deurwaarder)

2016-L2-31

58

Er

werden 58 cliëntdossiers besproken.

Eén cliënt kan schulden hebben bij gas én elektriciteit en

op verschillende adressen.
Sommige cliënten hebben ook ieder jaar opnieuw één of

meerdere LAC-dossiers.
Daarom wordt nu getracht om 'korter op de bal te

spelen' en sneller beslissingen te nemen met een
schorsingsclausule. Dit betekent dat de
energieleveri ngen ook effectief geschorst worden

wanneer cliënt zich niet aan een aantal voorwaarden
houdt.
Op de LAC komen enkel die dossiers waarover nog kan

bemiddeld worden bij Eandis zélf en waar een mogelijke
afsluiting van energie aan de orde is. Het aantal
personen/gezinnen met schulden bij de sociale
leverancier ligt een stuk hoger. Deze openstaande saldi
worden ingevorderd via juridische weg (via incasso of
deurwaarder)

.

Opmerking;
ln 2016 ging een nieuwe overeenkomst inzake het
gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters in

werking.
Tot 2015 ( en sinds de invoering van het systeem) was
de vergoeding die Eandis betaalt vooral gebaseerd op de
gevraagde personeelsinzet; Met de nieuwe

oplaadtoestellen, waar de klant de transactie volledig
autonoom kan verrichten, valt dit element grotendeels
weg. De vergoeding wordt nu berekend enerzijds op

OCMW Londerzeel
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het aantal oplaadpunten op het grondgebied en hun
openingsuren én anderzijds op het aantal actieve
budgetmeterklanten in de gemeente.
Vanaf 2016 werd een tweede oplaadpunt voor
budgetmeters gerealiseerd in de centrumbibliotheek.
Omdat de toegankelijkheid van het oplaadpunt binnen
het Administratief Centrum van het OCMW beperkt

blijft tot de openingsuren van de sociale dienst werd,
met het oog op een meer kwalitatieve dienstverlening
naar de gebruikers toe, een oplaadpunt bijgeplaatst met

aanvullende openingsuren en openingsuren buiten de
normale kantooruren. Op deze manier kwamen er 27,5
uur extra openingsuren bij, waarvan 13 uur buiten de
normale kantooruren.
20L7-12-31

77

Er

werden 77 cliëntdossiers besproken.

Eén cliënt kan schulden hebben bij gas én elektriciteit en

op verschillende adressen.
De LAC neemt nu sneller beslissingen met een

schorsingsclausule. Dit betekent dat de

energieleveringen ook effectief geschorst worden
wanneer cliënt zich niet aan een aantal voorwaarden
houdt.
Op de LAC komen enkel die dossiers waarover nog kan

bemiddeld worden bij Eandis zélf en waar een mogelijke
afsluiting van energie aan de orde is. Het aantal
personen/gezinnen met schulden bij de sociale
leverancier ligt een stuk hoger. Deze openstaande saldi
worden ingevorderd via juridische weg (via incasso of
deurwaarder)

20t8-t2-3L

69

Er

.

werden 69 cliëntdossiers besproken.

Eén cliënt kan schulden hebben bij gas én elektriciteit en

op verschillende adressen.
De LAC neemt nu sneller beslissingen met een
schorsingsclausule. Dit betekent dat de

energieleveringen ook effectief geschorst worden
wanneer cliënt zich niet aan een aantal voorwaarden
houdt.
Op de LAC komen enkel die dossiers waarover nog kan

bemiddeld worden bij Eandis zélf en waar een mogelijke
afsluiting van energie aan de orde is. Het aantal
personen/gezinnen met schulden bij de sociale
leverancier ligt een stuk hoger. Deze openstaande saldi

OCMW Londerzeel

Ra

pport doelstelli ngenrea lisatie 2018

p.r7

worden ingevorderd via juridische weg (via incasso of
deurwaarder).
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Meetwaarde

2014-01-01

81

Jaar 2013

2014-L2-3t

131

115 dossiers waren eenmalig. 16 dossiers werden
meermaals besproken.

20t5-12-3r

106

Jaar 2015

20t6-r2-3L

t34

Het aantal LAC-dossiers voor de Watergroep neemt toe
en de gemiddelde openstaande schuld per dossier gaat
ook in stijgende lijn, Daarom wordt getracht om, binnen
de LAC korter op de bal te spelen en sneller beslissingen

te nemen met een schorsingsclausule. Dit betekent dat
de watertoevoer ook effectief wordt geschorst indien de

klant zich niet houdt aan de

overeengekomen

voorwaarden.

2017-12-3t

Het aantal LAC-dossiers voor de Watergroep daalt maar
de gemiddelde openstaande schuld per dossier gaat in

86

stijgende lijn.
De manier van beslissingen nemen binnen de LAC, nl. om

korter op de bal te spelen en sneller beslissingen te
nemen met een schorsingsclausule, heeft tot gevolg dat
minder klantendossiers een tweede of derde keer terug
komen.

20L8-12-3t

Het aantal LAC-dossiers voor de Watergroep daalt
opnieuw maar de gemiddelde openstaande schuld per

72

dossier gaat in stijgende lijn.
De manier van beslissingen nemen binnen de LAC, nl.

om korter op de bal te spelen en sneller beslissingen te
nemen met een schorsingsclausule, heeft tot gevolg dat
minder klantendossiers een tweede of derde keer terug
komen.
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Meetwaarde

2074-Or-0L

54

20t4-t2-3L

62
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2016-72-3L

59

20L7-L2-3t

65

2018-t2-3L

74

Meting op

Meetwaarde

201.4-0t-oL

26

20t4-t2-31

31

2016-t2-3L

39

20L7-t2-3r

44

2018-12-3L

50

Meting op

Duiding bij de meting

Duiding bijde meting

Meetwaarde

20L4-0L-0L

23

Jaar

20L3

20L4-12-3t

33

Jaar

2OI4

2015-L2-3L

39

Jaar 2015

2016-t2-31

44

Jaar 2OL6

2077-t2-3t

59

Jaar 20L7

20L8-t2-3L

97

Jaar 2018

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20t3

2014-01-01

27

Jaar

2014-t2-3L

19

Jaar 2074

2015-72-3r

22

Jaar 2015

20L6-12-3L

22

Jaar

20L6

2017-12-3L

10

Jaar

20t7

20L8-t2-31

25

Jaar 2O!8
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Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-OL-OL

0

Jaar 2013

20t4-t2-3L

27

Jaar

20L5-t2-3t

32

Jaar 2015

20L6-L2-3t

22

Jaar 2OL6

20L7-L2-3L

70

Jaar 2OL7

2018-t2-3L

29

Jaar 2018

20L4
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Meting op

Meetwaarde
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20t4-ot-0t

18

Jaar 2013

20L4-12-3t

22

Jaar

20ts-12-37

30

Jaar 2015

2076-L2-3L

25

Jaar

2017-t2-31

44

Jaar 2Ot7

20L8-t2-3t

36

Jaar 2018

2Ot4

2Ot6
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Meting op
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Meetwaarde

2014-01-01

3

Jaar 2OL3

20L4-t2-31

7

Jaar

2015-72-3L

11

Jaar 2015

20t6-t2-3L

2

20t4

ln 2016 waren er 9 actieve dossiers Equivalent leefloon.
Er werden twee nieuwe dossiers opgestart gedurende dit
werkjaar. Drie dossiers werden stopgezet.

20L7-12-3L

4

Jaar 2Ot7

20L8-12-3t

7

Jaar 2018
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2014-OL-oL

0

Jaar

2OI3

20L4-L2-31

2

Jaar

20t4

2015-L2-3L

3

Jaar

2015

20L6-t2-3t

4

Gedurende het jaar 2016 werden 4 dossiers verlengd in
het kader van een equivalent leefloon.

2017-L2-3L

5

Jaar

2Ot7

20L8-12-3t

4

Jaar

2OtB

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-O7-Or

13

Jaar 2013

20L4-12-3L

22

Jaar

2015-L2-31

72

Jaar 2015

20L6-1-2-37

29

Jaar 20]^6

2017-L2-3t

18

Jaar

2018-!2-31

27

Jaar 2018

Meting op

2014

2Ot7

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-OL-0L

10

Jaar 2013

20t4-12-3L

6

Jaar

2Ot4

20L5-t2-37

18

Jaar

2Ot5

20L6-L2-31

19

Jaar 2016

2077-12-3L

10

Jaar 2OL7

2018-12-37

22

Jaar

Meting op

20t8

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-o7-oL

18

Jaar

2013

20L4-t2-31

19

Jaar

2Ot4

2015-12-3L

27

Jaar 2Ot5

2016-t2-3L

30

Jaar 2OL6

20L7-12-3r

64

Jaar 20L7

2078-12-3t

48

Jaar

OCMW Londerzeel

20L8
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Indicator: Aantal leefloners in categorie samenwonend persoon

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20t4-0I-01

5

Jaar 2013

20L4-r2-31

LL

Jaar 2Ot4

2015-r2-31

9

Jaar 2O'J.5

2016-12-31.

27

Jaar

2017-L2-3r

31

Jaar 2O!7

2018-r2-31

32

Jaar 2018

2016

lndicator: Aantal leefloners in categorie alleenstaande

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-0r

18

Jaar 2013

20L4-!2-31

t7

Jaar

20t5-72-31

15

Jaar 2015

2016-r2-31

23

Jaar 2OL6

2017-12-31.

30

Jaar 2017

20t8-L2-31.

36

Jaar 2018

2014

lndicator: Aantal leefloners in categorie persoon met gez¡nslast

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-0L-ot

18

Jaar 2013

2014-12-3r

19

Jaar 2OL4

2015-t2-3r

33

Jaar

2016-12-37

28

Jaar 2Ot6

2077-t2-3r

31

Jaar 2O]-7

2018-12-3r

4t

Jaar 2018

20L5

lndicator: Aantal toekenningen budgetbeheer
Bij budgetbeheer neemt het Welzijnsloket tijdelijk het beheer van je budget over. Er wordt een

budgetbeheerrekening geopend voor de cliënt. Alle inkomsten worden op deze rekening gestort. De
maatschappelijk werker verricht in overleg met de cliënt de betalingen. De cliënt ontvangt een afgesproken
bedrag aan leefgeld voor de dagelijkse uitgaven. Er wordt ook onderhandeld met eventuele schuldeisers om

tot een afbetalingsplan te komen.

OCMW Londerzeel

Er

wordt geprobeerd om een reserve aan te leggen voor onvoorziene

Rapport doelstellingenrealisatie 20L8

p.22

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-Ot-or

13

Jaar 2013

20t4-12-3L

L4

Jaar 2OL4

20L5-t2-3L

18

Jaar 2OL5

2016-t2-37

19

Jaar

2017-t2-3L

15

Jaar 2017

20L8-L2-31

20

Jaar

Meting op

20!6

2OI8

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-0I-0t

0

Jaar

20t3

20L4-12-3L

0

Jaar

2Ot4

20L5-t2-3t

0

Jaar 2015

2016-t2-37

0

Jaar 2016

20L7-t2-3L

0

Jaar 2OL7. Dit

jaar hebben we, omwille van de werkdruk,

een wachtlijst budgetbeheer moeten aanleggen.
Gedurende een 6tal maanden stonden er een 4tal
personen op.
20L8-72-3L

Meting op

Jaar 20L8

2

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-0t-oL

13

Jaar 2013

2014-L2-3L

5

Jaar 2014

2015-L2-31

t6

Jaar 2OL5

2016-!2-3L

8

Jaar

20L7-t2-3r

18

Jaar 2017. Een sterke toename van het aantal
stopzettingen is te verklaren door de noodzaak: er

20t6

diende ruimte gemaakt te worden om nieuwe aanvragen

te kunnen behandelen.

2018-t2-3r

OCMW Londerzeel

12

Jaar 2018
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beoordeeld aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.
Sinds

l juli 2013 wordt

hiervoor in het Welzijnsloket gewerkt met het instrument aanvullende steun om op

een eenvormige manier extra financiële steun toe te kennen âan personen die zich in een moeilijke

financiële situatie bevinden.

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-ot-01

0

)aar 2073

2015-01-01

3

Jaar

2015-L2-3r

0

Jaar 2015

2076-72-3t

35

2014

2016. Er kunnen meerdere beslissingen in 2016 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
Jaar

dossier.
2017-12-31.

Jaar 2017. Er kunnen meerdere beslissingen in2OI7 per
persoon genomen zijn. Het is geen tell¡ng per individueel

30

dossier.

2078-72-3t

Jaar 2018. Er kunnen meerdere beslissingen in 2018 per

47

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

lndicator: Aantal we¡ger¡ngen eenmal¡ge financiële steun

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-Ot-O1.

0

Jaar 20L3

2015-01-01

0

Jaar

2015-12-31

3

Jaar 2015

201.6-12-3L

9

Jaar

2014

20L6. Er kunnen meerdere beslissingen in 2016 per

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

2017-12-31

t

Jaar 2OI7

2018-12-31

15

Jaar 2018

lndicator: Aantal toekenningen maandelijkse aanvullende steun
Zijn er financiële problemen en slaagt men er niet in om rond te komen met zijn/haar inkomen? Dan kan het
OCMW een maandelijkse aanvullende steun toekennen, Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de
hand van een sociaal en financieel onderzoek. De aanvullende financiële steun moet worden gebruikt om
de kosten te betalen van huisvesting, nutsvoorzieningen, medische kosten, zorgkosten of opleidingen.

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2074-Ot-1t

7

Jaar 2Ot3

2014-12-31

t2

Vanaf september 2Ot4 werd de inkomstengrens
gehanteerd in het instrument aanvullende steun

OCMW Londerzeel
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van leefloon + t0% naar leefloon +2}yu
Hierdoor komen er meer mensen in aanmerking voor

aangepast

aanvullende financiële steun.

2015-72-3t

72

Jaar 2015

201.6-12-3t

18

)aar 201,6. De telling gebeurde via de voorstellen die in
Logins werden ingegeven. Er kunnen dus meerdere

beslissingen in 2016 per persoon genomen zijn. Het is
geen telling per individueel dossier.

2017-t2-37

33

Jaar

2017. Er kunnen meerdere beslissingen in 2Ot7 per

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

20t8-12-3I

Jaar 2018. Er kunnen in 2018 meerdere beslissingen per

23

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

I

ndicator: Aantal weigeringen maandelijkse aanvu llende steu n

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-o7-ot

0

Jaar 2013

20t4-r2-3r

0

Jaar 2014

2015-r2-3L

1

Jaar 2075

2016-12-3t

13

Jaar 2016. Er kunnen meerdere beslissingen in 2016 per

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

20t7-L2-3L

19

Jaar

2017. Er kunnen meerdere beslissingen in 2Ot7 per

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.
2078-72-31_

Jaar 2018. Er kunnen meerdere beslissingen in 2018 per

13

persoon genomen zijn. Dit is geen telling per individueel
dossier.

lndicator: Aantal verlengingen maandel¡jkse aanvullende steun
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-0L-0L

0

Jaar 2O73

2014-72-3L

4

Jaar

2015-12-31

7

Jaar 2015

2016-t2-31.

13

Jaar 201,6. Er kunnen meerdere beslissingen in 2016 per

2014

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

OCMW Londerzeel
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2017-L2-31

2OL7. Er kunnen meerdere beslissingen in 2017 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel

13

Jaar

dossier.

20L8-t2-3L

Jaar 2018. Er kunnen meerdere beslissingen in 2018 per

10

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-0L-OL

0

Jaar 2013

20L4-t2-37

1

Jaar 2Ot4

20t5-L2-3t

6

Jaar 2015

2016-L2-3t

10

Jaar 20L6. Er kunnen meerdere beslissingen in 2016 per

persoon Benomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.
20L7-L2-3L

Jaar 2077. Er kunnen meerdere beslissingen in 2017 per
persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel

18

dossier.

20t8-L2-3t

Jaar 2018. Er kunnen meerdere beslissingen in 2018 per

9

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-oL-oL

13

Jaar 2013

20L4-t2-3L

L6

Aantal aanvragen voor

:

Voorschotten op een tegemoetkoming inzake ziekte- en
inva

liditeitsuitkeringen : 4 (4 toeken ningen)

Voorschotten op kinderbijslag en geboortepremies

:

3 (3

toekenningen)
Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen

:

9 (7

toekenningen, 2 weigeringen)
Voorschotten op tegemoetkomingen inzake de
gehandicaptenzorg : 1 (1 toekenning)
Voorschotten op pensioenen : 1 (1 toekenning)

OCMW Londerzeel
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2015-L2-3L

18

ln totaal deden 19 personen een aanvraag op

maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van
voorschotten op een sociale uitkering bij het OCMW van
Londerzeel in 2015. ln 18 dossiers werd de aanvraag

effectief goedgekeu rd.
De

verschillende voorschotten kunnen als volgt

ingedeeld worden:

- 11 mensen dienden een aanvraag tot voorschotten op
werkloosheidsuitkeringen in. Telkens werd een positieve
beslissing tot toekenning ervan genomen.
- 5 personen deden een aanvraag op voorschotten op

een tegemoetkoming inzake ziekte en

invaliditeitsuitkeringen. 4 aanvragen werden positief
beoordeeld terwijl L aanvraag werd geweigerd.
- Op voorschotten op kinderbijslag en geboortepremies

diende 1 persoon een aanvraag in. Aan deze persoon
werden de voorschotten op kinderbijslag- en
geboortepremies ook effectief toegekend.
- Eén persoon diende een aanvraag in tot voorschotten
op tegemoetkomingen inzake de gehandicaptenzorg.
Deze voorschotten werden toegekend door het BCSD.

We noteren 1 aanvraag op voorschotten op
pensioenen. Deze aanvraag werd ook effectief
goedgekeurd door het BCSD.
-

2016-L2-3r

19

ln de loop van 20L6 waren er in totaal 27 actieve
dossiers waarbij het recht op maatschappelijke

dienstverlening werd toegekend onder de vorm van
voorschotten op sociale uitkeringen. Deze voorschotten
werden als volgt ingedeeld:
Er

waren in 2Ot6 2 dossiers waarbij voorschotten op

pensioenen werden toegekend. Eén ervan werd in de
loop van het jaar 2016 stopgezet.
Aan 5 personen werd in 2016 het recht op voorschotten
op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen onderzocht. Tot

vier maal toe werd de aanvraag toegekend. Bij één
dossier werd de vraag geweigerd.
Aan 12 dossiers werden er in de loop van het jaar 2016
voorschotten op werkloosheidsuitkeringen onderzocht.
Bij 9 dossiers werd het recht effectief toegekend. Drie

aanvragen werden geweigerd door het BCSD.

Voorschotten op integratietegemoetkomingen werden
twee maal aangevraagd in 2016. Eén dossier werd
geweigerd, Eén dossier werd goedgekeurd.
Daarnaast werden er bij drie dossiers voorschotten

OCMW Londerzeel
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toegekend op een huursubsidie van Wonen Vlaanderen
Eenmaal werden voorschotten op een schooltoelage

toegekend.
ln totaal waren er in het jaar 20L6 L9 toekenningen
inzake voorschotten op sociale uitkeringen.
2017-L2-31

ln de loop van 20!7 waren er in totaal 26 actieve

23

dossiers waarbij het recht op maatschappelijke

dienstverlening onder de vorm van voorschotten op
sociale uitkeringen werd onderzocht. Deze voorschotten

werden als volgt ingedeeld:
Voor 5 personen werd in 2017 het recht op
voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
onderzocht. Tot vier maal toe werd de aanvraag
toegekend. Bij één dossier werd de vraag geweigerd.
Voor 16 dossiers werden er in de loop van het jaar 2017
voorschotten op werkloosheidsuitkeringen onderzocht.
Bij 14 dossiers werd het recht effectief toegekend. Twee
aanvragen werden geweigerd door het BCSD.

Voorschotten op integratietegemoetkomingen werden
vier maal aangevraagd in 2OL7. Alle dossiers werden
goedgekeurd.
Daarnaast werd er bij 1 dossier voorschotten toegekend

op de studietoelage.
ln totaal waren er in het jaar 2017 23 toekenningen
inzake voorschotten op sociale uitkeringen.

20t8-L2-3L

ln de loop van 2018 werden 23 aanvraag tot

19

voorschotten op een sociale uitkering onderzocht.
Hiervan werden er 19 toegekend, volgens de

onderstaande categorieën

:

- Werkloosheidsuitkering: 9
-

Ziekte-en invaliditeit: 4

- Pensioen: 2
- IGO:1
- Kraamgeld:

1

- Huurpremie: 1
-

Meting op

20t4-oL-oL

OCMW Londerzeel

Zorgpremie: 1

Meetwaarde
0

Duiding bij de meting
Jaar 2013
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201.4-12-31

Het betroftweemaal een aanvraag voor voorschotten op

2

werkloosheidsuitkeringen.
2015-12-31.

Het betrof L aanvraag voor voorschotten op een

1.

tegemoetkoming inzake ziekte-en
inva lid iteitsu

201.6-12-31

itkeringen.

ln 2016 werden 5 aanvragen op voorschotten op sociale
uitkeringen geweigerd.

5

L aanvraag betreffende voorschotten op lT/lVT

3 Weigeringen betreffende voorschotten op

werkloosheidsuitkeringen
1 weigering betreft voorschotten op een ziekte- en

invaliditeitsuitkering.
2017-12-31-

ln 20!7 werden 3 aanvragen op voorschotten op sociale

3

uitkeringen geweigerd.
2 weigeringen betreffende voorschotten op

werkloosheidsuitkeringen
1

weigering betreft voorschotten op een ziekte- en

invaliditeitsuitkering.
2018-12-31.

ln 2018 werden 4 aanvragen tot voorschotten op een
sociale uitkering geweigerd.

4

- werkloosheidsuitkering: 3
- ziekte- & invaliditeitsuitkering: 1

lndicator: Aantal toekenningen huurwaarborg
Men vindt een geschikte huurwoning, maar men heeft niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen?
Dan kan het OCMW voor een tussenkomst in de huurwaarborg toekennen. ledere aanvraag wordt
individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-Or-0t

4

Jaar 2013

20L4-r2-31.

8

Jaar 2074

2015-12-37

16

Jaar 201.5

2016-12-31

16

ln de loop van 2016 registreerden we 18 aanvragen
betreffende het ten laste nemen van de huurwaarborg
voor een huurwoning. Bij 16 dossiers werd deze aanvraag
effectief toegekend. Bij

1-5

dossiers fungeerde het OCMW

van Londerzeel als derde deponent.

20t7-72-3t

4

2 effectieve toekenningen.
2 principiële toekenningen.
1

20t8-12-3t

23

verlenging van een principiele toekenning

23 effectieve toekenningen van een huurwaarborg.
Hiervan werden er 16 terugvorderbaar gesteld.
4 weigeringen van een huurwaarborg

4 principiële huurwaarborgen werden toegekend
waarvan er uiteindelijk 3 effectief werden omgezet naar
OCMW Londerzeel
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een huurwaarborg die werd betaald.

l

lrl,lliiirl.l,it,'trìr.,'\.:lìilii:rt'r,r¡r,ri,4r11¡ii¡,1r1r¡1

Meting op

weigering van een principiële huurwaarborg

i1t11t¡i'.v,r7.1;1¡lr,¡,¡1ir11

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-ot-0t

0

Jaar 2013

2014-L2-31

2

Jaar

20L4

20L5-I2-31

1

Jaar

2Ot5

20L6-t2-3L

2

Jaar

2016

2017-r2-3L

1

1

2018-L2-3L

4

4 weigeringen omwille van telkens een verschillende

weigering wegens voldoende inkomsten

reden:
- betrokkene kon geen ondertekend huurcontract
bezorgen
- betrokkene leende geld van een kennis en betaalde de

huurwaarborg dus reeds zelf
- laag bedrag van de huurwaarborg en betrokkene had
nog maanden de tijd om het geld zelf bij elkaar te
sparen
- betrokkene bezorgen onvoldoende informatie voor het

voeren van het financieel en sociaal onderzoek

ìllÌ,rllÌ'cìiliii0)illi]\;,1i1ii;¡ i¡r,1:1l1,1irlriìii¡Ï:1rt¡t it.ii¡tl(W"l ..rriil,.t'r:,

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-oL-ot

7

Jaar 2013

20t4-t2-3t

1

Jaar

20L5-t2-3L

1

Jaar 2015

20L6-t2-3L

3

ln

2014

20L6 werden

er drie

aanvragen

voor

een

bankwaarborg via het OCMW toegekend. Eén dossier

werd gedurende de referteperiode stopgezet

ten

gevolge van verhuis van de cliënt.

20L7-r2-3!

0

Het systeem van bankwaarborg werd in 20L7 niet meer
toegepast. We stellen het wel nog voor, maar het zijn de
verhuurders die geld effectief op een geblokkeerde
rekeneing willen gestort zien.

OCMW Londerzeel
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2018-t2-3r

Het systeem van bankwaarborg werd in 2018 niet meer

0

toegepast. We stellen het wel nog voor, maar het zijn de
verhuurders die effectief geld op een geblokkeerde
rekening willen gestort zien.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20t4-ot-0L

0

Jaar 2013

2014-L2-3t

0

Jaar

2014

2015-12-3L

0

Jaar

20L5

2016-L2-31

0

Jaar 20L6

2017-L2-3t

0

Het systeem van bankwaarborg werd in 20L7 niet meer
toegepast. We stellen het wel nog voor, maar het zijn de
verhuurders die geld effectief op een geblokkeerde
rekening willen gestort zien.

2018-72-3L

Het systeem van bankwaarborg werd in 2018 niet meer
toegepast. We stellen het wel nog voor, maar het zijn de
verhuurders die effectief geld op een geblokkeerde
rekening willen gestort zien.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-0t-0r

3

Jaar 201-3

2014-12-3L

8

ln de loop van 2Ot4 werd aan 11 personen een medische

kaart (ten laste name medische en farmaceutische
kosten) toegekend (4 dossiers). 2 cliëntsystemen kregen
deze hulpverlening in het kader van het LOl. De overige 2

ontstonden uit personen die omwille van hun precair

verblijfsstatuut geen rechten konden openen op
ziekteverzekering.
2015-72-31

ln de loop van 2015 nam het OCMW van 22 personen de

22

medische kosten ten laste. Bij 3 cliëntdossiers betrof dit
een eenmalige ten laste name van een medische kost
waarvan de personen niet bij machte waren om deze zelf

te financieren. Aan 14 personen werd een medische
kaart (ten laste name medische en farmaceutische

OCMW Londerzeel
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kosten)toegekend (3 dossiers). Deze drie cliëntsystemen
kregen deze hulpverlening in het kader van het LOl.

20t6-t2-3L

ln de loop van het jaar 2016 waren 29 actieve dossiers

29

waarvoor het OCMW van Londerzeel een medische
kaart had toegekend.
ln de loop van 2016 werden 17 aanvragen voor een
medische kaart toegekend. Voor 18 personen werd het

recht op een medische kaart in de loop van 2016
stopgezet.

20L7-t2-3t

2l

ln de loop van het jaar 2Ot7 waren er 21 actieve
dossiers waarvoor het OCMW van Londerzeel een
medische kaart had toegekend.
ln de loop van20L7 werden 12 aanvragen voor een
medische kaart toegekend en in datzelfde jaar ook
stopgezet wegens de mutualiteit die in orde was. 9
medische kaarten die al toegekend waren in 2016

werden verder verlengd in 2Ot7.
2078-L2-3L

2t

Jaar 2018. lndien de eenheid van de beschrijving

gevolgd wordt, waarbij er wordt gekeken naar
gezinssystemen, zijn er in totaal 4 cliëntsystemen die

hiervoor een toekenning kregen.
- 2 families in kader van opname in LOI

- 1 familie ging van verblijf in LOI naar een illegaal

verblijf
- 1 familie in kader van illegaal verblijf
We vermoeden dat echter de tellingen van voorbije
jaren op basis van personen is gebeurd, daarmee nog
een kleine aanvulling als de eenheid per persoon
genomen wordt:21 personen
- 12 personen in kader van verblijf in LOI
- 8 personen die van LO|-verblijf naar illegaal verblijf

gingen

- 1 persoon in kader van illegaal verblijf

ll¡t¿li,l.tìì:ilriÌ;,i\.1i;,1ii;..¡lil't,¡;lll,;:;rilil:,;.ttrrrilrl,jiìri,r,ùjìr,,liliil:j,triql'it';rì;,tr:¡¡r

Meting op
2014-01-01

OCMW Londerzeel

Duiding bij de meting

Meetwaarde
16

Jaar 2013
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2014-12-3t

Doorheen 20L4 werden

28

er 28 dringende

steunen

toegekend voor 22 verschillende cliënten.
2075-72-31

Doorheen 2015 werden er 31 dringende steunen
toegekend voor 27 verschillende cliëntsystemen. De
oorzaken achter de aanvraag voor een dringende
financiële steun zijn zeer divers zoals huurwaarborg,
tussenkomst in transportkosten, voorschotten op

31

uitkeringen, etc.
2076-12-31.

Doorheen 2016 werden

75

75

dringende steunen

toegekend. We dienen hierbij te bemerken dat ook de
aankomst van de vluchtelingen voor het LOI telkens via
een dringende beslissing verliep (24 qua aantal). Ook de
waarborgen, installatiepremies verliepen voor deze
doelgroep in 2016 via een dringende steun. Dit verklaart
de duidelijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

2017-72-37

54

Jaar

20L8-r2-31

97

Jaar 2018

2OI7

lndicator: Aantal tenlastenemingen vreemde WZC
lndien een bewoner onvoldoende financiële middelen heeft om de kosten van de residentiële voorziening
(woonzorgcentrum) en de bijkomende dagelijkse kosten te dragen, kan het OCMW deze kosten ten laste
nemen. ln dit geval betreft het een bewoner van een residentiele voorziening (woonzorgcentrum) die niet
woonzorgcentrum Herfstvreugde is.
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-Ot-Or

5

Jaar 2013

2014-72-37

4

Jaar

2015-12-37

3

Doorheen 2015 tellen we 3 dossiers tenlastenemingen

2014

voor vreemde woonzorgcentra. Buiten die 3 dossiers
zijn ook nog in twee dossiers een budgetbeheer actief.
Er

werd door het zorgloket en het welzijnsteam van het

WZC Herfstvreugde ook een procedure tenlasteneming

(eigen en vreemde) woonzorgcentra uitgewerkt.
Daardoor worden zulke hulpvragen op een eenvormige
wijze behandeld.
Naast de procedure heeft het Zorgloket een visietekst '

Vrije keuze van woonzorgcentrum

-

grenzen aan de

keuzevrijheid bij een ten laste name' opgemaakt. We
gaan sturend optreden met als criterium en grens de

menselijke waardigheid.
2076-72-3L

4

Doorheen 2016 tellen we 4 dossiers tenlastenemingen
voor vreemde woonzorgcentra. Buiten die 4 dossiers

is

er

ook nog in één dossier een budgetbeheer actief. Erwerd

door het zorgloket en het welzijnsteam van het
OCMW Londerzeel
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Herfstvreugde ook een procedure tenlasteneming (eigen

en vreemde)

woonzorgcentra uitgewerkt. Daardoor
worden zulke hulpvragen op een eenvormige wijze
behandeld. Naast de procedure heeft het Zorgloket een
visietekst ' Vrije keuze van woonzorgcentrum - grenzen
aan de keuzevrijheid bij een ten laste name' opgemaakt.
We gaan sturend optreden met als criterium en grens de
menselijke waardigheid.

2017-L2-3L

7

Jaar 2OL7

2018-L2-3L

8

Jaar 2018

i
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Meting op

20L4-0t-0L

Meetwaarde

Duiding bij de meting

5

Tem april 2013 zes personen, vanaf april 2013 vijf
personen.

2015-01-01

Tem maart 2OL4 vijf personen, vanaf maart 2014 vier

4

personen.
2016-01-01

4

20L6-L2-31

3

20L7-L2-31

3

¡ìir.llirfl(.1í.¡..

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-01-01

0

Jaar 2OL3

20L4-L2-31

0

Jaar

20L5-12-3L

1

Jaar 2015

2016-t2-3L

0

ln hetjaar 2016 hebben we geen begrafenisfactuur ten
laste genomen.

20L4

Tijdens 2016 is er wel gewerkt aan een visietekst 'Een

menswaardige begrafenis, de invulling van het begrip
'menswaardigheid' bij de ten laste name van een
begrafenis'. Het uitgangspunt hier is dat iedere persoon
recht heeft op een menswaardige uitvaart. Er mag geen
zichtbaar onderscheid kunnen gemaakt worden met een
sobere uitvaart van een andere niet-behoeftig persoon.
ln de visietekst komen de elementen aanbod die zeker
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dienen aanwezig te zijn om van een menswaardige
begrafenis te kunnen spreken.

2077-r2-3t

3

Jaar 2O\7

2078-r2-3r

0

Jaar 20L8

I

ndicator: Aantal budgetbegeleidingen (totaal)

Het betreft zowel dossiers waarin enkel aan budgetbegeleiding wordt gedaan, als dossiers die een andere
hoofdhulpvraag hebben zoals bv. leefloon, financiële steun, budgetbeheer, enz.
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

20L4-0L-01

108

Jaar 2013

2014-r2-37

95

Jaar

20t5-12-3L

38

Er is een

2014
groot verschil in het aantal budgetbegeleidingen

in 2015 ten opzichte van 201,4. Dit komt omdat we ons
vanaf 2015 baseren op de definitie die ook gebruikt wordt

schuldbemiddeling dat moet
gemaakt worden voor het Vlaams Centrum Schuldenlast.

voor het jaarverslag

Daar wordt 'budgetbegeleiding' als volgt omschreven:

"Zij beheren zelf hun budget, de

¡nstelling voor

schuldbemiddeling zorgt voor advies en ondersteuning.

De cliënten behouden zelf het beheersrecht over hun
inkomen. Niet belangrijk of het gezin schulden heeft of

niet. Louter administratieve

tussenkomsten (bv.

maandelijkse afhoudingen voor de betaling van huur,...)
zijn onvoldoende om van budgetbegeleiding te spreken."
Vanaf 2015 zullen we voor alle types schuldhulpverlening
steeds de definities van het Vlaams Centrum Schuldenlast

is immers ook van belang voor
erkenning en financiering op dit

gebruiken. Dit

201.6-12-3t

52

onze
vlak.

Volgens de definitie van het Vlaams Centrum

schuldenlast komt bij 52 cliëntdossiers
budgetbegeleiding voor

:

zonder collectieve schuldenregeling

16 uitsluitend budgetbegeleiding

1
8
6

dossier waar begeleiding en beheer elkaar opvolgden
dossiers in combinatie met schuldbemiddeling

dossiers in combinatie met schuldbemiddeling en
gewijzigd naar beheer in de loop van het werkjaar

met collectieve schuldenregeling

LL dossiers uitsluitend budgetbegeleiding

3
OCMW Londerzeel
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2
5

dossiers in combinatie met schuldbemiddeling

dossiers in combinatie met schuldbemiddeling en
gewijzigd naar beheer in de loop van het werkjaar

2017-L2-31

Deze parameter wordt niet meer afzonderlijk gemeten.

0

Cijfergegevens i.v.m.

budgetbegeleidingen/budgetbeheren en collectieve
schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van het Centrum Schuldenlast. Voor hen dienen we, in
functie van onze erkenning, jaarlijks verplicht een
uitgebreide telling te doen. We hebben onze registratie
hieraan aangepast.
in 2017

:

74 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij OCMW ( Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij een externe

schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schu ldbemiddeling of
een combinatie

2018-12-3r

Deze parameter wordt niet meer afzonderlijk gemeten.

0

Cijfergegevens i.v.m.

budgetbegeleidingen/budgetbeheren en collectieve
schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving VZW.

Voor hen dienen we, in functie van onze erkenning,
jaarlijks verplicht een uitgebreide telling te doen. We
hebben onze registratie hieraan aangepast.
in 2018:
87 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als
schu

ldbemiddelaar is aangesteld met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
L5 dossiers met CSR waarbij een externe

schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie

lndicator: Aantal n¡euwe budgetbegeleidingen
Meting op
OCMW Londerzeel

Meetwaarde

Duiding bij de meting
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2014-01-01

0

Startwaarde

20L4-L2-31

15

Ook op intake werd budgetbegeleiding aangevraagd; 11
hulpvragers stelden de vraag naar een budgetbegeleiding
als hoofdvraag. Vier personen vroegen dit ook aan, naast

een andere hoofdvraag. ln totaal vroegen dus, naast de

80 reeds lopende budgetbegeleidingen nog L5 nieuwe
personen budgetbegeleiding aan.

20t5-t2-3\

tt

Afgelopen jaar waren

er 11 nieuwe hulpvragers

die

specifiek een budgetbegeleiding van het OCMW vroegen
(al dan niet in combinatie met een andere hulpvraag).

2016-r2-3!

D¡t wordt niet meer apart gemeten nu we werken

0

volgens het model van het Vlaams centrum schuldenlast.
Deze parameter

wordt niet meer apart gemeten.

Cijfergegevens i.v.m.

budgetbegeleidingen/budgetbeheren en collectieve
schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van het centrum schuldenlast.
in 2016

:

63 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij OCMW ( Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld met
budgetbegeleiding, budfgetbeheer, schuldbemiddeling
of een combinatie
20 dossiers met CSR waarbij een externe

schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budfgetbeheer, schuldbemiddeling
of een combinatie

2077-L2-31

Deze parameter

0

wordt niet meer apart gemeten.

Cijfergegevens i.v.m.
budgetbegeleid i ngen/budgetbeheren en col lectieve

schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van het Centrum Schuldenlast. Voor hen dienen we, in

functie van onze erkenning, jaarlijks verplicht een
uitgebreide telling te doen. We hebben onze registratie
hieraan aangepast.

in20L7:
74 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij OCMW ( Welzijnskoepel) als

schuldbemiddelaar is aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij een externe
OCMW Londerzeel
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schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie

20L8-L2-3t

Deze parameter wordt niet meer afzonderlijk gemeten.

0

Cijfergegevens i.v.m.
budgetbegeleidi ngen/budgetbeheren en collectieve

schuldenregelingen worden geteld volgens het systeem
van SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving VZW.

Voor hen dienen we, in functie van onze erkenning,
jaarlijks verplicht een uitgebreide tell¡ng te doen. We
hebben onze registratie hieraan aangepast.
in 2018:
87 dossiers zonder CSR met budgetbegeleiding,

budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij OCMW (Welzijnskoepel) als
schuldbemiddelaar is aangesteld met budgetbegeleiding,
budgetbeheer, schuldbemiddeling of een combinatie
15 dossiers met CSR waarbij een externe

schuldbemiddelaar werd aangesteld met
budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of
een combinatie

l¡'x.]lÌ,i.rt,il,,til;,,.\¡lhÌii,;tr,ifo¡;;:iIr;,¡1:,1'.lrrtr]f'¡r;¡il!)rt1ir'rr¡,1;¡((lì¡";rì;.'¡:,11))

iL¡

i,il:.,i,¡!¡r,tnt.

Meetwaarde

Meting op

Duiding bij de meting

2014-01-0r

47

Jaar 2OL3

2014-r2-3r

49

Jaar

20t5-L2-3L

51

Jaar 2015

20L6-L2-3L

52

Jaar 20L6

20L7-L2-3L

49

Jaar 20L7

2018-t2-3L

45

Gedurende het volledige jaar 2018 waren er 62 trajecten

2Ot4

budgetbeheer. Op 3UL2/2018 waren er 45 trajecten
actief.
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Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-oL-ot

3

)aar 2OI3

20L4-72-3r

5

Jaar 2O74

20r5-r2-31.

5

Jaar 2015

2016-1.2-37

7

Jaar 201.6

2017-12-31

8

Jaar 2Ot7

2078-12-37

15

Jaar 2OI8

lndicator: Aantal dossiers leefloon vreemdelingen
Voor deze dossiers recupereert het OCMW financieel 100% van de POD Maatschappelijke lntegratie
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-or-ot

6

Jaar 2013

20L4-12-31

10

Jaar 201.4

20t5-t2-31

17

Jaar 2015

2016-12-3L

28

Jaar

2017-12-31

28

Jaar 2017

2018-12-31.

25

Jaar 2018

20t6

lndicator: Aantal dossiers leefloon gewoon
Voor deze dossiers recupereert het OCMW financieel 50/ovan de POD Maatschappelijke lntegratie
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-Ot-O]-

23

Jaar 2O13

2014-12-37

27

Jaar 2OL4

201.5-12-3r

33

Jaar 2015

2016-12-37

42

Jaar 2Ot6

2017-r2-3t

55

)aar 2017

2018-12-31

62

Jaar

2018.

lndicator: Aantal dossiers leefloon daklozen
Voor deze dossiers recupereert het OCMW financieel 100%van de POD Maatschappelijke lntegratie
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-o7-o7

9

Jaar

20t3

20t4-r2-3t

5

Jaar

2014

2015-!2-3L

2

Jaar 2015

2016-72-31

1

Jaar 2Ot6

2017-12-3t

2

)aar 2OI7

2078-12-31

5

Jaar 2018
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Meting op
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Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-OL-OL

2

Jaar

2OI3

20L4-t2-37

2

Jaar

20L4

20L5-t2-31

0

Jaar 2015

20L6-t2-31

0

ln 2016 werd er geen enkele
eq

20t7-12-3t

L

Jaar

2018-t2-3L

3

Jaar 2018

I

tfì,iIk( ijt ii{iiii,/,^\;l lltrii,]ii

Meting op
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aanvraag voor een

uivalent leefloon geweigerd.

20t7

|l¡il)/

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-OL-O]:

6

Jaar 2013

20t4-72-37

9

Jaar 2OL4

20L5-t2-3t

tt

Jaar 2015

2016-12-31

9

ln het jaar 2016 waren er 9 actieve dossiers equivalent
leefloon.

2017-12-3L

ln het jaar 2017 waren er 9 actieve dossiers equivalent

9

leefloon.

2018-r2-3r

ln het jaar 2018 waren er 12 actieve dossiers equivalent

L2

leefloon.
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Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-Ot-Ot

3

Jaar 2013

20L4-t2-31

4

ln de loop van 2014 werden 4 dossiers stopgezet gezet
omwille van verschillende redenen (verhuis, wijziging
verblijfsstatuut, . . .).

2015-L2-37

5

Jaar 2015

20L6-L2-3L

3

ln 2016 werden 3 dossiers equivalent leefloon stop gezet.

20L7-t2-31

t

Jaar 2OL7

20L8-t2-3t

I

Jaar 201.8

Meting op

OCMW Londerzeel
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Duiding bij de meting
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20]'4-or-or

0

Jaar 2013

2014-t2-37

1

Jaar 2014

2015-72-37

t

Jaar 2015

2016-72-3r

8

Jaar

20L6

De telling gebeurde via de voorstellen die in Logins
werden ingegeven. Er kunnen dus meerdere beslissingen
in 2016 per persoon genomen zijn. Het is geen telllng per
individueel dossier.
2077-72-37

5

Jaar

2017. Er kunnen meerdere beslissingen in 2017 per

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

2078-r2-3r

Jaar 2018. Er kunnen meerdere beslissingen in 2018 per

4

persoon genomen zijn. Het is geen telling per individueel
dossier.

lndicator: Aantal huisbezoeken naar aanle¡d¡ng van een LAC
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01.-0r

0

Jaar 2Ot3

2015-01-01

0

Jaar 2014

2015-12-31

0

Doorheen 2015 werd gewerkt aan een systeem waarbij

de verschillende knipperlichten m.b.t. de doelgroepen
van het Welzijnsloket met elkaar worden verbonden. Het
gaat concreet om de info uit de LAC, uithuiszettingen en
huurachterstallen. Al deze info zal worden verwerkt in

een integratieve Excel. Deze dient ook aan te geven
welke categoriën we op welke wijze (brief, huisbezoek,
...) proactief wensen te benaderen.
2016-t2-31

0

Aan deze doelstelling zal hopelijk in 2017 verder gewerkt

kunnen worden. Omwille van een gebrek aan
dit in 2016 niet

administratieve ondersteuning kon
gebeuren.

2017-12-3r

0

Er

vinden voorlopig geen huisbezoeken plaats bij dossier

die
2018-12-37

0

Er vinden

uitsluitend

LAC

betreffen

voorlopig geen huisbezoeken plaats bij dossiers

die uitsluitend LAC betreffen.

Gekoppelde acties

a

2014000008: Ontwikkelen visie rond budget- en schuldhulpverlening
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a

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

U¡tgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

2014000009: Optimaliseren werking welzijnsloket i.f.v. budget- en schuldhulpverlening

Jaarrekening

a

Initieel budget

Eindbudget

Jaarrekening

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

2014000010: Organisatie van preventieprojecten

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

L.630,t7

0,00

1.634,60

0,00

1,.000,00

0,00

nvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

lndicatoren gekoppeld aan deze actie:
Indicator: Aantal georgan¡seerde preventieprojecten
Het doel hiervan is op een projectmatige wijze aan kansarmoedebestrijding doen, en tegelijkertijd werken rond

vereenzaming en sociale cohesie.
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-OI-Ot

L

Jaar

2013

20L4-L2-31.

0

Jaar 2O\4

2015-t2-31

2

a. Groepswerking

ln samenwerking met de milieudienst ging het project

'Energiejacht op maat 'van start:
- Op 01 december ging de startsessie door met een - in het
najaar samengestelde - groep van een 15tal cliënten. Er
werd vooral verduidelijkt wat energiejacht precies

inhoudt, hoe je meterstanden registreert via energieid.be,
wat het belang is van energie besparen, etc.
- Een tweede infosessie, op 15 december, werd gegeven

door Eandis met veel praktische (besparings)tips m.b.t.
energieverbruik (elektriciteit en aardgas) in en rond de

OCMW Londerzeel
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woning.
Op 8 december ging een workshop door rond 'koken met

restjes'georganiseerd door de gemeente. Omdat we
meenden dat dit ook te kaderen was binnen energie
besparen, tekenden we met de cliëntgroep hiervoor in en

namen er ook bijna voltallig aan deel
De infosessies lopen nog door

.

tot maart 2016. Daarna

hopen we de projectwerking m.b.t. de doelgroepen van
het Welzijnsloket structureel in te bedden en uit te
bouwen.
b. Welzijnsschakels

ln 20L5 werd de samenwerking tussen Welzijnsschakels en
het Welzijnsloket opgestart en geformaliseerd. Er werden
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en
ondertekend door Welzijnsschakels Malderen en OCMW
Londerzeel enerzijds en Welzijnsschakels Londerzeel en
OCMW Londerzeel anderzijds.
Daarnaast werden er 5 vergaderingen georganiseerd die

tot doel hadden om de samenwerking verder te
concretiseren en effectieve projecten op te zetten. Het
project noodhulp is reeds in voegen gegaan sinds
november 2015. De sociale kruidenier zal normaal gezien
starten in mei 2016.
ln de loop van 2015 hebben in totaal 12 personen een
overeenkomst met het OCMW afgesloten teneinde

vrijwilligerswerk te verrichten voor het Welzijnsloket.
20L6-L2-31.

2

a. Groepswerking

ln samenwerking met de milieudienst ging in 2015 het
project 'Energiejacht op maat 'van start:
Deze infosessies rond energiezuinig huishouden liepen nog

door tot maart 2016. Kwamen o.a. aan bod :
- gezond wonen (ventileren en verluchten, CO-risico,
zonlicht, gebruik van'allesbranders'...)
-

water voor iedereen - tips om minder water te

verbruiken
- hoe energie besparen zonder comfortverlies
- gebruik van natuurlijke (en dus goedkope)
huishoudproducten
ln september 2016 werd gestart met een jaarcursus

'kennismaking met computer en internet'

OCMW Londerzeel

Rapport doelstelli ngenrealisatie 2018

p.43

Doel is het aanleren van basisvaardigheden van een

computer, leren e-mailen en surfen op het World Wide
Web.
ln deze cursus, die wekelijks doorgaat en gedurende een

volledig schooljaar, worden de cursus ' lnitiatie in de
informatica' en de cursus 'lnternet 1' samengevoegd.
Op deze manier leren de cursisten sneller met internet

werken zonder eerst de hele initiatiecursus te volgen, kan
men sneller praktijkgerichte oefeningen maken en wat al
geleerd werd onmiddellijk toepassen tijdens het

verkennen van het internet.
Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met
het CVO Meise Jette. Deze lessen gaan ter plaatse door in
het Gemeenschapscentrum Walschap. 12 personen
schreven zich in waarvan de meesten ook zijn blijven
komen.
b. Welzijnsschakels

ln 2015 werd de samenwerking tussen Welzijnsschakels en
het Welzijnsloket opgestart en geformaliseerd. Er werden
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en
ondertekend door Welzijnsschakels Malderen en OCMW
Londerzeel enerzijds en Welzijnsschakels Londerzeel en
OCMW Londerzeel anderzijds.
Daarnaast werden er 5 vergaderingen georganiseerd die

tot doel hadden om de samenwerking verder te
concretiseren en effectieve projecten op te zetten. Het
project noodhulp is reeds in voegen gegaan sinds
november 2015. De sociale kruidenier zal normaal gezien
starten in mei 2016.
ln de loop van 2015 hebben in totaal 12 personen een

overeenkomst met het OCMW afgesloten teneinde
vrijwilligerswerk te verrichten voor het Welzijnsloket.

2017-t2-31

ln 2077 werden er geen specifieke preventieprojecten

0

vanuit het Welzijnsloket georganiseerd.
2078-72-31.

ln 2018 werden er geen specifieke preventieprojecten

0

vanuit het Welzijnsloket georganiseerd.

lndicator: Aantal cliënten aanwez¡g op voedselbedeeldagen BIRB
De dringende materiële hulp die door het OCMW kan gegeven worden bestaat uit ofwel een voedselpakket
gefinancierd door het OCMW, ofwel een voedselpakket via BIRB (Belgisch lnterventie- en Restitutiebureau). Dit
is voeding die we één of meerdere keren per jaar ontvangen en gratis moeten bedelen onder de cliënten van

het OCMW.
Meting op
2014-L2-31

Meetwaarde
76

Duiding bij de meting
ln 2014 werd in december een bedeeldag georganiseerd
waarbij alle uitgenodigde cliënten op 2 dagen tijd hun
vooraf samengesteld voedselpakket konden ophalen. Het
voedselpakket werd gemaakt aan de hand van het aantal
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gezinsleden. Dit pakket werd eveneens aangevuld met
verse groeten en fruit die we gratis konden ophalen bij de

fruitveiling. Het OCMW moest zich hiervoor inschrijven en
een toegangspas aanvragen.
De bedeeldag van het voedsel van BIRB bracht 76 cliënten

op de been die effectief hun pakket kwamen afhalen. Er

werden echter in totaal 101 cliënten voor deze bedeeldag
uitgenodigd.
Na de bedeeldag wordt wat rest nog verder verdeeld

onder de cliënten wanneer zij zich aanbieden en wordt
ingeschat door de maatschappelijk werker dat hulp in de
vorm van voeding noodzakelijk is.

2075-t2-31

55

ln 2015 werd begin december een bedeeldag
georganiseerd om de tot dan ontvangen voeding te
verdelen onder de cliënten (nog niet alle voeding was
beschikbaar maar er werd beslist om toch al een bedeling
te organiseren). Er werden in totaal 112 cliënten/gezinnen
uitgenodigd. Daarvan kwamen er uiteindelijk 55 opdagen.

201.6-12-31

37

De buurtwinkel is een nieuw project van het Welzijnsloket

dat in 2016 werd opgestart. De buurtwinkel werd geopend
op 25 mei 2016. Dit werd gevolgd door een maandelijkse
openingsdag, telkens de 4de maandag van de maand,
uitgezonderd de zomermaanden juli en augustus.
Doorheen het jaar 2016 telde de buurtwinkel aldus 5
edities.
ln de loop van 2016 waren in totaal 98 cliënten gerechtigd

tot winkelen bij

de sociale kruidenier. We geven hierbij

een overzicht van de aanwezigen op de verschillende

edities (mei 39 aanwezigen, juni 35 aanwezigen,
september 39 aanwezigen, oktober 38 aanwezigen en
december 35 aanwezigen. Met andere woorden een
gemiddeld aantal aanwezigen van 37.
75 individuele personen kwamen minstens één keer

kwamen winkelen. 53 personen kwamen gedurende de

referteperiode van 2016 minstens 2 keer winkelen bij de
buurtwinkel. Dit is 52 procent van de gerechtigden.
We stellen aldus vast dat ongeveer de helft van de

gerechtigden regelmatig gebruik maakt van de

buurtwinkel. ln de loop van het voorjaar 2017 plannen we
een tevredenheidsbevraging via een korte enquête bij de

deelnemers.
De Sociale Kruidenier verstrekt een aanbod van producten
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die rechthebbenden nodig hebben om een menswaardig
leven te kunnen leiden. Concreet zijn dit producten die
nodig zijn in het huishouden en voor de (persoonlijke)
verzorging van de leden van het gezin. Er worden zowel

voedingsmiddelen als onderhouds- en
verzorgi ngsprod ucten aangeboden.
Naast de producten die in de buurtwinkel worden
verkocht, is er ook een aanbod van gratis producten. Het
gaat hier dan om (verse) voedseloverschotten van de

veiling alsook producten via de Europese voedselbank
(FEAD).

Gedurende de referteperiode werd 1300 kilogram aan
verse groenten verdeeld onder de gerechtigden op
toegang tot de buurtwinkel. Daarnaast werden ook

producten van de Europese Voedselbank verdeeld.
De focus ligt vooral op het aanbieden van betaalbare,

gezonde producten. Vaak zijn de inkomsten van de

doelgroep ontoereikend om er een gezonde levensstijl
met evenwichtige voeding op na te houden. Via het
aanbod van gezonde producten, geven we personen in

(kans)armoede de mogelijkheid om verse en gezonde
producten aan te kopen.
De

verkoopprijs van de producten bepalen we op basis van

de aankoopprijs. Gezonde en levensnoodzakelijke

producten verkopen we aan 50 procent van de door ons
aangekochte prijs. Minder gezonde zaken zoals snoep,
chocopasta, ... verkopen we aan 70 procent van de door
ons aangekochte prijs.
De

totale kostprijs voor de buurtwinkel in 2016 bedroeg

aldus 2 204,82 euro. Hierbij dient te worden opgemerkt

dat in dit bedrag ook de eenmalige kosten zitten als gevolg
van de opening van de buurtwinkel (998.17 euro).
De werking van de buurtwinkel draait voornamelijk op de

werkkracht van de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn allen
aangesloten bij Welzijnsschakel Londerzeel Sint-Kristoffel,
waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben
afgesloten in functie van de buurtwinkel én die een
vrijwi lligersovereen komst hebben ondertekend.
ln totaal zijn er 10 vrijwilligers actief binnen dit project. Zij
nemen o.a. volgende taken op: aankoop van de producten

bij Colruyt, ophalen van groenten en fruit bij de veiling,
bemannen van de buurtwinkel, onthaal van cliënten.

2017-t2-3L

40

De buurtwinkel opende 12 keer zijn deur, zijnde één maal

per maand. ln 20t7 waren er 111 gerechtigden.
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Gemiddeld komen er 40 gerechtigden per openingsdag
langs in de Buurtwinkel.

2018-12-37

50

De buurtwinkel opende 12 keer zijn deur, zijnde één maal

per maand. ln 2018 waren er L24 gerechtigden.
Gemiddeld komen er 50 gerechtigden per openingsdag
langs in de Buurtwinkel.

lndicator: Aantal georgan¡seerde voedselbedeeldagen
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-o1.-07

0

2074-12-31

1,

Jaar 2074

2015-L2-31-

t

Jaar 2OL5

201.6-r2-37

5

Jaar 2013

ln het jaar 2016 opende de buurtwinkel 5 maal zijn
deuren. Hierbij werden telkens ook producten via de
Europese voedselbank bedeeld.

2017-12-31

t2

ln 2017 waren er L2 openingsmomenten van de
buurtwinkel

2018-t2-3L

T2

ln 2018 waren er 12 openingsmomenten van de
buurtwinkel

lndicator: Aantal voedselpakketten OCMW
Verschil tussen voedselpakket OCMW en voedselpakket BIRB (buiten bedeeldag): indien een hulpvrager geen

enkele mogelijkheid heeft om aan voeding te geraken en dit ook kan bewijzen aan de hand van zijn financiële
situatie, wordt in eerste instantie gekeken of er nog voeding is van BIRB. Dit wordt dan aangevuld met voeding
uit de winkel opdat een volwaardig pakket kan worden meegegeven zodat de hulpvrager voor enkele dagen
zowel een ontbijt, lunch als avondmaal heeft. Met de voeding van BIRB alleen kunnen niet altijd volwaardige

maaltijden bij elkaar gesteld worden. Bij een voedselpakket van het OCMW gaat de maatschappelijk werker of
een medewerker van het OCMW zelf naar de winkel en wordt er een pakket gekocht voor een bepaalde prijs
(meestal25 euro).
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-0r-01

t6

)aar 2013

2014-72-3r

3

Jaar 2Ot4

2015-12-3t

0

ln 2015 werd geen enkel voedselpakket van het OCMW
gegeven aan een cliënt.

201.6-r2-3r

ln het jaar 2016 werd geen enkel voedselpakket

0

toegekend, mede door de opstart van de buurtwinkel (en
de hierdoor andere manier van werken).

2017-12-3r

2

2078-72-31.

0

Jaar 2017
Er

werden geen voedselpakketten gegeven. Er werd wel

eventueel een pakketje samengesteld uit de producten
van FEAD in de buurtwinkel.

a

2014000011: Uitbouw modeltraject budget en schuldhulp

Jaarrekening
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Eindbudget
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a

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ACT 2.2.5: Uitbouw van een sociale kruidenier en ontmoetingsplaats

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

L.O67,02

L.670,09

9.100,00

7.200,00

9.100,00

7.200,oo

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Þ^ctiepton

2074000004: Aanpak van ormoede bij kinderen en jong adolescenten

Het aantal onbetaalde schoolfacturen stijgt zienderogen. Tevens neemt het aantal jongeren met
schulden sterk toe. Ook andere overheden beseffen dit (een Vlaams en een federaal actieplan
armoedebestrijding en een nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan). Toch heeft men het OCMW als
lokaal bestuur en als sterke regisseur nodig die het lokale armoedebeleid aanstuurt. Dit gebeurt in
een netwerk, in overleg en met actieve inbreng van de mensen in armoede en de sociale organisaties
en (onderwijs)voorzieningen in de gemeente. Met het oog op vermijden van sociale uitsluiting dienen
jongeren in armoede zich aan te sluiten bij jeugdverenigingen en deelte nemen aan sociale, culturele
en sportieve activiteiten. Hiervoor moet de vrijetijdscheque i.s.m. de dienst vrije tijd geëvalueerd
worden.

Actieplan in ciifers:
Jaarrekening

lnitieelbudget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

0,00

0,00

830,40

0,00

2.000,00

0,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lndicator sekoppeld aan dit actieolan:

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-12-37

L7

Jaar 2OL4

2015-L2-3L

28

ln 2015 werden er 28 personen toegeleid naar
Nederlandse lessen.
De Babbeltafel werd door de verantwoordelijke van de

dienst Burgerzaken aan de maatschappelijk assistenten
voorgesteld. Dit initiatief heeft een vaste plaats
gekregen binnen het GPMI gericht op taalactivering.

2076-L2-3r

36

Jaar 2OL6

2017-12-31

L5

Jaar 2017

20t8-t2-3t

22

Jaar 2018

OCMW Londerzeel

Rapport doelstellingenrealisatie 2018

p.49

Gekoppelde acties:

a

2014000305: Organisatie van vorming voor vrijetijdsbegeleiders rond kinderarmoede

a

Initieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

20L4000Ot2: Participeren aan de ontwikkeling van een gemeentelijke vrijetijdspas

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(enl eekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-O1-OL

t6

Jaar 2013

20t4-L2-31

86

Oorzaak van deze stijging is de proactieve

rechtenuitputting.
20L5-t2-31

t25

Oorzaak van deze stijging is de proactieve

rechtenuitputting.
2016-t2-3L

Ltt

We zien een lichte daling t.o.v. vorig jaar. Er is wel een

stijging te zien in categorie 2 - mogelijks is een gedeelte
gewoon verschoven aangezien het totaal aantal ongeveer
hetzelfde is gebleven.

20t7-12-3L

159

Opnieuw een stijging. Dit komt voornamelijk door het
proactief openen van het recht op participatie en sociale
activering.

20L8-r2-37

L4L

Een lichte daling in vergelijking met vorig jaar. Opnieuw

werd ingezet op het proactief openen van het recht op
participat¡e en sociale activering.
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Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-01

12

Jaar 2013

2014-12-3L

25

Oorzaak van deze stijging is de proactieve
rechten u itputti ng.

2015-r2-31.

16

Jaar 2015

2016-72-37

34

Jaar 2016

2017-72-37

25

Jaar 2OI7

2018-r2-31.

31

Jaar 2018

lndicator: Aantal individuele dossiers soc-cult part¡c¡pat¡e cat.3
Categorie 3 is de uitzonderingsgroep. Er wordt enkel toegekend omwille van billijkheidsredenen. Er dient in
acht genomen te worden dat het inkomen een obstakel vormt om te participeren, ook al ligt dit boven het

richtbarema. Er moet ook sprake zijn van een actieve begeleiding.
Meting op

Meetwaarde

20L4-0L-01

10

2014-72-3t

3

Duiding bij de meting
Jaar

20t3

Positief is dat het cijfer van de uitzonderingsgroep erg laag
ligt.

20\5-!2-3t

0

Jaar 2015

201.6-12-31.

2

Positief is dat het cijfer van de uitzonderingsgroep erg laag
ligt.

2017-12-3L

Het blijft positief dat de uitzonderingsgroep niet gebruikt

0

wordt. Het reglement is inhoudelijk goed opgebouwd
waardoor deze categorie niet of niet vaak moet gebruikt
worden.

2018-r2-3r

Het is nog steeds positief dat de uitzonderingsgroep niet
gebruikt wordt. Het reglement is inhoudelijk goed

0

opgebouwd waardoor deze categorie niet of niet vaak
moet gebruikt worden.

lndicator: Aantal geopende sociale dossiers soc-cult part¡c¡pat¡e cat.1
Categorie 1 is de prioritaire doelgroep. Personen met een leefloon, equivalent leefloon, steun (bv.
voorschotten op een uitkering) budgetbeheer (er zijn schulden) en collectieve schuldenregeling komen sowieso
in aanmerking. Bij deze groep is het inkomen GEEN criterium.
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-0t-jt

0

Jaar 2013

2014-12-3L

28

Jaar

2015-12-3t

51

Jaar 2075

2016-12-31

52

Jaar 2016

2017-12-3t

78

Jaar

2078-12-31

69

Jaar 20L8

20L4

20\7

lndicator: Aantal geopende soc¡ale dossiers soc-cu¡t part¡c¡pat¡e cat.2
Categorie 2 is de inkomensgroep. lnkomen lager dan dezelfde grens die gebruikt wordt bij het instrument

aanvullende steun + actieve begeleiding komen eveneens in aanmerking. Tot deze groep kunnen o.a. behoren
personen in budgetbegeleiding, personen met een vervangingsinkomen,...
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Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-01

0

Jaar 2013

20t4-L2-31

9

Jaar 2Ot4

2015-L2-3L

6

Jaar 2015

2016-L2-3L

13

Jaar 2016

2017-r2-3t

12

Jaar 2017

2018-12-37

13

Jaar 2018

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-ot-0t

0

Jaar

2Ot3

20L4-t2-3r

1

Jaar

20t4

20L5-L2-31

0

Jaar 2O75

2016-L2-3L

2

Jaar

2017-L2-3L

0

Jaar 2OL7

2018-t2-3t

0

Jaar 2018

Meting op
2014-12-3L

2016

Meetwaarde

Duiding bij de meting

4465,56

3.781 euro subsidie versus 4465,56 euro toegekend (684.56 euro)

20L5-t2-31

4132,83

We ontvingen 3111 euro subsidie. Bijgevolg gaven we
1021.83 euro meer uit, als gevolg van de proactieve
rechten uitputting.

20t6-12-3L

3885,85

We ontvingen3zLT euro subsidie. Bijgevolg gaven we 668

euro meer uit, als gevolg van de proactieve
rechtenu itputti ng.

2017-72-31

4942,00

We ontvingen in totaal 7 066,00 euro voor manifestaties
en kinderarmoede samen. Van dat bedrag moest

minimum 25% gebruikt worden voor kinderarmoede.
Tussen 25% en 50% moest gebruikt worden voor een
collectieve module. Het restbedrag van maximum 50% is
vrijelijk te besteden binnen het luik bevorderen van
maatschappelijke participatie en bestrijding van
kinderarmoede. Er mocht dus maximum 3 533,00 euro
gebruikt worden voor dit luik, maar er werd 4 942,00 euro
gebruikt of 1 409 euro te veel.
2078-L2-31

6202,07

We ontvingen in totaal 7 934,00 euro voor manifestaties
en kinderarmoede samen. Van dat bedrag moest

minimum 25% gebruikt worden voor kinderarmoede.
Tussen 25% en 50% moest gebruikt worden voor een
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collectieve module. Het restbedrag van maximum 50% is
vrijelijk te besteden binnen het luik bevorderen van
maatschappelijke participatie en bestrijding van

kinderarmoede. Er mocht dus maximum 3 967 euro
gebruikt worden voor dit luik, maar er werd 6 202,07 euro
gebruikt of 2 235,07 euro te veel.

Meting op

2014-t2-3t

Meetwaarde

Duiding bij de meting

70

70 van de 114 personen brachten effectief iets binnen

(maakten gebruik van hun recht).

2015-L2-3!

62

62 van de 141 personen brachten effectief iets binnen

(maakten gebruik van hun recht). Dat is dus bijna 44%van
de dossiers waarvoor het recht geopend werd. ln 2014
ging het over 67Yo. De relatief laattijdige beslissing van de
Vlaamse Overheid om dit fonds verder te zetten, speelt

waarschijnlijk een rol. Afgelopen jaar kon het recht pas
toegekend worden vanafjuni; in20t4 konden er al vanaf
maart terugbetalingen gebeuren.
Er

dient in dit verband ook te worden opgemerkt dat er

een toegankelijke folder werd ontwikkeld waarin de

mogelijkheden werden weergegeven wat betreft de
activiteiten die worden terugbetaald door het fonds.
Elkeen waarvoor het recht werd geopend, kreeg samen
met de beslissing ook deze folder.

2016-t2-31

61

61 van de L47 personen brachten effectief iets binnen

(maakten gebruik van hun recht). Dat is dus ongeveer
4!,5%ovan de dossiers waarvoor het recht geopend werd
Dit is ongeveer dezelfde waarde als in 2015 (toen bijna
44%1.

2077-L2-3L

76

76 van de 184 personen brachten effectief iets binnen

(maakten gebruik van hun recht). Dat is dus ongeveer
41,3Yovan de dossiers waarvoor het recht geopend werd

Dit is quasi dezelfde waarde als in 2016 (toen 41,5%).
2018-12-31

95

95 van de 772 personen brachten effectief iets binnen
(maakten gebruik van hun recht). Dat is dus ongeveer

55,2/ovan de dossiers waarvoor het recht geopend werd
Dit is een lichte stijging t.o.v.2017.
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Meting op

2014-12-3t

Meetwaarde

Duiding bij de meting

ln20L4 werden in totaal 7 daguitstappen aangevraagd

7

voor cliënten van het OCMW. Een vakantie werd niet
aangevraagd. Het betreft echter slechts 3 dossiers
waarvoor deze aanvragen gebeurden (er werden 5

uitstappen gevraagd voor eenzelfde gezin).
20L5-L2-3L

ln 2015 werden in totaal 3 daguitstappen aangevraagd

3

voor cliënten van het OCMW. Een vakantie werd niet
aangevraagd. Het betreft echter slechts 2 dossiers

waarvoor deze aanvragen gebeurden (er werden 2
uitstappen gevraagd voor eenzelfde gezin).
Conclusie: er wordt te weinig gepromoot bij de cliënten.

Maatregel: opnemen in het overzicht rechtenuitputting.

20L6-t2-3L

ln 2016 werden in totaal 5 daguitstappen aangevraagd

5

voor cliënten van het OCMW. Een vakantie werd niet
aangevraagd. Het betreft 4 dossiers waarvoor deze
aanvragen gebeurden (er werden 2 uitstappen gevraagd

voor eenzelfde gezin).
Conclusie: vakantieparticipatie wordt nog steeds te weinig
gepromoot bij de cliënten. Maatregel: opnemen in het

overzicht rechtenuitputt¡ng.

20L7-t2-3t

ln2Ot7 werden in totaal 6 daguitstappen aangevraagd
voor cliënten van het OCMW. Een vakantie werd niet

6

aangevraagd. Het betreft 4 dossiers waarvoor deze
aanvragen gebeurden (er werden 3 uitstappen gevraagd

voor eenzelfde gezin).
Conclusie: vakantieparticipatie wordt nog steeds te weinig

gepromoot bij de cliënten. De maatregel die we vorig jaar
namen, namelijk vakantieparticipatie opnemen in het
overzicht rechtenuitputting, werd uitgevoerd maar heeft
dus nog geen effect gehad.

20L8-r2-3L

ln 2018 werden slechts 2 daguitstappen aangevraagd voor

2

cliënten van het OCMW. Een vakantie werd niet
aangevraagd. Het betreft 2 verschillende dossiers

waarvoor deze aanvragen gebeurden.
Conclusie: vakantieparticipatie wordt nog steeds te weinig
gepromoot bij de cliënten. De maatregel die we in 2016

namen, namelijk vakantieparticipatie opnemen in het
overzicht rechtenuitputting, werd uitgevoerd maar heeft
dus nog geen effect gehad. Mogelijks biedt een
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samenwerking met de dienst Vrije Tijd nieuwe
mogelijkheden.

lndicator: Aantal geopende individuele dossier socio-culturele participatie
Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname van de cliënten aan
activiteiten op sociaal, cultureel of sportief vlak kan stimuleren.
Het fonds 'Participatie en sociale activering' (vroeger 'sociocultureel participatiefonds') wordt ter beschikking

gesteld door de POD Maatschappelijke lntegratie en bedroeg 6

177

,00 euro voor het jaar 2014. Het OCMW kan

dit bedrag aanwenden om bovenvermelde activiteiten van cliënten te bekostigen. Specifiek opgelegde
regelgeving over hoeveel er aan wie mag gegeven, is er niet. ln 20L3 werd hiervoor reeds een reglement
goedgekeurd. Dit bleef behouden in 20t4, doch werden enkele wijzigingen doorgevoerd.
De doelgroep werd onderverdeeld in 3 categorieën. Naast deze 3 categor¡eën worden de cliënten
onderverdeeld in groepen volgens de indeling op school. Dit werd ingevoerd omdat we zagen dat een kleuter

minder snel deelneemt aan sociaal-culturele activiteiten dan een kind dat in de lagere of middelbare school zit
Voor de groep 'c' werden de bedragen gebruikt zoals in 2013. Voor groep 'a' en 'b' werden de bedragen
aangepast: minder voor de kleuters t.o.v. groep 'c' en meer voor de kinderen in lager en middelbaar onderwijs

t.o.v. groep 'c'.

Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-01.-o1

54

2014-12-31

11_4

Jaar

2075-72-3r

I4t

Jaar 2015

2076-12-31

L47

Jaar 201-6

2017-12-37

184

Jaar 2077

2018-72-37

172

Jaar 201.8

Jaar 2013

2Ot4

lndicator: Bedrag effectief toegekend voor schoolkosten
Meting op
201.4-12-31

Meetwaarde
2073,L3

Duiding bij de meting
2.387 euro subsidie versus 2073.I3 euro toegekend
(+313.87 euro)

2015-12-3t

854,86

We ontvingen 2O75 euro subsidie. Bijgevolg gebruikten we
deze niet volledig op. Dit heeft te maken met de strikte

regelgeving betreffende de mogelijke onkosten die we
binnen deze subsidie mogen onderbrengen.
201.6-12-31

963,78

We ontvingen 21,44 euro subsidie. Bijgevolg gebruikten

we deze niet volledig op. Dit heeft te maken met de strikte
regelgeving betreffende de mogelijke onkosten die we
binnen deze subsidie mogen onderbrengen.

20tt-L2-37

892,62

We ontvingen in totaal 7 066,00 euro voor manifestaties
en kinderarmoede samen. Van dat bedrag moest

minimum 25% gebruikt worden voor kinderarmoede.

Er

mocht dus maximum 1766,50 euro gebruikt worden voor

dit luik, maar er werd slechts 892,62 euro gebruikt.
Bijgevolg gebruikten we deze niet volledig op. Dit heeft te

maken met de strikte regelgeving betreffende de
OCMW Londerzeel
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mogelijke onkosten die we binnen deze subsidie mogen
onderbrengen.

20t8-t2-3t

1089,06

We ontvingen in totaal 7 934,00 euro voor manifestaties
en kinderarmoede samen. Van dat bedrag moest

minimum 25% gebruikt worden voor kinderarmoede. Er
mocht dus maximum 1 983,50 euro gebruikt worden voor

dit luik, maar er werd slechts

1 089,06

euro gebruikt.

Bijgevolg gebruikten we deze niet volledig op. Dit heeft te
maken met de strikte regelgeving betreffende de

mogelijke onkosten die we binnen deze subsidie mogen
onderbrengen.

a

2014000013: Verbeteren van kansen in onderwijs voor kinderen en adolescenten in armoede

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(enl gekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting
2013

2014-01-01

L

Jaar

2014-t2-3t

0

Eind 2014 vond een startgesprek met de

cultuurbeleidscoördinator plaats. Conclusie

:

* Uitbreiden overleg lager onderwijs naar 2xhaar

* Middelbare scholen kunnen we zelf individueel
benaderen.
Het doel: acties aftoetsen bij scholen, zodat deze
eventueel in een jaarprogramma kunnen opgenomen

worden.
20L5-!2-3L

4

Bij wijze van proefproject neemt een maatschappelijk

assistent van het Welzijnsloket deel aan de werkgroep

'Kostenbewust Onderwijs'van Virgo Sapiens. Binnen deze
werkgroep werd doorheen 2015:
- Een flyer m.b.t. het aanbod van het Welzijnsloket bij
onbetaalde schoolfacturen ontwikkeld,
- Een procedure afgesproken waarop er met onbetaalde
schoolfacturen zal worden omgegaan,
- Een vaste contactpersoon binnen het Welzijnsloket
aangesteld voor school en ouders.
- Aan de

werkgroep een presentatie gegeven van het

aanbod dat vanuit het OCMW kan gedaan worden ten
OCMW Londerzeel
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aanzien van ouders bij onbetaalde schoolfacturen.
Dit alles ging tijdens de periode september-oktober 2015
in voege. Tot op heden werd er slechts één potentiële

cliënt doorverwezen.
ln 2016 zal er een evaluatie plaatsvinden

2016-12-3t

ln het jaar 2016 vond er één overlegmoment plaats met
Virgo Sapiens (Secundair Onderwijs). Hierbij dienden we te

0

concluderen dat het doorverwijzen van mensen die
moeilijkheden ervaren met het betalen van hun
schoolfactuur naar het OCMW bijzonder moeizaam
verloopt. Zo mochten we geen enkele rechtstreekse
doorverwijzing noteren in het jaar 2017. Bovendien kreeg
de contactpersoon van Virgo Sapiens betreffende

kostenbewust onderwijs een andere functie. Dit had als
gevolg dat er geen verdere opvolging meer is op heden bij
de school. Er staan op heden geen verdere

overlegmomenten meer op de planning.
20t7-L2-31

0

2018-t2-3t

15

Jaar 2017
Als gevolg van de integratie OCMW-gemeente kwam

onderwijs terecht binnen de cluster Leven en Welzijn, en
werden de banden structureel aangehaald. Samen met het
gemeentelijk onderwijs werd :
- de omgevingsanalyse opgemaakt,
- een maandelijks O-MAT opgericht,
- de budgetopmaak 2019 gedaan,
- de functiekaart voor een coördinator onderwijs

opgesteld.

Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20r4-o1-or

27

20L4-L2-3L

2t

Jaar 2OI3

Doorheen het jaar 2014 stelden 10 nieuwe hulpvragers de
vraag om hen te helpen bij het invullen van de school- of

studietoelage. ln totaal werden 21 dossiers aangevraagd
en/of opgevolgd gedurende het schooljaar 2014-2015. Van
die 21 dossiers zijn er dus 11 aanvragen/opvolgingen voor
een gekende cliënt.
20L5-L2-3L

28

Doorheen het jaar 2015 stelden 10 nieuwe hulpvragers de
vraag om hen te helpen bij het invullen van de school- of

studietoelage (kan voor verschillende school- of
academiejaren zijn).
ln totaal werd voor 28 gezinnen een aanvraag gedaan
en/of opgevolgd gedurende het schooljaar 2014-2015. Het
gaat om in totaal 56 individuele aanvragen. Van die 56
OCMW Londerzeel
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aanvragen werden er reeds 41 goedgekeurd en 4
aanvragen afgekeurd.

2016-t2-31

lL

aanvragen zijn nog in onderzoek.

Doorheen het jaar 2016 stelde slechts 1 nieuwe

26

hulpvrager de vraag om hem/haar te helpen bij het
invullen van de school- of studietoelage (kan voor
verschillende school- of academiejaren zijn).
ln totaal werd voor 26 gezinnen een aanvraag gedaan

en/of opgevolgd gedurende het schooljaar 2015-2016. Het
gaat om in totaal 54 individuele aanvragen. Van die 54
aanvragen werden er reeds 47 goedgekeurd en 6
aanvragen afgekeurd. Eén aanvraag is nog in beraad.

We merken een daling op in de nieuwe aanvragen om te
helpen bij het indienen van de schooltoelage. Het aantal
dossiers waarin een aanvraag werd gedaan is ongeveer

hetzelfde gebleven.
2077-12-31

Doorheen het jaar 2017 stelden 7 nieuwe hulpvragers de

39

vraag om hem/haar te helpen bij het invullen van de
school- of studietoelage (kan voor verschillende school- of

academiejaren zijn).
ln totaal werd voor 39 gezinnen een aanvraag gedaan

en/of opgevolgd gedurende het schooljaar 2016-2017. Het
gaat om in totaal 66 individuele aanvragen. Van die 66
aanvragen werden er reeds 53 goedgekeurd en 4
aanvragen afgekeurd. Er zijn nog 9 aanvragen in beraad.

We merken een lichte stijging op in de nieuwe aanvragen
om te helpen bij het indienen van de schooltoelage. Het
aantal dossiers waarin een aanvraag werd gedaan is dan
weer gestegen (van 26 gezinnen in 2016 naar 39 gezinnen
in 2ot7l.

20L8-t2-31

48

Doorheen het jaar 2018 stelden 6 nieuwe hulpvragers de
vraag om hem/haar te helpen bij het invullen van de
school- of studietoelage (kan voor verschillende school- of

academiejaren zijn).
ln totaal werd voor 48 gezinnen een aanvraag gedaan

en/of opgevolgd gedurende het schooljaar 2017-2018. Het
gaat om in totaal 90 individuele aanvragen. Van die 90
aanvragen werden er reeds 76 goedgekeurd en 10
aanvragen afgekeurd. Er zijn nog 4 aanvragen in beraad.

We merken een st¡jging op in het aantal dossiers waarin
een aanvraag werd gedaan (van 39 gezinnen in2Ot7 naar
48 gezinnen in 2018). Het aantal individuele dossiers steeg

hierdoor van 66 naar 90.

¡
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Jaarrekening
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lnitieel budgèt

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
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Prioritaire doelstelling: 2014000003 : Maximale uitputting van de sociale rechten
proactief
door
werken en toegankelijke dienstverlening
Prioiritaire doelstellins in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan deze prioritaire doelstelling.

\\
è\.
.1,{1i

":

a:

o

!.

Actieplon 2014000005: Prooctief werken stimuleren

Strijden tegen onderbescherming vereist een proactieve aanpak die de klassieke responsieve
hulpverlening verbreedt, inspeelt op scharniermomenten en focus legt op preventie, opsporen,
benaderen, toeleiding, toegang, onthaal, rechtendetectie, realiseren van rechten en nazorg. De
toegankelijkheid van de onze lokale hulp é en dienstverlening aan de Londerzeelse burger willen we
breder invullen dan een louter fysiek gegeven en voortdurend afmeten aan zeven
toegankelijkheidscriteria (de 7 B's) = bruikbaarheid en berouwbaarheid - begrijpbaarheid en
bekendheid è bereikbaarheid è beschikbaarheid é betaalbaarheid.

Actieplan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

lndicatoren gekoppeld aan dit actieplan:

lndicator: Aantal cliëntcontacten WL onthaalbalie (totaal)
Een cliëntcontact is elk contact dat een maatschappelijk werker van het welzijnsloket heeft met een

(potentiële) cliënt. Pas vanaf de invoering van het cliëntonthaalsysteem in juni 2014 zijn er statistische
gegevens beschikbaar wat betreft de cliëntcontacten aan de balie voor het Welzijnsloket.

Meting op
2014-72-37

Meetwaarde

Duiding bijde meting

1589

Het aantal cliëntcontacten aan de balie werden pas vanaf

de

invoering

van het

COT-systeem nauwkeurig
tot en met

geregistreerd. Dit cijfer is dus van juni 2014
december 2014.

2015-r2-37

3466

Jaar 201"5

2016-72-37

25s3

Jaar

2017-r2-3t

2508

Jaar 2OL7

2018-72-37

3223

Jaar 2018. Er is een stijging waarneembaar van ongeveer

2016.

700 cliëntcontacten wat toch behoorlijk veel is.

I

ndicator: Aantal toekenningen verwarmingstoelage

OCMW Londerzeel

Rapport doelstellingenrealisatie 2018

p.60

Wordt het huis verwarmd met brandstof en heeft men een bescheiden inkomen?
Dan heeft men recht op een verwarmingstoelage, ook wel stookoliepremie genoemd. De toelage geldt voor
de volgende brandstoffen: stookolie, verwarmingspetroleum of propaangas voor het vullen van een
brandstoftank.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-Ot-Ot

32L

Jaar 2013

2014-12-3L

228

Jaar 201-4

2075-r2-3'J-

209

iaar 20L5

20t6-t2-3t

175

Jaar 2016

2017-72-3L

169

Jaar 2017

2018-12-31

t57

Jaar 2018

I

ndicator:

Aa

ntal weigeringen verwarmingstoelage

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

201.4-0L-01

38

Jaar

2013

20L4-!2-3t

16

Jaar

2Ot4

2015-12-31

24

Jaar

2015

20L6-t2-3r

8

Jaar 2O'J.6

2017-12-31

tt

Jaar 2Ot7

2078-12-3]-

4

Jaar

20!8

Indicator: Aantalcliëntcontacten balie m.b.t. pens¡oen of IGO
Een cliëntcontact is elk contact dat een medeweker van het welzijnsloket heeft met een (potentiële) cliënt

rond zijn pensioen of lGO. Een cliëntcontact staat niet gelijk aan een effectieve aanvraag pensioen of lGO.
Bovendien zorgt een effectieve aanvraag vaak voor meerdere cliëntcontacten. Een IGO staat voor
inkomensgarantie ouderen en wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) toegekend aan ouderen die
niet over voldoende inkomen beschikken.

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-OL-}1

274

Jaar 2013

2074-12-3r

251

Jaar 201-4

201.5-12-3L

342

Jaar 2015

2016-12-31.

313

Jaar 2016

20t7-12-31

276

Jaar 2017

2078-r2-3!

206

Jaar 2018

Indicator: Aantal aanvragen rustpensioen via zorgloket
Een rustpensioen is een uitkering die een werknemer ontvangt als hij een bepaalde leeftijd heeft bereikt,

voor een eerdere werkperiode.

Meting op
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20t4-ot-0t

51

Jaar

2OI3

20t4-t2-3t

53

Jaar

2Ot4

2015-L2-3t

48

Jaar

2Ot5

2016-1-2-3r

44

Jaar 2O16

2017-L2-3t

40

Jaar 2017

20L8-L2-3t

27

Jaar 2018
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Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

2014-ot-ot

6

Jaar 2013

2014-L2-31

7

Jaar

2015-L2-31

4

Jaar 2015

20t6-L2-3t

2

Jaar 2016

20L7-L2-3t

3

Jaar 2OL7

20L8-L2-3t

5

Jaar 2018

Meting op

20t4

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-0L-Ot

13

Jaar

2013

20t4-72-3L

10

Jaar

2Ot4

20ts-t2-3L

10

Jaar 2015

2016-t2-3L

8

Jaar 2OL6

20L7-L2-37

6

Jaar 2Ot7

20L8-L2-31

6

Jaar 2018

Meetwaarde

Meting op

Duiding bij de meting

20t4-ot-0t

287

Jaar 2013

20L4-t2-31

319

Jaar 2OL4

20L5-L2-31

3]-7

Jaar

2015

20t6-12-3L

276

Jaar

2Ot6

i ]]
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Als je tussen 2L en 65 jaar oud bent en een verminderde geestelijke en/of fysieke zelfredzaamheid hebt, kan
je recht hebben op een inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming (lVT) of (lT). Als je die
aanvraagt, wordt eerst je graad van invaliditeit vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid.

Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

201,4-0L-01

44

Jaar 2013

2074-r2-3t

60

Jaar 2074

2015-12-3r

55

Jaar

2016-12-31

33

2OI5

ln het jaar 2016 hadden we 33 aanvragen lT/lVT, waarvan
20 eerste aanvragen en 13 herzieningen.

2017-1.2-31.

4L

2018-12-3L

8

Jaar 2017

Voor 2018 hebben we ons gebaseerd op de ticketjes
binnen het COT systeem. Voorbije jaren werden de cijfers
opgevraagd bij de FOD Sociale Zekerheid.

lndicator: Aantal aanvragen THAB
De Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB) is een uitkering voor ouderen (65+) met een verminderde

graad van zelfredzaamheid. Deze tegemoetkoming wil de meerkost vergoeden van mensen die het moeilijk

hebben om bijvoorbeeld zelf huishoudelijke taken uit te voeren of zich te wassen, zich te verplaatsen,
moeilijk zonder toezicht kunnen leven, moeite hebben bij het leggen van sociale contacten.
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-0t-01.

120

Jaar 2073

20L4-12-31.

153

Jaar

201.5-72-31

130

Jaar 2015

201.6-12-31

111

ln het jaar 201,6 hadden we

2014

111 aanvragen

THAB,

waarvan 66 eerste aanvragen en 45 herzieningen.
2017-12-31.

75

Jaar 2Ot7

2018-r2-3I

T2

Voor het jaar 2Ot8 hebben we ons gebaseerd op de
ticketjes binnen het COT systeem. De voorbije jaren
werden de cijfers opgevraagd bij de FOD Sociale
Zekerheid. Nu staan de Zorgkassen in voor de aanvragen
'Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood - THAB'.

lndicator: Aantal aanvragen parkeerkaart
Met deze kaart kan je parkeren op plaatsen voorbehouden aan mensen met een handicap.
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

20L4-07-01

96

Jaar

2013

20L4-r2-31

t4L

Jaar

2014

201.5-12-31

161

Jaar

2015

2076-12-3L

118

Jaar 2Ot6

2017-12-37

83

Jaar 2017
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20t8-t2-31

Voor het jaar 2018 hebben we ons gebaseerd op de

23

ticketjes in het COT-systeem. De voorbije jaren op cijfers
die we ontvingen van de FOD Sociale Zekerheid.
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Meting op
2014-01-01

i¡l

Ziiiì:;ìirli.,..

Meetwaarde

Duiding bij de meting
Jaar 2013

0

We hebben geen zicht op het aantal toeleidingen naar
bovenlokale rechten. ln de werkgroep COT wordt
bekeken hoe we dat eventueel vanaf 2015 wel kunnen

20L4-r2-3r

meten.
2015-L2-3L

Tot op heden hebben we geen zicht op het aantal
toeleidingen naar bovenlokale rechten. De COT-

0

werkgroep focuste op andere zaken. Dit element blijft
echter op hun planning staan en dient binnen de COTmodule te worden geintegreerd.

20L6-12-3t

Tot op heden hebben we geen zicht op het aantal
toeleidingen naar bovenlokale rechten. De COT-

0

werkgroep focuste op andere zaken. Dit element blijft
echter op hun planning staan en dient binnen de COTmodule te worden geintegreerd.
2017-L2-3L

De bovenlokale rechten werden toegvoegd aan het zgn.

0

'traject rechtenuitputting'. Hierdoor worden

ze

standaard overlopen wanneer een cliënt zich aanmelt.
Eén nadeel aan deze werkwijze: er kunnen geen tellingen

uit gegenereerd worden.
2078-L2-3].

Het uitputten van bovenlokale rechten werd verankerd
in de dagelijkse praktijk.

0

lL<,,tilii',ullÍt,rìîitr,ìhKjJíllfi.,ihrjit.;lLr,tliirf:;ii;;lnllìl[f).'1irì:,il.trì,

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-01-01

0

Jaar 2013

20t4-t2-3t

0

We hebben geen zicht op het aantal toeleidingen naar
bovenlokale rechten. ln de werkgroep COT wordt
bekeken hoe we dat eventueel vanaf 2015 wel kunnen
meten.

20t5-12-3t

0

Tot op heden hebben we geen zicht op het

aantal

toeleidingen naar lokale rechten. De COT-werkgroep
focuste op andere zaken. Dit element blijft echter op hun
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planning staan

en dient binnen de

COT-module te

worden geTntegreerd.
2016-72-37

De COT -werkgroep kwam tot de conclusie dat deze
indicator niet kan gemeten worden via de COT-module.

0

Het is mogelijk de toeleidingen te registreren, maar deze

data kan niet geëxporteerd worden.
2018-12-31

Het proactief uitputten van lokale rechten maakt deel uit

0

van de dagelijkse praktijk.

I

nd

icator: Aantal cliëntcontacten ZL onthaalbalie (totaal)

Een cliëntcontact is elk contact dat een maatschappelijk werker van het Zorgloket heeft met een (potentiële)

cliënt.
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

201.4-0L-0L

r373

Jaar 2013

2014-t2-31

1394

Jaar 20'J.4

2075-72-37

1267

Jaar

2016-L2-31

1233

Jaar 2016

2017-r2-3L

1746

Jaar 2Ot7

2018-t2-3L

ro34

Jaar 2018

20t5

Indicator: Aantal aanvragen attesten zonder financiële tegemoetkoming
Er kan soms

een attest aangevraagd worden zonder dat daar een financiêle tegemoetkoming tegenover

staat.

Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-01.-01

3

Jaar 2013

20L4-12-31.

2

Jaar

2075-72-31

4

Jaar 20L5

2076-12-3L

64

Jaar 2016

2077-t2-31.

32

20t4

Jaar 2017.

De daling is, volgens onze inschatting, te wijten aan de

digitalisering van de aanvraagprocedure. Burgers
kunnen dit steeds makkelijker zelf, van thuis, aanvragen

2018-t2-3L

Jaar 20L8

1

lndicator: Aantal interventies jurist bij soc¡ale dienst OCMW
jurist van het OCMW geeft aan de maatschappelijk werkers informatie en advies over de juridische
gevolgen van de problemen die een cliënt kan ondervinden.
Een

Meting op
201.4-0L-01

OCMW Londerzeel
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Meetwaarde
183

)aar 2O!3
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20L4-L2-3t

296

Ongeveer 1/3de van deze vragen komen vanuit het
Zorgloket.

2015-L2-3t

De sociale dienst vroeg de jurist 158 keer om hulp.
Ongeveer een derde van deze vragen komen vanuit het

158

Zorgloket.

20t6-t2-3t

Wat 2016 betreft kon de Welzijnskoepel ons nog geen

0

gegevens bezorgen aangezien ook zij hun jaarverslag pas

tegen mei 2017 wensen te finaliseren.
20L7-t2-3L

Desondanks eerdere beloftes, kan de Welzijnskoepel

0

voor zowel 2016 als 20L7 geen cijfers aanleveren omdat
er voor deze jaren blijkbaar geen registraties werden
bijgehouden. De juristen die toen in dienst waren (en
ook de algemeen coördinator)werken niet meer bij de
Welzijnskoepel dus kunnen ze dit niet meer nagaan,
aldus de Welzijnskoepel.

2018-L2-3L

239

ln 2018 behandelde de juriste van de Welzijnskoepel
voor Londerzeel (vooral voor het OCMW maar ook in
mindere mate voor de gemeente) 239 aanvragen.
ln 2018 heeft de juriste tevens voor OCMW Londerzeel
als eisende partij:
- drie oproepingen in minnelijke schikking opgemaakt
voor het Vredegerecht (bij twee dossiers werd er PV van

niet-verzoening opgemaakt en bij de andere is het
geregeld vóór de zitting van de Vrederechter) en
- een verzoek tot aanstelling van een curator over een

onbeheerde nalatenschap ingediend bij de rechtbank
van eerste aanleg.
Daarbovenop was het OCMW ook verwerende partij in

drie zaken:
- één procedure voor de rechtbank van eerste aanleg,
en

twee beroepsprocedures (in één dossier is het vonnis
binnen en heeft de tegenpartij gelijk gekregen en in het
andere dossier wachten we nog op het vonnis maar is

-

het advies van het Openbaar Ministerie voor ons
gunstig).

Meting op

20L5-L2-3t

Meetwaarde
277

Duiding bij de meting
ln 2015 waren er 277 nieuwe intakes, dit betekent
nieuwe hulpvragers die zich aanmeldden bij het OCMW
met een hulpvraag. De intakes kunnen via het nieuwe
systeem niet gemakkelijk meer worden opgedeeld in de

verschillende soorten hulpvragen maar anderzijds zegt
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de categorisering van de intakes niets over het verdere

verloop van het traject en leert deze opsplitsing ons in
wezen dus niets.
ln 2015 werden er in totaal 721 hulpvragen (al dan niet
in combinatie met een extra hulpvraag) gesteld. Dit zijn
vragen die gesteld werden door zowel nieuwe cliënten
als reeds bestaande cliënten of die ambtshalve door de

maatschappelijk werker werden geregistreerd en
kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn.
Nuttige folders voor de bezoekers van het OCMW

worden in de wachtzaal gelegd.
De uitwerking van de centralisatie van de informatie
(digitale) bibliotheek wordt in 2016 uitgewerkt.

2016-12-3t

25r

-

ln 2016 waren er 251 nieuwe intakes, dit betekent
nieuwe hulpvragers die zich aanmeldden bij het OCMW
met een hulpvraag. De intakes kunnen via het nieuwe
systeem niet gemakkelijk meer worden opgedeeld in de
verschillende soorten hulpvragen maar anderzijds zegt
de categorisering van de intakes niets over het verdere

verloop van het traject en leert deze opsplitsing ons in
wezen dus niets.
ln 2016 werden er in totaal 713 hulpvragen (al dan niet
in combinatie met een extra hulpvraag)
gesteld/behandeld. Dit zijn vragen die gesteld werden
door zowel nieuwe cliënten als reeds bestaande cliënten
of die ambtshalve door de maatschappelijk werker
werden geregistreerd en kunnen van zeer
uiteenlopende aard zijn.
Nuttige folders voor de bezoekers van het OCMW

worden in de wachtzaal gelegd.
De uitwerking van de centralisatie van de informatie
(digitale) bibliotheek werd in 2016 opgestart en wordt in

20t7 verder uitgewerkt. Ter voorbereiding hiervan werd
er een selectie gemaakt in alle bestaande informatie die
er vandaag is. De nuttige zaken werden bewaard, alle

anderen werden weggegooid. Er werden ook reeds
enkele ideeën afgetoetst betreffende de organisatie van
de bibliotheek en de binnenkomende mails. Deze zullen
in de toekomst moeten worden opgevolgd door de

desbetreffende prod uctverantwoordelijke.
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2017-L2-3L

ln 2Ol7 waren er 272 nieuwe intakes, dit betekent

272

nieuwe hulpvragers die zich aanmeldden bij het OCMW
met een hulpvraag. De intakes kunnen via het nieuwe
systeem niet gemakkelijk meer worden opgedeeld in de
verschillende soorten hulpvragen maar anderzijds zegt
de categorisering van de intakes niets over het verdere

verloop van het traject en leert deze opsplitsing ons in
wezen dus niets.

ln 2OI7 werden er in totaal 935 hulpvragen (al dan niet
in combinatie met een extra hulpvraag)
gesteld/behandeld. Dit zijn vragen die gesteld werden

door zowel nieuwe cliënten als reeds bestaande cliënten
of die ambtshalve door de maatschappelijk werker
werden geregistreerd en kunnen van zeer
uiteenlopende aard zijn.
Nuttige folders voor de bezoekers van het OCMW
werden in de wachtzaal gelegd.
De uitwerking van de centralisatie van de informatie
(digitale) bibliotheek werd in 2016 opgestart en werd in

2017 verder uitgewerkt. Ter voorbereiding hiervan werd
er een selectie gemaakt in alle bestaande informatie die
er vandaag is. De nuttige zaken werden bewaard, alle
anderen werden weggegooid. De binnenkomende mails

in de dienstmailbox worden opgevolgd door de intaker
van de dag. De andere informatie wordt eerst

doorgenomen door de productverantwoordel¡jke. Die
beslist wat ermee gebeurt (bijhouden of niet). De
fysieke bibliotheek moet nog vorm krijgen.

2078-72-3L

284

ln 2018 waren er 284 nieuwe intakes, dit betekent
nieuwe hulpvragers die zich aanmeldden bij het OCMW
met een hulpvraag. De intakes kunnen via het nieuwe
systeem niet gemakkelijk meer worden opgedeeld in de
verschillende soorten hulpvragen maar anderzijds zegt
de categorisering van de intakes niets over het verdere

verloop van het traject en leert deze opsplitsing ons in
wezen dus niets.

ln 2018 werden er in totaal 815 hulpvragen (al dan niet
in combinatie met een extra hulpvraag)
gesteld/behandeld. Dit zijn vragen die gesteld werden

door zowel nieuwe cliënten als reeds bestaande cliënten
of die ambtshalve door de maatschappelijk werker
werden geregistreerd en kunnen van zeer
uiteenlopende aard zijn.
De uitwerking van de centralisatie van de informatie
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(digitale) bibliotheek werd in 2016 opgestart en werd in
2017 verder uitgewerkt. Ter voorbereiding hiervan werd
er een selectie gemaakt in alle bestaande informatie die
er vandaag is. De nuttige zaken werden bewaard, alle

anderen werden weggegooid. De binnenkomende mails
in de dienstmailbox worden opgevolgd door de intaker
van de dag. De andere informatie wordt eerst
doorgenomen door de productverantwoordelijke. Die
beslist wat ermee gebeurt (bijhouden of niet). De
fysieke bibliotheek moet nog vorm krijgen.
ln 2018 zijn er geen veranderingen op dat vlak.

Gekoppelde acties:

a

2014000015: Ontwikkelen van visie en methodiek rond proactief werken

Jaarrekening

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator sekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

20t4-L2-3L

Duiding bij de meting
Deze actie zal in 20L5 worden uitgevoerd.

0
*
20Ls-72-3L

Tijdens het najaar van 201.5 werd de visienota "Proactief
handelen. Een verdieping van het proactief

*
Õ

handelingskader en een actieplan proactief handelen"
gefinaliseerd.
Deze visienota was een antwoord op volgende

Gerealiseerd

uitdagingen:
- het proactief handelen in kaart te brengen
- verbeteracties te formuleren

- de kwetsbare groepen in dit proces te betrekken

te komen tot netwerkvorming op lokaal niveau rond
proactief handelen
- te komen tot een handelingskader proactieve
-

dienstverlening,

OCMW Londerzeel
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Het werd duidelijk dat heel wat van de proactieve

handelingen hun plek hebben gekregen binnen de huidige
reguliere werking. De stappen die in het verleden zijn
genomen, werpen duidelijk hun vruchten af.
Waar mogelijk werden binnen de bestaande
dienstverlening en praktijken proactieve verbeteracties
geformuleerd. ln het oog springen ongetwijfeld de
systematische bevraging van de volmacht om cliënten

proactief te kunnen informeren, een digitaal overzicht
rechtenuitputting binnen COT, een jaarlijkse
terugkoppeling van de jaarresultaten naar de andere
loketten, en werkgroep lokaal sociaal beleid, een
structureel gebruik van Mobile Web, het organiseren van
een structurele uitwisseling met de wijkagenten en het

wijzigen van de naamgeving van de LAC's.
De uitdaging moet er ook in bestaan om binnen het

proactieve handelingskader de cliënten zelf te betrekken,
en in de eerste plaats de meest kwetsbare onder hen. Dit
aspect willen we vormgeven via de creatie van een

werkgroep toegankelijkheid bestaande uit cliënten die de
bestaande documenten (folders, brieven, reglementen, ...)
nalezen en verbeteringen aanbrengen.
Het is duidelijk geworden dat we met het handelingskader
en actieplan goed scoren op de werkpistes informatie en
kennis, kwalitatieve hulp- en dienstverlening en

outreachend handelen. We scoren eerder zwak op
automatische rechtentoekenning en het uitbouwen van
informele netwerken. Dit laatste element kan echter
ondervangen worden via de verdere uitbouw van
decentrale ankerplaatsen, o.a. via de dorpsrestaurants in
de verschillende deelgemeenten. We hopen immers dat,

naar het voorbeeld van de bewegingsgroepen voor 70plussers, daar informele netwerken ontstaan. De

automatische rechtentoekenning is daarentegen minder
evident aangezien we telkens bewijzen vragen alvorens
een persoon effectief van zijn recht gebruik kan maken.
Voorbeelden zijn een recht op leefloon na het binnen
brengen van de sollicitatiebewijzen, een premie voor
sociale en culturele participatie na het binnenbrengen van
de aankoopbewijzen, een toekenning verwarmingstoelage
na het afleveren van een aankoopfactuur, enz...
De visie en het bijhorend actieplan werd geintegreerd

binnen de meerjarenplanning.

OCMW Londerzeel
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Deze doelstelling werd in 2015 behaald.

20L6-12-37

ln 2QL7 staat een update op het programma aangezien
een aantal elementen ondertussen gewijzigd zijn,

waaronder de wetgeving m.b.t. tewerkstelling via artikel
60.

Gerealiseerd
Aan de visie activering werd de nieuwe regelgeving
Tijdelijke Tewerkstel ling (TWE) toegevoegd. Voor het

20L7-L2-31

overige blijft het methodisch kader ongewijzigd. Never
change a winning team...

Gerealiseerd

2018-12-3L

ln het kader van het nieuwe meerjarenplan, en als gevolg
van de integratie gemeente-OCMW, dient de visie te
worden herwerkt. Nieuwe kansen doen zich immers voor:
onbetaalde schoolfacturen,

LAC

Wonen, ...

Gerealiseerd

a

2014000016: Verhogen van het aantal huisbezoeken

Jaarrekening

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(enl sekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-Ot-0L

181

Jaar 2013

20L4-I2-31

232

232 huisbezoeken, waarvan L20 in het kader van de

reglementswijziging van de warme maaltijden.
Wegens onderbestaffing vonden er geen driejaarlijkse

huisbezoeken plaats in 2014.
20L5-L2-3L

292

Huisbezoeken:292, waarvan 165 in het kader van de
reglementswijziging van de extramurale poetsdienst.

2016-t2-37

193

Verklaring voor de daling: geen huisbezoeken in het kader
van de één of andere reglementswijziging.

2017-12-3r
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2018-12-3r

192

Jaar 201-8

lndicator: Aantal huisbezoeken door het Welzijnsloket
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-12-3r

125

Jaar

201.5-12-31

190

Jaar 2015

201.6-12-31

183

Jaar 2016

2017-72-31

201.

Jaar 2OI7

2018-t2-3t

233

Jaar 2018

I

20L4

ndicator: Aantal huisbezoeken door vrijwill igers Zilverkri ng

De Zilverkring is sinds 2009 actief met een groep van 15 gemotiveerde en geëngageerde vrijwilligers. Binnen de

Zilverkring zijn er 2 projecten lopende: de telefoonster en de bezoekteams.
De bezoekteams: elke alleenstaande 80 plusser krijgt sowieso een bezoek van een van de vrijwilligers. Zij komen
langs om te polsen of alles naar wens verloopt. Via dit huisbezoek heeft de senior ook de mogelijkheid om

vragen te stellen of voorstellen te formuleren. lndien zij dit wensen kan er nadien een maatschappelijk werker
van het Zorgloket langskomen. Deze maakt de oudere wegwijs doorheen het volledige aanbod aan hulp,

voorzieningen en activiteiten.
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-o1

233

Jaar 2013

2074-12-31

24r

Jaar 201-4

20rs-12-37

192

Voor de allereerste keer kent de Zilverkring een terugval
De reden: noodgedwongen afhaken van vrijwilligers (vnl

omwille van de leeftijd) en een kleinere instroom van
nieuwe vrijwilligers.
2016

201.6-72-31

185

Jaar

2077-12-3r

179

Op deze manier houden vrijwilligers vinger aan de pols bij

alleenstaande SOplussers. Huisbezoeken afleggen vormt
een belangrijk instrument in de strijd tegen vereenzaming.
2018-12-37

193

Op deze manier houden vrijwilligers vinger aan de pols bij

alleenstaande S0plussers. Zij signaleren noden,

problemen. lndien nodig neemt een maatschappelijk
werker vervolgens contacten op (telefonisch, huisbezoek).
Vanuit deze huisbezoeken, worden alleenstaande
80plussers bij interesse toegeleid naar activiteiten zoals

'Blijven Bewegen' of 'Buurttafel'. Het zijn initiatieven

waarbij naast respectievelijk bewegen/valpreventie en
gezond eten tegelijk ook'informele ontmoeting' beoogd

wordt. Het biedt een buffer tegen eenzaamheid.

I

ndicator: Aantal telefoonsterren

De Zilverkring is sinds 2009 actief met een groep van 15 gemotiveerde en geëngageerde vrijwilligers. Binnen de

Zilverkring zijn er 2 projecten lopende: de telefoonster en de bezoekteams.
De telefoonster: deelnemers aan dit project worden tweemaal per week opgebeld door een vrijwilliger om te
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informeren hoe het met hen gaat en een praatje te maken. Dit heeft verschillende voordelen: de ouderen
hebben regelmatig contact en het is een vorm van veiligheid. lmmers, indien zij de telefoon een aantal keren
niet opnemen, zal het Zorgloket hun opgegeven contactpersoon verwittigen.
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-Ot-0I

t4

Jaar 2013

20L4-L2-3r

8

Jaar

2015-12-31

5

Jaar 20L5

2016-r2-37

5

Nuancering: tot en met maart 201-6 werden 5 personen

2014

regelmatig opgebeld. Vanaf april 2016 nog 4, vanaf juli
2016 nog 3 en vanaf september 2016 nog

2.

Het aantal

daalde door opname in woonzorgcentra.

20t7-12-31.

Nuancering: 1 deelnemer tot en met f ebruari'17,2

2

deelnemers vanaf november' t7
2018-12-37

.

Twee alleenstaande 80-plussers werden wekelijks of 2x/w

2

opgebeld vanuit een vrijwilliger van de Zilverkring.
Het zijn informele gesprekken, waar indien nodig wel
zaken kunnen gemeld.
Vragen, noden kunnen vervolgens opgepikt worden door

het Zorgloket.
Regelmatig weerkerende gesprekken met dezelfde
persoon leiden eveneens naar verbondenheid en vormen
een buffer bij vereenzaming.
I

nd

icator: Aantal telefoontjes door vrijwilligers Zilverkring
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-oL-ot

3s8

Jaar 2013

2014-12-31.

338

Jaar

201.5-L2-3t

229

Jaar 2015

201.6-1.2-31

L7S

Jaar

2017-L2-3r

69

Slechts 1 deelnemer tot en met februari 'L7 en 2

2O!4

2076

deelnemers vanaf november '17.
We kijken hoe het verder evolueert.
Tijdens de huisbezoeken wordt de vraag naar interesse in
de telefoonster gesteld.

l
2018-12-37

110

vrijwilliger belt de mensen 2x/week op.

Van de personen die gebeld worden, hebben we tevens de
gegevens van een contactpersoon.

lndien de alleenstaande SOplussers een aantal keren de

telefoon niet opneemt wordt in eerste instantie
contactpersoon (doorgaans de kinderen) gecontacteerd.

lndicator: Aantal bezochte alleenstaande 80+ door vrijwilligers Zilverkring
Meting op
2014-ot-01.
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Duiding bijde meting

Meetwaarde

tr2

Jaar

2073
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20t4-r2-3t

228

Jaar 2OL4

2015-12-3t

L45

Jaar 2015

20t6-12-31

L4L

Jaar 2OL6

20t7-L2-3t

t49

Via de huisbezoeken houden de vrijwilligers vinger aan de
pols van alleenstaande 80plussers, waar we vanuit OCMW
Londerzeel geen poetshulp bieden. Huisbezoeken zijn

tijdsintensief. Vrijwilligers die huisbezoeken brengen zijn
meer dan goud waard.

20L8-t2-3L

L32

61 huisbezoeken waren niet succesvol. Dit betekent dat
de vrijwilliger de alleenstaande 80-plusser niet heeft
gesproken.

vrijwilliger laat in deze situatie een legitimatiebrief met
uitleg over het initiatief en een foto van de vrijwilliger
De

achter in de brievenbus.
Er

staat tevens op vermeld dat bij 'geen interesse' de

80plusser contact kan opnemen met het Zorgloket (om

nodeloze bezoeken en tijdsinvestering te voorkomen).

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-01

25

Jaar 2013

20L4-r2-31

2L

Jaar

2015-t2-31

22

Jaar 2015

2016-L2-31

5

Jaar 2016

20L7-L2-3L

L4

14 alleenstaande 80-plussers stelden vragen. Deze ging

2014

over:
- inschrijving WZC Herfstvreugde
- plaats op wachtlijst assistentiewoningen Eikenhof
- algemene rechtenuitputting

- info over poetsdienst, warme maaltijden
- bladeren ruimen van een plat dak, groendienst
- info over mantelzorgpremie
-

vervoersmogelijkheden

vrijwilligerswerk
- info over andere WZC
-

20L8-L2-3L

8

Bij 8 personen werden concrete vragen opgepikt. De
vragen komen steeds in clusters en gaan over:

- preventieve/effectieve inschrijving in WZC Herfstvreugde
en assistentiewoningen Eikenhof
- stookoliepremie
-

thuisdiensten warme maaltijden en poetsdienst

- algemene rechtenuitputting
- ziekenfondsgegevens
OCMW Londerzeel
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- nagaan wat de mogelijkheden zijn voor een

hulpbehoevende indien de mantelzorger niet langer de
nodige zotgzou kunnen verstrekken
- niet -hygiënische thuissituatie
.

Meting op

verlies van kind - rouw

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-0L-0L

36

Jaar 2013

2014-L2-3t

42

Jaar

2015-12-31

40

Jaar 2015

20t6-12-3L

22

Jaar

2017-L2-31

24

Jaar 2017

2018-t2-3t

15

Jaar 2018

OCMW Londerzeel
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Actieplon 2014000006: Verhogen von de toegonkelijkheid van de sociale
bosisdienstverlening

ln het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 lag de focus op het sociaal huis als
toegankelijkheidsconcept : de 7 B's (bruikbaarheid, betrouwbaarheid, begrijpbaarheid, bekendheid,
bereikbaarheid, beschíkbaarheid en betaalbaarheid). De opgesomde acties leggen hiervoor een
degelijk fundament om hieraan te voldoen.

Actieplan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan

Gekoppelde acties:

a

2014000017: Beschrijving van de processen en de workflows

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicatoren gekoppeld aan deze actie:

lndicator: Aantal opgemaakte processen en procedures sociale dienst
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

20t4-t2-3t

6

Jaar

2075-12-37

4

4 processen werden opgemaakt, maar nog niet
goedgekeurd door een MAT.

2016-12-37

43

Er

2014

werden 43 (van de in totaal 73) procedures

uitgeschreven.2l daarvan werden reeds nagelezen door
het diensthoofd en dienen opnieuw besproken te worden
tijdens de teamvergaderingen en vervolgens goedgekeurd
door het MAT.

2017-t2-3t

54

Er

werden 54 (van de in totaal 73) procedures

uitgeschreven. 52 daarvan werden reeds nagelezen door

het diensthoofd en dienen gevalideerd door het MAT.

2078-72-3r

73

Alle procedures en draaiboeken 'sociale dienst' werden
uitgeschreven.
Nu is het zaak jaarlijks een moment te voorzien om ze up2-date te houden. Vb.: naar aanleiding van de integratie

OCMW Londerzeel
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OCMW-gemeente en het decreet lokaal bestuur zijn er wel
wat zaken gewijzigd.

Indicator: Opmaak checklist voor ¡ntakeformulier
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20t4-r2-3L

Dankzij de introductie van het COT-systeem kon deze

doelstelling met een beperkte inspanning worden bereikt.
Elke aanvraag kan, dankzij het gebruik van sjablonen, op
een eenvormige wijze worden behandeld.

Gerealiseerd

a

2014000018: Opmaak productencatalogus

Jaarrekening

Initieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Indicator: Opmaak productencatalogus
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting
Alle producten werden op een toegankelijke manier

2075-12-31

geschreven en herschreven voor de website. De nieuwe

website is online sinds begin november 2015.

Gerealiseerd

2016-I2-3r

ln 2016 heeft het Zorgloket het 'Model Sociale Dienst'
verder ontwikkeld. Het bestand werd aangevuld met
nieuwe informatie, nieuwe websites, contactpersonen,
diensten, ... i.v.m. vluchtelingen, crisisopvang, enz.
Daarnaast werden er lijsten aangemaakt bv. een lijst
Gerealiseerd

thuisverpleging, deze lijst bevat alle diensten die in deze
regio werken en thuisverpleging aanbieden. Deze lijsten
zijn opgemaakt zodat maatschappelijk werkers

overzichtelijke informatie kunnen meegeven aan de

cliënten. Met één druk op de knop kr¡jgt u onmiddellijk
alle contactgegevens van de diensten die thuisverpleging
aanbieden voor de regio Londerzeel. Deze lijsten kan men

printen of mailen. Het nieuws van het OCMW, Zorgloket,
zal niet gecommuniceerd worden in een aparte

nieuwsbrief. De nieuwspunten worden opgenomen in de
algemene nieuwsbrief van de Londerzeel. Het Zorgloket

probeert alle info (online, reglementen, folders, ...) steeds
up-to-date te houden.
OCMW Londerzeel
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20'Û-r2-3r

Het Zorgloket houdt de productcatalogus

/

model sociale

dienst up-to-date.
Dit jaar is het model aangevuld met v¡er nieuwe

tabbladen. Voor het Zorgloket werd er de info van de
opleiding MAGENTA opgenomen onder het tabblad:
Gerealiseerd

kinderen met een beperking. Er werd ook een tabblad
opgemaakt voor alle info en organisaties rond
mantelzorgwerking in Vlaanderen.
Voor het Welzijnsloket werd een tabblad aangemaakt voor
de activeringsladder. Daarnaast werd ook alle info

opgenomen i.v.m. energieleveranciers.
Maandelijks werd het model up-to-date gehouden:

2078-12-37

nieuwe contactpersonen, nieuwe diensten, wijziging
folders, ...
Er

werd een nieuw tabblad aangemaakt voor volgende

onderwerpen:
Gerealiseerd

- Dementievriendelijk Londerzeel
- VAPH

- Milieu
- Meldpunt (bv. nieuw meldpunt bewindvoering)

a

2014000019: mplementatie cliëntopvolgingssysteem
I

Jaarrekening

a

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

2014000020 : Organisatie tevredenheidsbevraging

Initieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator gekoppeld aan deze actie:

Meting op

OCMW Londerzeel

Meetwaarde

Duiding bij de meting
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ln de loop van de maand april2OL4 hebben 120 personen

20L4-12-3t

een tevredenheidsenquête ontvangen van Medirest

(externe cateringfirma die de maaltijden klaarmaakt). ln

totaal hebben 60 personen hun enquête teruggestuurd.

Gerealiseerd

Hieronder de meest opvallende bevindingen:
Afname maaltijden : 54 % vrouwen en 46 %omannen (46

o/ol

Qua temperatuur maaltijd-soep : goede score
95 %is tevreden over de properheid van het vaatwerk
56

%o

zou een maaltijd wensen op zaterdag.

Algemene tevredenheidsscores

:

.

7,9O Yo uitmuntend
.41,30%ozeer tevreden

¡

489/otevreden

De gebruikers van de warme maaltijden aan huis werden

door de maatschappelijk werkers van het Zorgloket
bezocht. Het nieuwe reglement werd overlopen, de
rechten werden u¡tgeput en er werd ook gepolst naar de
tevredenheid van de maaltijden en het eventueel leveren
op zaterdag. Over het algemeen waren de meeste
gebruikers tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit
van de maaltijden. Het geringe aantal klachten ging
voornamelijk over de hoeveelheid (aardappelen, vlees en
soep). Deze klachten werden reeds doorgegeven aan de
keuken.

2015-t2-3L

ln de loop van 2015 werd de tevredenheidsenquête van

Medirest herhaald. ln totaal hebben 61 personen hun
enquête teruggestuurd. Hieronder de meest opvallende
bevindingen:

Gerealiseerd

Afname maaltijden : 56 % vrouwen en 44 % mannen. Qua
98%is tevreden tot zeer tevreden over de temperatuur
van het middagmaal
7OO

%is tevreden over de properheid van het vaatwerk

7OO%is tevreden over de dieetschotels
5O

lo zou een maaltijd wensen op zaterdag, 39

o/o

op

zondag. ln de loop van 2015 werd hierop ingespeeld door
ook voor het weekend maaltijden te bezorgen.
Algemene tevredenheidsscores

:

. t5,5o/o uitmuntend
. 37 ,5 % zeer tevreden
. 47 Yo tevreden
De slechtste score werd het item 'uur van de levering' (3,6
% niet tevreden)

20L6-12-31

ln de loop van 2016 werd de tevredenheidsenquête van

Gerealiseerd

OCMW Londerzeel

Ra

Medirest herhaald. ln totaal hebben 63 personen hun
enquête teruggestuurd. Hieronder de meest opvallende
bevindingen: Afname maaltijden : 58,60 % vrouwen en
4L,4O % mannen. Qua 90,4 % is tevreden tot zeer
tevreden, uitmuntend over de temperatuur van het
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middagmaal 98,4O % is tevreden over de properheid van
het vaatwerk 100 % is tevreden over de dieetschotels
L6,7Oo/o

neemt een maaltijd in het weekend,90% is

tevreden over de smaak van de weekendmaaltijden De
slechtste score werd het item 'temperatuur van de

groenten' (6,6 % niet tevreden)
ln 20!7 werd er door Medirest geen

20L7-t2-37

tevredenheidsenq uête uitgevoerd.

ln 2018 werd er door Medirest geen

20L8-L2-31.

tevreden heidsenq uête uitgevoerd.

OCMW Londerzeel
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Prioritaire doelstelling:2014000004: Kwaliteitsvolle en levensloopbestendige zorg
voor ouderen en zorgbehoevenden ontwikkelen door de verdere uitbouw van het zorgcontinuüm
Prioiritaire doelstellins in ciifers:
Jaarrekening

YtlW,#

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

0,00

3.380,10

18.500,00

8.500,00

18.500,00

8.s00,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*@
Actieplan 2074000007: Uitbouw von een woonzorgnetwerk

Er zijn veel instanties die zich lokaal bezighouden met het thema zorg. Door deze versnippering en de

diverse toegangen ertoe, komt de toegankelijkheid van de zorg in het gedrang. Via de creatie van een

woonzorgnetwerk probeert men hierop een antwoord te bieden via zorggarantie en zorgcontinuiteit
voor de gebruiker. Een woonzorgnetwerk heeft als opdracht om de ouderenzorg te optimaliseren door
middel van samenwerking en afstemming tussen de leden van dit netwerk. Aangezien de noden van
de gebruiker centraal moeten staan, is niet zozeet het aantal voorzieningen die deel uitmaken van het
woonzorgnetwerk van belang, dan wel dat al de voorzieningen betrokken worden die een antwoord
bieden op deze noden.

Actieplan in ciifers:
Jaarrekening

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

0,00

0,00

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

nvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

Gekoppelde acties:

OCMW Londerzeel
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a

20L4O0O02L: Uitbouw va n een vrijwi I igerscentra le
I

Jaarrekening

lnitieelbudget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

0,00

0,00

3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a

lndicator(enl sekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

20L4-L2-3t

87

20L5-L2-3t

98

20L6-L2-31

159

2017-12-31-

163

20L8-t2-3L

L54

Duiding bij de meting

Vriiwillisers:
Zorgloket
- Blijven Bewegen en Buurttafel: 26
- Koffiesalons: 4
- Zilverkring: 10

Welziinsloket
- Buurtwinkel: 10
- LOI: 7
- Huiswerkbegeleiding: 1
WZC Herfstvreugde: 85

AW Eikenhof:11

Meting op

Meetwaarde

20L4-72-3r

6705

20t5-L2-3t

73r2

2016-L2-3L

8630

Duiding bij de meting

De door vrijwilligers gepresteerde uren kunnen als volgt

verdeeld worden:
- WZC: 6140,
-

AW: 1092,

- Zorg

20L7-L2-3L

9225

& Welzijn: 1398.

De gepresteerde uren kunnen als volgt verdeeld worden:

WZC:6347.

OCMW Londerzeel
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AW:966.
Welzijn en Zorg: 1972.25

2078-!2-37

11858

Woonzorgcentrum Herfstvreugde: 8148u (met 85
vrijwilligers)
AW Eikenhof: 950u (met 11 vrijwilligers)
Zorgloket:
Koffiesalon: 120u (met 4 vrijwilligers)
Zilverkring: 473u (met 10 vrijwilligers)
Blijven Bewegen: 336u (BB en Buurttafel samen 26
vrijwilligers)
Bu u rttafel:1080u

Totaal:2009u
Welzijnsloket:
Buurtwinkel: 420u (met 10 vrijwilligers)
LOI: 211u (met 7 vrijwilligers)
H

uiswerkbegeleiding: 120 (met

1

vrijwilligers)

Totaal:75Lu

lndicator: Aantal vrijwilligers verbonden aan het zorgloket
Meting op

Duiding bij de meting

Meetwaarde

20L4-Or-01,

15

201.4-12-3L

1.6

20t5-t2-3t

15

20L6-L2-31

46

De stijging ten opzichte van vorig jaar is te verklaren door

de groep van vrijwilligers die actief zijn binnen de

opgestarte decentrale dorpsrestaurants.
2017-72-31

49

2018-72-37

40

Koffiesalons: 4 personen, Zilverkring: L0 personen, Blijven

bewegen en Buurttafel: 26 personen.

lndicator: Aantal gepresteerde uren door vrijwilligers in WZC
Meting op

Meetwaarde

20].4-L2-37

5480

201.5-1.2-31

s686

201.6-r2-31

6740

2017-72-37

6347

20t8-r2-3t

8148

Duiding bij de meting

lndicator: Aantal gepresteerde uren door vrijwilligers in ass¡stent¡ewon¡ngen
Meting op

Meetwaarde

2014-72-3r

936

20t5-12-3t

936

2016-r2-31

1092

OCMW Londerzeel
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2017-12-37

966

lndicator: Aantal gepresteerde uren door vrijwilligers Zilverkring
Dit cijfer geeft enkel de gepresteerde uren weer van de huisbezoeken en de telefoonster

Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-72-3\

289

2075-12-3r

353

2076-12-3r

482

Daarnaast werden nog 320u aan vrijwilligerswerk
gepresteerd bij de sessies 'Blijven Bewegen'.
Na een moeilijk jaar 2015 draait de Zilverkring opnieuw op

volle toeren.
2077-12-31

4t8

Een daling tegenover 2016 omdat er 3 vrijwilligers begin

20L7 gestopt zijn met hun engagement.

2078-12-31

473

De ploeg werd versterkt met een extra vrijwilliger die

eveneens huisbezoeken opneemt.
I

ndicator: Opmaak visienota rond vrijwilligerswerk
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

ln aanloop naar de ontwikkeling van een

201.4-1.2-31

vrijwilligerscentrale werd vanuit het Zorgloket een
verkennend onderzoek gevoerd, gebaseerd op literatuur
en de huidige lokale werking, dat zijn weg vond naar de

visienota'De ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid'.
Gerealiseerd

2015-t2-31

De uitbouw van een vrijwilligersbeleid op het niveau van

de gemeente werd opgestart. Op basis van de nota 'De

ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid' werd een
vragenlijst opgesteld die door de verschillende
loketten/afdel ingen waa r vrijwil ligers actief
Gerealiseerd

zij

n, werd

ingevuld. Op basis van deze data werden concrete
voorstellen geformuleerd die het vrijwilligersbeleid op het
niveau van de gemeente ten goede moeten komen. Heel
concreet werd er een werkgroep/overlegstructu

u

r

opgericht bestaande uit de dagelijkse verantwoordelijken
voor de vrijwilligers binnen gemeente en OCMW. Zij
buigen zich over de volgende onderwerpen:
- uitwerken van een gezamenlijke waardering. We denken
hierbij aan een gezamenlijk vormingsprogramma, een

ontbijt, een activiteit tijdens de week van de vrijwilliger,
- uitwerken van een gezamenlijke
vrijwi igersovereen komst/i ntrod uctiefold er,
- uitwerken van een gezamenlijke communicatie via een
gedeeld logo. Dit kan eventueel via een oproep/wedstrijd
I I

tot stand komen. Vervolgens kan er onder deze vlag
systematisch over het vrijwilligerswerk in Londerzeel
gecommu niceerd worden,

OCMW Londerzeel
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- aanbod op een eenvormige wijze centraliseren op de

gemeentelijke website (= eerste stap naar een
vrijwilligerscentrale), met de mogelijkheid om als

vrijwilliger ook zélf een aanbod te doen,
- uitwerken van een actief wervingsbeleid:
in samenwerking met verenigingsleven,

met aandacht voor momenten zoals pensionering,
seniorenfeest, etc.,

2016-t2-31

ln het OCMW-meerjarenplan werd de 'Oprichting van een
vrijwilligerscentrale' als prioritaire doelstelling
ingeschreven. Aangezien de richting en timing op het

ogenblik van de opmaak niet duidelijk was, werden er in
eerste instantie geen financiële middelen aan gekoppeld.
Gerealiseerd
Op basis van de visienota 'De ontwikkeling van een

vrijwi ll igersbeleid. Een schets' werd een vragenl ijst

ontwikkeld. Deze werd ingevuld door de diverse
verantwoordelijken voor het vrijwilligersbeleid binnen
OCMW en gemeente én enkele vrijwilligers uit de
verschillende werkingen én enkele leden van de
adviesraad voor het sociaal en ouderenbeleid. Op basis
van de antwoorden stelden we een actieplan op. Dit werd

goedgekeurd door het Vast Bureau tijdens de zitting van
10 maart 2015. Hieraan werd ook de oprichting van een

overlegstructu u r/werkgroep vrijwill igersbeleid gekoppeld.
Volgende leden maakten gedurende de voorbije 18
maanden deel uit van de werkgroep die systematisch het
actieplan uitwerkte: Van Riet Jenny, Van Win Agnes,
Berghman Marita, Sablon Kristol Van Den Eede Monique,
Lerno Tim, Van Ransbeeck Peggy, Verhasselt Lode en De

Donder Michaë|.
Volgende elementen werden uitgewerkt doorheen 2016:
geza

menlijke introd uctiefolder, gezamen

lij ke

vrijwil ligersovereenkomst, - geza men lijke com municatie
via een gedeeld logo en opname van een takenpakket voor
de coördinatie van het vrijwilligersbeleid in het ontwerp
va

n het geintegreerde orga nogra m gemeente-OCMW.

Een vrijwilligerscentrale poogt vraag en aanbod aan elkaar

te koppelen. Bijgevolg stelden we ons de vraag hoe we dit
'vrijwilligersloket'vorm konden geven. Hierbij was het
essentieel dat alle verenigingen in Londerzeel van dit
aanbod gebruik konden maken, én dat particulieren ook
zelf een aanbod konden doen. lmmers, door dit laatste
creëer je een zogenaamde'talentenbank'.
Aangezien we dit loket opvatten als digitaal, kwamen we

uit bij de online toepassing van www.vrijwilligerswerk.be.
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Hiermee kunnen we de eigen vrijwilligersvacatures of
vacatures op ons grondgebied die op

www.vrijwilligerswerk.be staan, op de eigen website

tonen. Dit zal volgens de look en feel van de eigen website
zijn. Ook organisaties kunnen dit gebruiken, namelijk voor
de eigen vacatures. Het idee is een beetje geënt op het

concept van de Uitwidget van Uitinvlaanderen.be. Dit
element wensen we in 2017 te implementeren.
De werkgroep vrijwilligers bleef doorheen 2OL7

2017-12-37

systematisch werken rond diverse thema's:
L) API Steunpunt Vrijwilligerswerk: alle
vrijwilligersvacatures uit Londerzeel (en omgeving) die

ingegeven worden op de website van het Steunpunt,
Gerealiseerd

komen op de gemeentelijke website terecht. De
verenigingen werden tevens aangemoedigd om hun
vacatures ook op dit platform in te putten.
2) Het waarderingsbeleid kreeg verder vorm via een
gezamenlijke vorming, een attentie tijdens Pasen en
Sinterklaas, een níeuwjaarsontbijt, ...
3) Stroomlijnen wat het beëindigen van het

vrijwilligersengagement betreft. Er werd een algemene
werkwijze afgesproken: elke beëindiging komt op een Vast
Bureau/College en we sturen aan handgeschreven kaartje

ter bedanking.
4) De werkgroep werd uitgebreid met de
Compostmeesters.

2018-t2-3L

De werkgroep vrijwilligers kwam drie keer samen. Vanuit

de werkgroep werden volgende zaken gerealiseerd:
L) Tussentijdse evaluatie vrijwilligerswerking werd op VB

en SC gebracht in mei '18 om o.a. de noodzaak van een

vrijwilligerscoördinator aan te tonen.
Gerealiseerd
2) Bevraging bij de vrijwilligers rond een aantal facetten
van het vrijwil ligerswerk (waardering, ondersteu ning,
noden, vorming,...). 185 vragenlijsten werden verzonden
91 vrijwilligers vulden de vragenlijst

in.

De gegevens

werden verwerkt.
Voornaamste bevindingen:
-

Waardering:

Chocoladen attenties rond Pasen en sint vindt de

meerderheid fijn, een minderheid zou het geld liever
besteden aan vorming.
Nieuwjaarsontbijt wordt door haast iedereen als heel fijn
ervaren.
- Ondersteuning:

OCMW Londerzeel
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Via vorming vinden de meeste vrijwilligers waardevol.

Vorming rond 'communiceren met personen met een
beperking (oa mensen met dementie)', EHBO, omgaan met
weerstand en omgaan met personen in armoede werden
als interessante onderwerpen aangegeven.

Via communicatie vinden de meeste vrijwilligers eveneens

waardevol. Sommige diensten wensen iets meer overleg.
De overgrote meerderheid weet wie zijn specifieke

contactpersoon binnen het vrijwilligerswerk is.
3) Artikel in GIL 'Londerzeel vrijwiligt' met o.a. aandacht

voor de website www.vrijwilligerswerk.be waar online de
vacatures voor vrijwilligerswerk in Londerzeel
raadpleegbaar zijn.
4) Week van de vrijwilliger: aandacht binnen elke

deelwerking voor de vrijwilligers met affiche- en
kaartjescampagne en een vorming rond 'Discretieplicht bij

vrijwilligers' door Anne-Sophie Versweyfelt (KUL).
5) Vorming 'Wat is armoede?' op 13/11,/18 met de

vrijwilligers van de Welzijnsschakel Puurs als spreker. Dit
initiatief gebeurde i.s.m. Welzijnsschakel Londerzeel.

lndicator: Aantal vrijwilligers verbonden aan het Welzijnsloket
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-ot-o7

0

Startwaarde

2015-01-01

0

Jaar 201.5

2016-01.-0L

17

Jaar 2Ot6

2017-72-31

2L

Jaar 2017

2018-L2-3r

18

Buurtwinkel: 10
LOI:7
H

a

uiswerkbegeleiding:

1

20L4OOO022: Samenwerking met actoren in Londerzeels zorglandschap bevorderen

Jaarrekening

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

2074000023: Afstemming wachtlijstbeheer van woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en
assistentiewon ingen
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Jaarrekening

Initieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) eekoppeld aan deze actie:

Meting op

Meetwaarde

2014-01-01

702

2014-t2-37

776

20t5-72-3L

853

20t6-72-37

8L4

20L7-12-3t

928

20L8-t2-31

865

Meting op

Meetwaarde

2014-0L-0L

35

2074-L2-3L

2I

20t5-L2-3L

44

20r6-12-3t

22

2017-72-37

5

20L8-12-3r

3

Meting op

Meetwaarde

2014-0L-oL

108

20r4-r2-3L

ro2

2015-72-31

87

20L6-72-37

83

20t7-12-31

61

2078-12-3L

r.6

Meting op

OCMW Londerzeel

Meetwaarde

Ra

Duiding bij de meting

Duiding bij de meting

Duiding bij de meting

Duiding bij de meting
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20t4-ot-ol

62

20L4-L2-3L

58

2015-r2-3t

35

20L6-L2-3t

10

20L7-t2-3L

0

2018-L2-3t

6

Meting op

Meetwaarde

2014-ot-ot

35

20L4-L2-31

64

2015-t2-3L

71

20L6-L2-37

67

2017-t2-3L

83

2018-t2-3t

68

Meting op

Meetwaarde

2014-ot-07

200

20t4-L2-3L

254

20L5-L2-37

278

2016-t2-3t

316

20t7-L2-3L

3s3

20L8-t2-31

395

a

ACT

Duiding bij de meting

Duiding bij de meting

4.7.4: Ontwikkeling van een mobiel dienstencentrum via de uitbouw van decentrale

ankerplaatsen

Jaarrekening

a

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

ACT 4.1..5: Uitbouw van een buurtgerichte zorg

Jaarrekening
Uitgaven

OCMW Londerzeel

Eindbudget

Ontvangsten

Ra

Uitgaven

Ontvangsten

pport doelstelli ngenrealisatie 2018

lnitieel budget
Uitgaven

Ontvangsten

p.89

Geen
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Geen

Ra

Geen
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Actieplan 2014000008: Zorg in de thuissituotie

Uit verschillende behoeftenonderzoeken blijkt dat we allemaal hetzelfde willen: zo lang mogelijk thuis

blijven wonen. Om een maximale levenskwaliteit te realiseren binnen de eigen woonomgeving dient
professionele ondersteuning (leveren warme maaltijden, poetsdienst, klusjesdienst, é) te worden

gecombineerd met informele zorg (zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk). Hoewel zij een
onmisbare schakel zijn binnen de thuiszorg, worden mantelzorgers als groep vaak vergeten. Toch
hebben ook zij nood aan informatie, ondersteuning en ervaringsuitwisseling.

Actieplan in ciifers:
Jaarrekening

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

0,00

3.380,10

10.300,00

8.500,00

10.300,00

8.500,00

nvesteri ng

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

lndicatoren eekoppeld aan dit actieplan:

lndicator: Aantal elektronische zorgplannen met betrokkenheid OCMW
Een elektronisch zorgplan is een elektronisch communicatiemiddel voor zorgverleners in de thuiszorg,

waardoor alle zorgenverstrekkers van elkaar weten wat ze zelf moeten doen en wat ze van elkaar mogen
verwachten, Alle informatie over de cliënt, zijnlhaar zorgen, behandeling, medicatieschema, e.d. zijn erin
opgenomen. Deze indicator geeft weer hoeveel maal het OCMW als zorgverlener hiervan deel uitmaakt.
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-O7-O7

T2

Jaar 2013

2014-I2-31.

L7

Het Zorgloket was in 2OL4 bij 17

elektronische

zorgplannen betrokken. Hierbij gaat het om complexe

thuiszorgsituaties waarbij

verschillende

actoren/disciplines betrokken zijn en een structureel
overleg noodzakelijk is.

201.5-I2-3r

11

Het Zorgloket was ook in 2015 bij 11 elektronische
zorgplannen betrokken.
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20t6-12-3t

ln 2016 was het Zorgloket betrokken bij 8 elektronische

8

zorgplannen.
Daarnaast was

het Zorgloket ook nog betrokken bij

zorgoverlegmomenten waarvan

geen

elektronisch

zorgplan werd opgemaakt.
20L7-L2-37

ln 20L7 was het Zorgloket betrokken bij 3 elektronische
zorgplannen. Het Welzijnsloket was betrokken bij 1

4

elektronisch zorgplan.

20t8-r2-3t

ln 2018 was het Zorgloket betrokken bij 4 elektronische

4

zorgplannen.
Daarnaast was het Zorgloket ook nog betrokken bij
zorgoverleggen waarvan geen elektronisch zorgplan
werd opgemaakt.

Meetwaarde

Meting op

t
t

2014-0L-01

20t4-12-3t

Duiding bij de meting
Jaar

2013

Doorheen 2014 kwam

het OCMW slechts eenmaal

financieel tussen in een thuiszorgfactuur (poetsdienst).

20t5-12-3L

Doorheen 2015 kwam het OCMW financieel tussen in 2

2

dossiers thuisdiensten

2016-L2-37

:

Doorheen 2016 kwam het OCMW financieel tussen in 2

2

dossiers thuisdiensten, namelijk poetsdienst aan huis.
20L7-L2-31

Doorheen 2017 kwam het OCMW financieel tussen in 4

4

dossiers thuisdiensten, namelijk vervoer naar de
Buurttafel.

20t8-12-3L

Doorheen 2018 kwam het OCMW financieel tussen in
twee dossiers, Eén voor de facturen van de poetsdienst

2

en één voor de facturen van de warme maaltijden.

Gekoppelde acties:

a

20!4000O24: Evaluatie van het product'warme maalt¡jden'

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicatoren gekoppeld aan deze actie:
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Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-01

32674

Jaar 2O]-3

201.4-r2-3r

30530

Jaar

2075-12-31

30053

Doorheen 2015 werden er in totaal 30053 warme
maaltijden aan huis geleverd (serviceflats inbegrepen).

2014

Tweemaandelijks is er een overleg met de

maaltijdbedelers (samen met een maatschappelijk werker
van het Zorgloket, de kok en de directeur van het WZC). Er
wordt steeds een agenda opgesteld met punten zoals
moeilijke dossiers (maaltijdbedelers kunnen zaken
signaleren), wegwerkzaamheden, ... Dit is zeker een

meerwaarde naar de maaltijdbedelers toe. Zij krijgen de
kans om dossiers te signaleren en van gedachten te
wisselen rond allerlei zaken waar zij in aanmerking mee
komen.

2016-12-3r

26188

Doorheen 2016 werden er in totaal 26188 warme

maaltijden aan huis geleverd (assistentiewoningen
inbegrepen). Tweemaandelijks is er een overleg met de

maaltijdbedelers (samen met een maatschappelijk werker
van het Zorgloket, de kok en de directeur van het WZC). Er
wordt steeds een agenda opgesteld met punten zoals
moeilijke dossiers (maaltijdbedelers kunnen zaken
signaleren), wegwerkzaamheden, ... Dit is zeker een

meerwaarde naar de maaltijdbedelers toe. Zij krijgen de
kans om dossiers te signaleren en van gedachten te
wisselen rond allerlei zaken waar zij in aanmerking mee
komen.

20t7-t2-3t

20776

Doorheen 20L7 werden er in totaal 20776 warme
maaltijden aan huis geleverd (assistentiewoningen
inbegrepen). Vanaf 2014 zien we een sterke daling van
het aantal maaltijden aan huis. Op drie jaar tijd (20142017) zijn er ongeveer 10 000 maaltijden minder geleverd.
ln dit kader werd er in 20L7 een visienota geschreven met
verschillende analyses (financiële aspect, praktijk,
doelgroep, dienstverlening, private markt) en mogelijke
verbetervoorstellen. ln 2018 gaan we hier mee aan de
slag.

Tweemaandelijks is er nog steeds een overleg met de

maaltijdbedelers (samen met een maatschappelijk werker
van het Zorgloket, de kok en de directeur van het WZC).

2018-t2-31

22219

Doorheen 2018 werden er in totaal 22219 warme
maaltijden aan huis geleverd (assistentiewoningen

inbegrepen). Het aantal maaltijden zit terug in stijgende
lijn.
ln 2017werd er een visienota geschreven met
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verschillende analyses (financiële aspect, praktijk,
doelgroep, dienstverlening, private markt) en mogelijke
verbetervoorstellen. ln 2018 gingen we hiermee aan de
slag. De prijsbepaling wordt anders gecommuniceerd, de
dienstverlening werd extra in de kijker gezet (artikel
GlL,...),...

Tweemaandelijks is er nog steeds een overleg met de

maaltijdbedelers (samen met een maatschappelijk werker
van het Zorgloket, de kok en de directeur van het WZC).
De maaltijdbedelers hebben een belangrijke

signaalfunctie.

lndicator: Aantal nieuwe afnemers warme maalt¡¡den aan huis via OCMW
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-01-01

79

Jaar

2OI3

2074-72-31

43

Jaar

2Qt4

20rs-12-37

56

Jaar 2015

20t6-t2-31

52

Jaar 2016

20t7-r2-3t

47

)aar 2017

2018-L2-37

7Z

Jaar 2018

lndicator: Aanpassing reglement warme maaltijden aan hu¡s
Duiding bijde meting

Meetwaarde

Meting op

Alle gebruikers van de dienst warme maaltijden werden

2014-12-31

bezocht in het kader van de reglementswijziging (120
bezoeken) en werd er een tevredenheidsenquête

afgenomen.

2014000025: Evaluatie van het product 'poetsdienst aan huis'

a

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicator(en) eekoppeld aan deze actie:

lndicator: Aantal unieke adressen met poetsdienst aan huis
Het totaalcijfer bevat zowel de gewone thuisadressen als de assistentiewoningen

Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde

2014-01-01

t75

Jaar

2013

2014-72-3r

767

Jaar

20L4
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20L5-L2-3L

r-65

Jaar 2O!5

2016-12-37

157

Jaar 20L6

20L7-t2-3r

182

Jaar 2017

20L8-L2-37

181

Jaar 2018

lndicator: Aantal ass¡stent¡ewon¡ngen met poetsd¡enst âan hu¡s
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20t4-01.-0r

18

Jaar 20!3

2074-12-31

13

Jaar 2014

2015-t2-31

11

Jaar 2015

20L6-r2-3r

8

Jaar 2076

20t7-t2-37

L6

Jaar 2017

2018-12-13

24

Jaar 201,8

lndicator: Aantal stopzettingen van poetsd¡enst aan hu¡s
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-0L-0r

23

Jaar 2073

20L4-L2-3r

31

Jaar 2074

2015-t2-31

37

Jaar 2015

2016-12-31

42

Jaar 2OL6

20L7-12-31

lL

Jaar 2Ot7

2018-t2-r3

35

Jaar 2018

lndicator: Aantal alleenstaande mannen met poetsdienst aan huis
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20L4-Ot-jt

30

Jaar 2013

201.4-L2-31

31

Jaar 2014

2015-t2-3I

25

Jaar 2015

20L6-12-3t

27

Jaar 20L6

20!7-L2-3t

40

)aar 2017

2078-12-31.

36

Jaar 2018

lndicator: Aantal alleenstaande vrouwen met poetsdienst aan huis
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

20].4-0].-0L

92

Jaar 2013

2074-L2-3L

85

Jaar 2O74

2015-72-31

84

Jaar 2015

20L6-12-3t

71:

)aar 2Ot6

2017-72-37

85

Jaar 20t7

20t8-L2-3t

82

jaar 2018

lndicator: Aantal koppels met poetsd¡enst aan hu¡s
Meting op
20L4-OL-01
OCMW Londerzeel
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40

Duiding bij de meting
Jaar 2013
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2014-12-31

42

Jaar 2Ot4

2015-t2-3t

51

Jaar 2015

2016-12-37

54

Jaar 2016

2017-12-3t

55

Jaar 2017

2018-r2-3t

54

Jaar 2018

lndicator: Aantal samenwonenden met familie met poetsd¡enst aan hu¡s
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-07-ot

77

Jaar 2OI3

2014-12-37

9

Jaar 2OL4

2015-12-37

5

Jaar 2015

2016-12-3r

5

Jaar 2076

2017-72-3r

3

Jaar 2017

2018-12-3t

9

Jaar 2018

lndicator: Aantal personen => 90 jaar met poetsdienst aan huis
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-or

20

Jaar 2013

2014-L2-3t

19

Jaar

2015-t2-37

L9

Jaar 2015

20L6-t2-31

14

Jaar

2017-12-37

L2

Jaar 2Ot7

2018-72-31

8

Jaar 2018

20L4

2016

lndicator: Aantal personen 80 <=> 89 jaar met poetsdienst aan huis
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-0r

97

Jaar 2013

20L4-r2-3r

92

Conclusie: we poetsen bij een overwegend oudere

bevolkingsgroep:

llL

personen van 167 personen (of bijna

66%l zijn ouder dan 80 jaar.

2015-r2-31

78

Jaar 2015

201.6-r2-31

83

Jaar 2076

2077-12-37

to7

Jaar 2017

20t8-12-31.

L16

Jaar 2018

lndicator: Aantal personen 70 <=> 79 jaar met poetsdienst aan huis
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2013

201.4-01.-01

39

Jaar

2014-L2-3r

38

Jaar 2014

201.5-t2-31

45

We poetsen bij een overwegend oudere bevolkingsgroep
97 personen van 165 personen (of bijna 59%) zijn ouder
dan 80 jaar. Tegenover voorgaande jaren is een

'verjonging' in het publiek waar we gaan poetsen
merkbaar.
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2076-!2,3t

46

Jaar

2077-L2-3t

44

Jaar 2077

20L8-72-31.

37

Jaar 2018

2Ot6

lndicator: Aantal personen 60 <=> 69 jaar met poetsdienst aan huis
Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2014-01-0r

15

Jaar 2073

201.4-72-3t

15

Jaar 2014

20t5-L2-31

18

Jaar 2015

20L6-12-3L

10

Jaar 2016

20t7-72-3r

t4

Jaar 2OL7

2018-12-37

16

Jaar 2018

lndicator: Aantal personen <60 jaar met poetsdienst aan hu¡s
Meting op

Duiding bijde meting

Meetwaarde
2013

20L4-01.-01

4

Jaar

20L4-12-3t

3

Jaar 2OL4

2015-72-3L

5

Jaar 20L5

2016-r2-31.

4

Jaar

2077-12-3L

5

Jaar 2017

2018-72-31

4

Jaar 2018

I

20L6

ndicator: Aantal vorm¡ngen extramu rale poetsd¡enst
Meting op

Meetwaarde

2014-oL-oL

4

201.4-12-31

6

Duiding bij de meting
Jaar 2013

r LL februari : productkennis
. 01 april : zelfzorg
.3 juni : aromatherapie

.

16 september : EHBO bij huis-, tuin- en

keu kenongeval len

.9oktober:intervisie
. 4 december : bezoek aan Provinciaal Veiligheidsinstituut
te Antwerpen (modules ergonomie en veiligheid in huis)

2075-t2-31

5

Doorheen 2015 werden de volgende vormingsmomenten
voorzien:
- 3 maart : flexibiliteit,

- 12 mei : loslaten
-4

-

verlies -rouw

juni : goedkoop en gezond poetsen

- 1 oktober: bezoek aan Provinciaal Veiligheidsinstituut,
- 3 december : intervisie

20L6-L2-3r

6

Jaar 2O1.6

2017-!2-37

6

07/03: Positieve communicatie met Lieve Vandermeren
(Groep lntro)
1L/05: Teambuilding'bezoek aan de
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waterzuiveringsinstallatie te Grimbergen' met Lieve
Vandermeren
06106: Dag van het onderhoud: lnitiatie yoga met Sophie
Claeys (Yogabar te Merchtem)

je zelf met Lieve Vandermeren

03hO:

Ken

2l/LL:

EHBO met Erik Kussener en Veronique Marcel

(Rode Kruis)

L4/t2: lntervisie met
2018-L2-31

Lieve Vandermeren

L5lO3: Samenwerken en verbindende communicatie met

7

Lieve Vandermeren (Groep lntro),

03/05: begeleid bezoek aan de thuiszorgwinkel met Lieve
Vandermeren,
28

/ 06: teambuilding fil m'intouchables' met nabespreking

met Lieve Vandermeren ,04/09: veiligheid en gezondheid
bij de extramurale poetsdienst door Eddy Coddens,
04/10 en

t6l!0:

Hoe omgaan met mensen met dementie

in mijn job door Sofie Vermeersch (Expertisecentrum
dementie MEMO),

L3h2: bezoek aan CADO (Burcht) en intervisie met Lieve
Vandermeren.

¡

20L4000035:oprichtingmantelzorgcentrale

Jaarrekening

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

lndicatoren gekoppeld aan deze actie:
j ¡rl

1(r;.,liij,,)iiì; rl^\;:l hliiirtlll

Meting op

iilhlíii.liìiÏ,tiììlr)iliiir)

flr

\vlol{,

i'

nìl.,ì nJril,lil,4rl rrr¡r¡ r'rj

Meetwaarde

2014-01-01

0

20L4-L2-3r

4

Duiding bij de meting
Jaar

20].3

Het Zorgloket heeft in 20t4 de volgende stap gezet voor
de verdere uitbouw van een volwaardige

mantelzorgwerking. Naast de mantelzorgpremie kan je in
het Zorgloket terecht voor vormingsmomenten voor
mantelzorgers en staat de mantelzorgconsulenten klaar
om de mantelzorgers bij te staan met advies en informatie
over premies, medische hulpmiddelen, oppasdienst, etc.
De

vormingsmomenten worden beschouwd als een kans

om mantelzorgers te ontmoeten, een zicht te krijgen op
hun zorgen, hun noden en hun interesses. Daarnaast heeft
de mantelzorger behoefte aan bijstand, aan omkadering,
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aan informatie en een schouderklopje. Dit wil het
Zorgloket via de vormingsmomenten aanbieden.

Vormingsmomenten die (decentraal) werden
georganiseerd in 2014:
o 'Goede afspraken maken goede vrienden' - Maandag 20

oktober 2074 om 14u00, Den Babbeleir,WZC
Herfstvreugde, Londerzeel
Spreker: Lieve Belmans, Ons Zorgnetwerk vzw.
Aanwezigen: 14 deelnemers

o'Zorgvoor adempauze' - Maandag 3 november 2014 om
14u00 - Refter Ter Elst, Lagere School, Steenhuffel.
Spreker : Hilde Weckhuysen, Ons Zorgnetwerk vzw.
Aanwezigen: 2 deelnemers (5 deelnemers ingeschreven).
o 'Levenslang wonen' - Maandag L7 november 2014 om
14u00 - Cafetaria GC Gerard Walschap, Londerzeel SintJozef.

Spreker : Mark Vanherberghen, coördinator

woningaanpassing, Landelijke thuiszorg.
Aanwezigen : 17 deelnemers.
o 'Het lege nest syndroom' - Dinsdag 2 december 2O!4 om
14u00

-

Cafetaria Sporthal Verma, Malderen.

Spreker : Hilde Weckhuysen, Ons Zorgnetwerk vzw.
Aanwezigen : 4 deelnemers, waarvan 2 personen hun

partner recent is overleden.

20t5-12-3L

5

Het Zorgloket werkt verder aan een ondersteunende

mantelzorgwerking.
Het Zorgloket wenst niet enkel mantelzorgers een

financiële vergoeding aan te bieden, maar werkt meer en
meer aan het ondersteunen van mantelzorgers. Uit
gespreken met mantelzorgers werd duidelijk dat zij meer

nood hebben aan informatie en sociale en emotionele
steun. Mantelzorgers hebben erkenning nodig, om de
dagelijkse zorg te kunnen volhouden.
ln 2015 konden wij met het beschikbaar budget, geen vier,
maar 5 vormingsmomenten organiseren:
20 april 2015 : Mindfulness voor mantelzorgers
De essentie van mindfulness wordt op een praktische wijze

aangereikt, er wordt een combinatie gemaakt tussen
theorie en oefeningen: de kracht van aandacht op het
werk, de opbouw van stress en de aanpak, ademruimtes
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voor moeilijke momenten, de brug tussen mindfulness en
preventie van burn-out en depressie, ... en dit allemaal
specifiek gericht op mantelzorgers.
8 juni 2015

:

Oeil Naar het ziekenhuis. Oef! Weer naar

huis. Oeps! Wat nu.
Een onverwachte of geplande ziekenhuisopname van de

persoon voor wie je mantelzorger bent, betekent wellicht

extra stress en bijkomende beslommeringen. Zowel het
ziekenhuisverblijf als de terugkeer naar huis is vaak een
vermoeiende periode. Tijdens het vormingsmoment krijg
je veel tips om deze periode vlot te laten verlopen.
19 oktober 2015 : Draaglast

/

draagkracht
Dementie treft meer dan alleen de persoon met dementie

zelf.

De ziekte drukt ook een stempel op het leven van

hen die zorg dragen. Zorgen voor een familielid met

dementie kan mentaal en lichamelijk erg belastend zijn.
Gebrek aan nachtrust, verliesverwerking, ... dit noemt men
de draaglast. Vele mantelzorgers verleggen telkens

opnieuw hun grenzen in het zorg dragen. Hulp
inschakelen van anderen om zelf eventjes op adem te
komen en energie op te doen is even belangrijk als zorg
geven. Zo vergroot men de draagkracht.
30 november 2015 : Het lege nest syndroom
Hoe pik je als mantelzorger de draad terug op na een

intense periode van zorg voor een dierbare die overleden
is? Op basis van een aantal getuigenissen staan we stil bij
de verscheidenheid van verwerkingsprocessen. Deze
vorming geeft inzicht hoe elk zijn / haar eigen weg moet
zoeken om de draad weer op te pakken.
14 december 2015: Rouwen en loslaten in je leven.

Rouwverwerking is meer dan stoppen met huilen. Het
vormingsmoment neemt je mee door de intense stappen
van rouwverwerking. Elk rouwproces is verschillend en kan
vastlopen in een andere fase van rouw en verdriet. Je leert
beweging in het rouwproces te krijgen, je kan weer in de

richting van de toekomst kijken, je zoekt de zin van het
gebeurde.
Het Zorgloket is ook gesprekken aangegaan met

verschillende mutualiteiten en mantelzorgorganisaties om
samen koffiemomenten te organiseren (toekomstplan
najaar 2016).
Hedera en het Zorgloket hebben samen gezeten om in de

toekomst praatmomenten/lotgenotencontacten te
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organiseren voor mensen met borstkanker
Daarnaast heeft de maatschappelijk werker

verantwoordelijk voor de mantelzorgwerking heel wat
opleidingen gevolgd met als thema mantelzorgwerking,
iets wat zijn vruchten zal afwerpen vanaf 2016:

-

lnstrument: zicht op mantelzorg - kennismaking -

achtergrond - uitgangspunt.

-

Een mantelzorgtraject - ondersteuningsdomeinen -

digitaal instrument.
- Prisma, een instrument om de draagkracht en draaglast
van de mantelzorger van een pmb te evalueren.

- Een studiedag over innovatieve
ondersteuningsinitiatieven voor mantelzorgers.

2016-t2-3t

Het Zorgloket organiseerde vijf vormingsmomenten voor

7

mantelzorgers: 4 algemene vormingsmomenten voor
mantelzorgers: - 22 feb'16: Raak jezelf niet kwijt als je
zorgt voor een ander, locatie: CBS Steenhuffel. - 25
april'16: Grenzen stellen in mantelzorg, locatie: Fanfare
Concordia Malderen. - 20 juni'16: Samen zorgen,
communicatie in de thuiszorg, locatie: Hof Van Boeres,

Londerzeel. - 19 sept'16: Hoe blijf je het op een positieve
manier volhouden, locatie: GC Gerard Walschap,
Londerzeel Sint-Jozef. 1 vormingsmoment voor jonge
gezinnen met een kind met een beperking, de ouder als
mantelzorger voor hun kind: - 2L nov't6: Een kind als
(g)een ander, een leven als (g)een ander, locatie: Bib,

Londerzeel. lvormingsmoment &

1 activiteit in

samenwerking met Hedera, lotgenotenvereniging voor
borstkankerpatiënten. - 11 mei'16: Modeshow, badmode
en lingerie voor vrouwen die geconfronteerd zijn met

borstkanker. - 4 oktober'16: lk ben niet perfect maar ik
ben mezelf! En dat mag!

2077-12-31

30

ln 20L7 werden er 30 activiteiten georganiseerd voor
mantelzorgers.
Er

werden 15 praattafels georganiseerd in samenwerking

met de erkende mantelzorgorganisaties in Vlaanderen.
Eén vormingsmoment en een opleidingsreeks van vier

workshops werden er georganiseerd voor jonge gezinnen
met een zorgenkind, dit in samenwerking met KU Leuven
en MAGENTA vzw.
Het Zorgloket is in het najaar 2OL7 gestart met de eerste
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koffiesalons voor mantelzorgers, personen die

geconfronteerd worden met rouw en verlies, personen die
geconfronteerd worden met kanker en chronische ziekte.
De koffiesalons worden georganiseerd in samenwerking

met Kom Op Tegen Kanker en ConTempo vzw.
ln samenwerking met Hedera Vlaams Brabant vzw heeft

het Zorgloket één vormingsmoment georganiseerd voor
vrouwen die geconfronteerd werden met borstkanker.
Het Zorgloket heeft ook tijd geïnvesteerd in psycho-

educatie: 'rouw en verlies. ln samenwerking met S-Plus
vzw en met de steun van de Provincie Vlaams Brabant

heeft het Zorgloket een reeks van 5
ontmoet¡ngsmomenten georganiseerd specifiek rond rouw
en verlies.

2018-t2-31

26

ln 2018 organiseerde het Zorgloket
8 praattafels voor mantelzorgers - 1 thema wordt gegeven

in 2 sessies.

* Mantelzorger? Zorgvoor jezelf. Spreker: Liliana
Nikolova, S-Plus Mantelzorg.

* Hulp bij mantelzorg, de zorg overdragen. Spreker:

Salma

Srihi, Socialistische Mutual¡teit Steunpunt Mantelzorg.

* Mantelzorg & communciatie. Spreker: Karen Horré,
Samana.

* Het zorgcontract. Spreker: Mario Schelfhout, Liever
Thuis.
De praattafels worden georganiseerd in samenwerking

met de zes erkende mantelzorgorganisaties.
4 vormingsmomenten werden er georganiseerd voor
mantelzorgers.

* Doolhof van voorzieningen, premies, ... in de thuiszorg.
Spreker: Hilde Weckhuysen, Ons Zorgnetwerk.

* Zorg voor de sandwichgeneratie: over de balans tussen
zorg voor anderen en zelfzorg. Spreker: Erna Claes, dr. in
de psychologie en expert trainer Fenrir Consult.

* lk als brus, wat kan ik geven. Spreker: Gerd

Claes,

ervaringsdeskundige als ouder en brus, coördinator en
psychotherapeute van De Kanteling.

* Hoe positief volhouden? Haast en spoed

is zelden goed.

Spreker: Sabrina Marx, klinisch psycholoog Coranima.
Dit jaar werden de vormingsmomenten georganiseerd in

samenwerking met LSW Loka-Sel Zorgnetwerk Zenneland,
Wit-Gele Kruis en OCMW Kapelle o/d Bos.
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ln 2018 kregen wij de kans om een theatervoorstelling te
programmeren voor mantelzorgers en hun familie.

Met de mantel der liefde, locatie: De Kampanje.
We maken kennis met de 8O-jarige Lowie, die veel ozrg
nodig heeft, en met zijn zoon Kobe, die probeert zoveel
mogelijk zorg te bieden. ln dit intieme portret zien we een
vader en zoon die allebei op hun eigen manier proberen
om vat op het leven te houden, of te krijgen. Met vallen
en opstaan, ze praten, ze mijmeren, ze lachten ze ruzien.
Over leven, over dood, over soep die niet heet genoeg is,

over de fiets die Kobe nooit kreeg.
Beide rollen worden vertolkt dor Kurt Defranq.
De theatervoorstelling werd ingeleid door een

medewerker van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.
2 ontmoetingsmomenten werden georganiseerd voor

jonge gezinnen met een zorgenkind.

* uitnodiging Absoluut vzw, bijstandsorganisatie. Spreker:
Arjan Meert, coach Regio Vlaams Brabant Absoluut vzw.
* Beter zorgen voor jezelf. Spreker: Marc Buelens.
Op drie februari 2018 volgde de maatschappelijk werker
samen met haar vrijwilligers de opleiding bij Missing You
vzw.

Om nadien te starten met ontmoetingsmomenten voor
jongeren die geconfronteerd worden met rouw en verlies.
We zijn gestart met twee kennismakingsmomenten in het
voorjaar 2018.
Nadien organiseerde we een eerste echt

ontmoetingsmomenten voorjaar 20L8.
Najaar 2018 organiseerde wij opnieuw 4

ontmoetingsmomenten voor jongeren.
De ontmoetingsmomenten worden georganiseerd in

samenwerking met Missing You vzw.
ln 2018 is het Zorgloket een samenwerking aangegaan met

ldrops. ldrops is een sociaal innovatiebureau uit Gent,

zij

zijn op zoek naar innovatieve oplossingen voor alle
mogelijke veranderingen in de samenleving. Samen met
ldrops gaat het Zorgloket op zoek naar een stuurgroep om
de werking verder uit te bouwen.
Het Zorgloket organiseerde een eerste

kennismakingsmoment najaar 2018.
Naast het organiseren van ontmoetingsmomenten,

informatiesessies, ... wordt de mantelzorghub uitgebouwd
OCMW Londerzeel
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Het is een online tool

/ platform die mantelzorgers

kan

ondersteunen in hun zoektocht naar informatie,
chatfunctie, ...
Deze werking is in samenwerking met ldrops en met de

financiële steun van Kom Op Tegen Kanker.
2 creatieve sessies werden georganiseerd voor de mensen

die in 2017 hadden deelgenomen aan psycho-educatie
rond rouw en verlies.
Dag 1: verlieservaring gekoppeld aan kleiverwerking
Dag 2: afscheid nemen gekoppeld aan het bakken van klei

in open vuur.
1 schrijfnamiddag werd georganiseerd voor vrouwen die
geconfronteerd worden met borstkanker.
De schrijfnamiddag werd begeleid door de vrijwilligers van

Hedera Vlaams Brabant.

fl'.lrl0)l!x.)iìkl î¡Irlr'iiirlrlLrlr:,jlMrlilL<irirlir;,r' l<ji::lii'f1'ì'

Meting op

Meetwaarde

Duiding bij de meting

2074-Ot-O7

154

Jaar

2Ot3

20L4-t2-3t

198

Vanaf 1t.e.m. 30 september 2014 konden de

mantelzorgers de mantelzorgpremie 2014 aanvragen voor
de periode van

l

januari 2014 tot en met 30 september

20t4.
Bij de administratieve verwerking van de aanvraag

mantelzorgpremie zijn nog enkele kleine problemen
opgedoken i.v.m. de attesten:
o BEL FOTO: zonder startdatum

of zonder einddatum

o KATZ schaal: zonder einddatum of enkel met datum dat
het attest geprint is
o Vlaamse Zorgverzekering: sommige mutualiteiten

vermelden enkel de datum waarop zij starten met de
uitbetaling. Maar dit betekent dat de zorgbehoevende 3
maand voordien onderzocht is en een BEL FOTO is
opgemaakt van min. 35 punten.
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Om deze problemen het hoofd te bieden werd een wijzing

aangebracht in het mantelzorgreglement. Enkel de
attesten met een duidelijke vermelding van de startdatum
en geldigheidsduur mogen gebruikt worden. ln 2015 zal dit

punt ook duidelijk gecommuniceerd worden naar de
mantelzorgers via GlL, website, flyer, affiches, ....

2015-r2-3r

200

Van januari tem september 2015 heeft het Zorgloket

opnieuw een intensieve promotiecampagne gevoerd om
bewoners van Londerzeel op de hoogte te brengen van de
lokale mantelzorgpremie. Tijdens deze promotiecampagne

werd er specifieke aandacht besteed aan de
aanvraagdatum (jaarlijks kan de mantelzorgpremie
aangevraagd worden enkel en alleen in de maand

september) en de voorwaarden voor het aanvragen van

een mantelzorgpremie.

Er

werden flyers en affiches

opgemaakt en verspreid in Londerzeel. Daarnaast werd er
promotiemateriaal verstuurd naar huisdokters,

mutualiteiten, apothekers,

Er

werd ook een perstekst

opgesteld voor de regionale pers.
ln de maand september 2015 werden er 207

ntelzorgpremies
geweigerd.
ma

aa

ngevraagd, 7 dossiers werden

167 dossiers kregen de volledige mantelzorgpremie

uitbetaald, voor L2 maanden, voor een totaalbedrag van
49.819,44 euro. De mantelzorgers ontvingen bijgevolg
298.32 euro voor 12 maanden (of 24,86 euro per maand).
33 dossiers werden aangevraagd voor een onvolledig jaar
Hen werd in totaal 208 maanden uitbetaald, voor een

totaalbudget van 5.170,88 euro.
ln 2015 werd er voor 54.990,32 euro uitbetaald aan

mantelzorgpremies.

2016-12-31

200

Voor het kalenderjaar 2OL6 zijn er 213 mantelzorgpremies
aangevraagd voor de periode - 1 oktober 2015 tem 30

september 2016.
200 dossier waren volledig en werden goedgekeurd.

Voor het aanvragen van de mantelzorgpremie in de maand
september werden er voor het zorgloket 271 contacten
geregistreerd enkel voor aanvraag of info/advies
mantelzorgpremie.
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2017-12-31

185

ln september 2017 werden er 185 volledige

mantelzorgpremies aangevraagd voor de periode van

L

oktober 2016 tem 30 september 2OL7.
20t8-12-31

778

ln 2018 werd een budget van 55.000 euro voorzien voor
de Gemeentelijke mantelzorgpremie.
L4 mantelzorgpremies waren ten behoeve van kinderen.
ln totaal werd 50.100,00 euro opgebruikt van het budget.

I

ndicator: Aantal weiger¡ngen lokale mantelzorgprem¡e
Meting op

Meetwaarde

20L4-O1.-OI

72

2014-r2-3t

3

Duiding bij de meting
Jaar 2013
2 aanvragen hadden geen geldig attest; 1 aanvrager was

van een gemeente op 46km van Londerzeel
2075-12-31

7

Jaar 2015

2016-72-3L

5

Vijf dossiers werden er geweigerd voor de toekenning van
een mantelzorgpremie.
Daarnaast waren er acht dossiers onvolledig waardoor zij
ook geen recht hadden op de mantelzorgpremie.

2017-12-37

ln 2017 werden er 6 dossiers geweigerd wegens

6

onvolledig, geen geldig attest, niet binnen de gevraagde
periode, ...
2018-72-37

ln 2018 werden er maar 2 dossiers geweigerd wegens

2

geen geldig attest of te laat binnen gebracht attest.
I

ndicator: Visienota mantelzorgwerk¡ng

Opmaak van een visienota om de richting van de mantelzorgwerking te bepalen op middellange termijn

Meting op
201.6-12-37

Meetwaarde

Duiding bij de meting
Het Zorgloket heeft in 2016 een visietekst uitgeschreven

rond haar mantelzorgwerking. De visietekst bevat:
- definitie mantelzorgers.
- de reden waarom het Zorgloket mantelzorgers wenst te

ondersteunen.
- de uitbouw van de mantelzorgwerking

tot op heden:

mantelzorgpremie, mantelzorgconsu lenten,
vormingsmomenten voor mantelzorgers en huisbezoeken
bij mantelzorgers en de zorgbehoevenden.
- de toekomst van de mantelzorgwerking:

koffiemomenten, zicht op mantelzorg, ondersteunen van
jonge gezinnen.
- Extra info en onderzoeken over mantelzorgers
De maatschappelijk werker die verantwoordelijk is voor de

mantelzorgwerking volgde één opleiding in 2016: Samen
sterk voor mantelzorg (Provincie Vlaams-Brabant).
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2017-12-3I

De visienota 'Mantelzorg' werd in 2016 opgesteld en

diende als leidraad in 2077.

2018-L2-3r

De visienota 'Mantelzorg' werd in 2016 opgesteld en werd
verder gebruikt om in 2018 de werking verder uit te

bouwen.

lndicator: Aantal koffiemomenten voor mantelzorgers
Het Zorgloket wenst koffiemomenten op te starten in samenwerking met de erkende mantelzorgorganisaties
De koffiemomenten moeten ontmoeting stimuleren tussen mantelzorgers op een meer informele manier.

Meting op
2016-72-31

Meetwaarde

Duiding bij de meting

6

Het Zorgloket is in het najaar 2016 gestart met de eerste

/

koffiemomenten

praattafels voor mantelzorgers.

Een praattafel wordt opgebouwd rond één thema, één

rode draad, per thema worden er twee
ontmoetingsmomenten georganiseerd.
ln 2016 heeft het Zorgloket drie praattafels georganiseerd,
dus 6 ontmoetingsmomenten gecreëerd voor

mantelzorgers.
De praattafels werden georganiseerd in samenwerking
met S- Plus Mantelzorg en Samana, dit zijn twee erkende
ma

ntelzorgorga

n

isaties.

lste praattafel: Wat

als het thuis niet meer lukt

2de praattafel: Rouw & verlies.
3de praattafel: Dementie.
De zes ontmoetingsmomenten werden georganiseerd in

de Raadzaal van het OCMW.
2017-L2-37

ln 2OI7 was de opstart voor de koffiesalons, een

4

ontmoetingsmoment creëren voor mensen die
geconfronteerd worden met rouw en verlies, kanker,
chronische ziekte en hun familieleden,

...

Deze ontmoetingsmomenten worden georganiseerd in

samenwerking met Kom Op Tegen Kanker & ConTempo
VZW.

De koffiesalons worden opgenomen binnen de hele

mantelzorgwerking. Meer info terug te vinden onder
actiepunt:L36 - Aantal infomomenten voor mantelzorgers
2018-L2-3r

10

ln 2018 organiseerde het Zorgloket:
10 koffiesalons
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zomervakantie) -13u30 t.e.m. 16u00.
ln een vertrouwelijke sfeer delen we ervaringen, leren we
van elkaar en steunen we elkaar.
De koffiesalons zijn maandelijkse ontmoetingsmomenten

voor mensen die geconfronteerd worden met kanker,
chronische ziekte en hun familie, voor mensen die
geconfronteerd worden met afscheid nemen, verdriet,

...

Koffiesalons worden georganiseerd in samenwerking met
Kom Op Tegen Kanker en ConTempo vzw.

lndicator: Aantal afgenomen interviews a.d.h.v. het instrument ZOM
Het Zorgloket wenst, op lange termijn, te starten met het instrument 'zicht op mantelzorg'. D¡t is een
gespreksleidraad opgemaakt door HoGent. Met deze gespreksleidraad gaan we op zoek naar de behoeften van
de mantelzorgers.
Via de gespreksleidraad voor de behoefteanalyse bij mantelzorgers in de thuiszorg proberen we zicht te krijgen
op:

- De wijze waarop mantelzorgers de zorgsituatie beleven.
- De rollen die de mantelzorgers vervullen in de zorg.
(hulpverlener, expert, hulpvrager, partner, kind)
- Expertise van de mantelzorger in zijn eigen situatie.
Meting op
20L6-12-37

Meetwaarde

Duiding bij de meting

0

Het instrument 'Zicht op mantelzorg'werd in 2016 nog

niet gebruikt.
ln 2016 werden er geen huisbezoeken georganiseerd in
het kader de mantelzorgwerking.
Toekomst: 2017 start het Zorgloket opnieuw met
huisbezoeken bij zorgbehoevende in aanwezigheid van de
mantelzorgers.
2017-1.2-31

0

ln 2017 werd het instrument 'Zicht op mantelzorg' niet
gebruikt.
Het Zorgloket heeft huisbezoeken georganiseerd bij

zorgbehoevende voor wie er in 2017 een nieuwe aanvraag
mantelzorgwerking werd aangevraagd. Daarnaast werden
er ook driejaarlijkse huisbezoeken georganiseerd bij
zorgbehoevende waarvoor in 2015 de mantelzorgpremie
werd aangevraagd.
Het instrument werd nog steeds niet gebruikt omwille van
de grote tijdsinvestering van zowel de maatschappelijk
assistent als de mantelzorger om het volledige interview te

doorlopen en nadien de actiepunten te blijven opvolgen.
ln de plaats van het volledige instrument te gebruiken,
werd een kortere versie gecreëerd waardoor het Zorgloket
zich tijdens het huisbezoek standaard niet alleen meer op
de noden en behoeften van de zorgbehoevende

OCMW Londerzeel

Rapport doelstellingenrealisatie 201-8

p.108

concentreert, maar ook die van de mantelzorger. Er wordt
steeds gepolst naar de situatie van de mantelzorgers, hoe
de mantelzorger het op een positieve manier kan
volhouden, of ze nood hebben aan informatie,
ondersteuning, ...

2018-I2-3r

ln 2018 werden er als gevolg van tijdsgebrek geen

0

driejaarlijkse huisbezoeken georganiseerd en kon het

instrument bijgevolg niet toegepast worden.
I

ndicator: Ontwikkeling steekkaarten

Het Zorgloket wenst in de toekomst een steekkaart/fiche op te stellen voor de nieuwe mantelzorgers. Op het

moment dat maatschappelijk werkers van het Zorgloket aanvoelen dat bezoekers/cliënten spreken over de zorg
voor anderen kan die fiche meegegeven worden. Dit is het moment dat cliënten zich nog geen mantelzorger
voelen, maar stap voor stap meer taken op zich nemen, zij rollen langzaam (of in sommige crisissituaties snel) in
de rol van mantelzorger. Dit is het ideale moment om preventief cliënten te informeren over de draaglast en

draagkracht van mantelzorgers.
Meting op

20t6-12-3t

Meetwaarde

Duiding bij de meting
Er

werden twee nieuwe steekkaarten opgemaakt voor

mantelzorgers.

- hapklaar: de rol van de mantelzorger
- naar het ziekenhuis.
De twee steekkaarten worden uitgedeeld aan
mantelzorgers die juist mantelzorger zijn geworden. Zij

nemen steeds meer taken op zich, maar bekijken zich zelf
nog niet als echte mantelzorgers.
Deze steekkaarten geven aan dat zij echt wel

mantelzorgers zijn, dat zij recht hebben om tijd te nemen
voor zichzelf en geeft praktische info voor nieuwe
mantelzorgers.

2017-72-37

De steekkaarten worden in 2OL7 nog steeds gebruikt. Het

Zorgloket neemt het materiaal mee wanneer er op
huisbezoek gegaan wordt, of het materiaal wordt
meegegeven aan nieuwe cliënten van het Zorgloket die

langskomen bij het OCMW.
Met dit materiaal proberen we duidelijk te maken dat het
werk dat de partner, dochter, zoon, ... dagelijks verrichten,
als mantelzorger kan worden erkend. En dat zij bijgevolg

hulp mogen vragen, tijd mogen nemen voor zichzelf, hun
grenzen mogen bewaken, etc..

2078-r2-31

De steekkaarten:

* Wat een geluk dat er mantelzorgers zijn!

* Oeps naar het ziekenhuisl Oeps naar huisl
worden nog steeds gebruikt.
Ze

OCMW Londerzeel
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- informatie mantelzorgpremie
- aanvraag mantelzorgpremie
- huisbezoeken
- aanvragen van THAB, IVT/IT, Vlaamse Zorgverzekering,

verhoogde tegemoetkoming, verhoogd kindergeld,

...

De steekkaarten geven mantelzorgers tips om tijd te

maken voor zichzelf, het recht te hebben om vragen te

stellen in het ziekenhuis, ...
Want het Zorgloket wenst dat mantelzorgers goed voor
zichzelf zorgen zodat ze de dagelijkse hulp voor hun

hulpbehoevende partner, familielid, ... langer kunnen
volhouden.

a

ACT

4.2.6: Uitbouw mantelzorgwerking

lnitieel budget

Eindbudget

Jaarrekening
Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

0,00

0,00

4.400,00

0,00

4.400,00

0,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a

ACT 4.2.7

: Uitbouw dorpsrestaura nts

Jaarrekening

lnitieel budget

Eindbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

0,00

3.380,10

5.900,00

8.500,00

5.900,00

8.500,00

lnvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquiditeiten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ctieptan 20 140000 10 : Se rv i cef I ots

/ assi ste nti ew o n

in g e

n

Het OCMW waarborgt een kwaliteitsvolle woon-en zorgomgeving op maat voor ouderen. De
assistentiewoningen blijven afgestemd op de behoeften van de bewoner en een kwaliteits,
aangepaste, betaalbare en toegankelijke huisvesting. Het Vlaamse Woonzorgdecreet voorziet in een

omvorming van serviceflats naar assistentíewoningen. Het OCMW wil gaan voor een erkenning van
de assistentiewoningen, waardoor een aantal verplichtingen opgelegd worden die de kwaliteit van de

huisvesting opdrijven : kwaliteitshandboek, woonassistent, veiligheidsapecten, ...

Actieplan in ciifers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan

lndicator(enl gekoppeld aan dit actieplan:

Meting op

Meetwaarde

2014-01-01

69

20L4-72-37

7L

20L5-I2-3L

72

2076-12-31

73

2017-12-3r

69

2018-L2-3r

77

Meting op

Meetwaarde

2014-01-01

27

20L4-72-3t

2T

2075-72-3r

22

2016-L2-31

2t

20L7-r2-3L

2T

20L8-12-31.

32

Meting op
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Duiding bij de meting

Duiding bij de meting
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2014-01-01

50

20L4-r2-37

79

2015-12-3t

78

2076-t2-3t

79

2017-t2-31

79

20t8-L2-3r

68

Meting op

Meetwaarde

20L4-01-ot

77

20L4-r2-31

82

2015-t2-3t

79

20t6-12-31

84

2077-12-31

83

2018-L2-31

92

Meting op

Meetwaarde

20L4-0t-01

23

2074-!2-3r

18

2015-t2-3r

2l

2016-L2-3L

L6

2017-L2-3L

L7

20L8-12-3L

8

Meting op

Meetwaarde

2014-01-01

76

20L4-72-3L

76

2075-!2-31

76

2016-L2-3t

76

2017-L2-3L

75

20L8-L2-3L

83
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Duiding bij de meting
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