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Inleiding 
 
 

In Sint-Niklaas hebben de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 geleid tot een grondige 
vernieuwing van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de OCMW-raad.  

 
De nieuwe OCMW-raad staat, in nauwe samenwerking met het stadsbestuur, voor een boeiende, 

bijzonder relevante en niet te onderschatten uitdaging.  

 
- Boeiend omdat de brede waaier aan opdrachten van het OCMW en de noodzaak om continu in 

te spelen op wijzigende maatschappelijke evoluties en regelgeving, ervoor zal zorgen dat er 
steeds veel werk aan de winkel is.  

- Bijzonder relevant omdat onder meer de toenemende vergrijzing enerzijds en de 

armoedeproblematiek anderzijds rechtstreeks een impact hebben op de kerntaken van het 
OCMW. Ondanks het feit dat Vlaanderen een rijke regio heet te zijn, leeft ongeveer 12% van de 

Vlamingen onder of net op de armoederisicodrempel. De gevolgen van een leven in armoede 
zijn gekend en gaan van slechte huisvesting over meer gezondheidsklachten tot sociale 

uitsluiting. 
- En niet te onderschatten omdat we net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten met onze 

werkzaamheden starten in sterk gewijzigde omstandigheden in vergelijking met zes jaar 

geleden. De financieel-economische crisis laat bij heel wat alleenstaanden en gezinnen sporen 
na, en heeft ook als gevolg dat het financieel kader waarbinnen steden en gemeenten – en dus 

ook OCMW‘s – moeten werken er anders uitziet. 
 

Parallel aan de totstandkoming van het witboek van het stadsbestuur voor de bestuursperiode 2013-

2018 legde de meerderheid in januari haar ontwerp OCMW-beleidsplan 2013-2018 voor. Net als het 
witboek werd dit ontwerp onderworpen aan een inspraakronde, waarbij de bevolking, de 

adviesraden, het middenveld en het personeel de kans kregen om aanvullingen en voorstellen te 
formuleren. De input die voortkwam uit deze inspraakronde werd maximaal geïntegreerd in het 

voorliggende document. We danken alle burgers en organisaties die ons hun opmerkingen bezorgd 
hebben. 

 

Het OCMW-beleidsplan concentreert zich rond twee pijlers. 
 

De eerste pijler is de sociale dienstverlening van het OCMW. Het OCMW van vandaag is veel 
meer dan het laatste vangnet van de welvaartsstaat op lokaal niveau. Iedereen heeft immers recht 

op een menswaardig inkomen, op degelijk onderwijs, op goede en betaalbare huisvesting, op 

gezondheidszorg en maatschappelijke bijstand en op veiligheid. Dat veronderstelt solidariteit tussen 
zij die het beter hebben en zij die het minder goed hebben. Een geloofwaardig en gedragen sociaal 

beleid is er een van goede zorgen, maar staat of valt ook met heldere afspraken. Het is aan de 
lokale overheid om er mee op toe te zien dat de sociale rechten gegarandeerd worden en dat de 

solidariteit georganiseerd wordt. Met respect voor de verscheidenheid van de Sint-Niklase bevolking 
en in de wetenschap dat solidariteit niet stopt aan de stadsgrenzen. Zowel het OCMW als het 

stadbestuur werken mee aan een effectief lokaal sociaal beleid, waarbij iedereen gelijke toegang 

krijgt tot het recht op een menswaardig leven. Deze missie, geformuleerd in artikel 1 van de OCMW-
wet, blijft actueel.  

 
- Er zal dan ook aandacht geschonken worden aan toegankelijke informatie- en dienstverlening 

via een laagdrempelig onthaal op onze nieuwe welzijnssite (Gerda). De waaier van diensten op 

lokaal niveau wordt immers alsmaar ruimer. Deze dienstverlening is vaak ondoorzichtig voor de 
burger en in het bijzonder voor zij die er vaak nood aan hebben. 

- Een lokaal armoedeplan zal in combinatie met een geobjectiveerd en flexibel systeem van 
financiële steun enerzijds en schuldbemiddeling anderzijds het richtsnoer vormen om het recht 

op voldoende inkomen te garanderen. Het OCMW is een belangrijke speler in de strijd tegen de 



Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 6  Beleidstekst 2013 – 2018 

armoede – te starten bij kinderarmoede – die we met deze bestuursploeg willen voeren, en we 
willen hiervoor alle mogelijke hefbomen gebruiken. 

- We zullen alle mogelijke inspanningen leveren om mensen te activeren en aan het werk te 

krijgen, met bijzondere aandacht voor de groeiende jeugdwerkloosheid. De beheersing van het 
Nederlands vormt een cruciale hefboom.  

- We maken verder werk van een sociaal woonbeleid via het sociaal verhuurkantoor, het voorzien 
van nood- en transitwoningen, en onze dienstverlening via de woonwinkel. 

- We zullen inspanningen leveren om de energiefactuur van onze doelgroepen betaalbaar te 

houden dankzij onder meer de inzet van energiescans en energiesnoeiers. 
- We zullen de stedelijke kansenpas en de Vlaamse en federale middelen voor socio-culturele 

participatie beter op elkaar afstemmen. 
- We blijven partner in het schoolparticipatiefonds om de schoolfactuur betaalbaar te houden, en 

met ons brugproject in het deeltijds onderwijs geven we jongeren een kans om school te 
combineren met het opdoen van werkervaring. 

- We ijveren voor betaalbare gezondheidszorg, onder meer via een reeks 

samenwerkingsverbanden. 
 

De tweede pijler is de woonzorg voor senioren. De vergrijzing maakt van het OCMW een 
belangrijk publiek zorgbedrijf, waarbij onze aandacht uitgaat naar thuiszorg – een aspect van onze 

werking dat zich toespitst op een ruimere doelgroep dan enkel de senioren – en het wonen voor 

senioren.  
 

- We streven naar een verderzetting van het pakket aan thuiszorg, dat gaat van gezinszorg tot 
aanvullende thuiszorg zoals poetshulp, klusjesdienst en warme maaltijden aan huis, en zullen 

inspelen op nieuwe noden. We zullen ons in dit kader ook buigen over het beleid op het gebied 
van dienstencentra en assistentiewoningen. 

- Wat betreft wonen voor senioren gaat ons aanbod van kortverblijf, aangepaste woonvormen en 

serviceflats tot onze rust- en verzorgingstehuizen. Ons eerste belangrijke werk wordt hier 
ongetwijfeld het opstellen van een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan, als gevolg van de 

gewijzigde wetgeving en nieuwe maatschappelijke evoluties, dit uiteraard in nauw overleg met 
alle betrokken actoren. Dit nieuw Zorgstrategisch Plan moet in 2013 een feit zijn, en zal zich 

onder meer uitspreken over de toekomst van de sites in Sinaai en Nieuwkerken. 

 
Deze twee pijlers zullen worden overkoepeld door een duurzaam en eigentijds bestuur, met 

prioriteit voor een verregaandere synergie met de stad en het continu streven naar efficiënte 
dienstverlening. We zullen ook aandacht hebben voor een heldere communicatie op maat van de 

doelgroepen en participatie van alle actoren die inzake sociaal beleid actief zijn op ons grondgebied, 
alsook voor een degelijk personeels-, financieel en informaticabeleid. 

 

Het OCMW-beleidsplan vormt de leidraad om voor het jaareinde te komen tot een geïntegreerd 
meerjarenplan 2014-2019, dat kadert binnen de nieuwe beleids- en beheerscyclus voor lokale 

besturen.  
 

De nieuwe bestuursmeerderheid, ook binnen het OCMW, engageert zich voor 100% om de 

uitdaging aan te gaan. Samen zullen we ons inzetten voor de essentie van ons werk: klaar staan 
voor onze medeburgers die het door omstandigheden vandaag moeilijk hebben. Zij rekenen op onze 

instelling om die moeilijkheden te overwinnen en om volwaardig deel uit te maken van de 
samenleving, van ons warme en solidaire Sint-Niklaas. 

 
 

 

 
 

 
Mike Nachtegael 

OCMW-voorzitter
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Visie OCMW 
 
 

Het OCMW Sint-Niklaas garandeert voor iedereen die gewoonlijk op haar grondgebied verblijft, en 
dit met eerbiediging van de bestaande regelgeving, op duurzame wijze de sociale grondrechten. 

Deze grondrechten vormen, via een beleid van kansen en verantwoordelijkheden op maat van de 

klant, een opstap naar een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven, die zowel voor het 
individu als de samenleving noodzakelijk en zinvol is. 

 
Tot de kernopdrachten van het OCMW behoren: 

- Sociale dienstverlening: informatie verstrekken, financiële hulpverlening, recht op activering, 
woon- en energiebegeleiding, sociale, culturele en sportieve ondersteuning, recht op onderwijs, 

recht op gezondheid. 

- Woonzorg voor senioren: thuiszorg (poetsdienst, gezinszorg, klusjesdienst, warme maaltijden, 
dienstencentra, dagverzorgingscentra), huisvesting voor senioren aangepast aan hun 

zorgbehoefte  (serviceflats, kortverblijf, aangepaste woonvormen, rust- en verzorgingstehuizen). 
 

Een eigentijds bestuur van het OCMW, met aandacht voor duurzaamheid, diversiteit, heldere 

communicatie en participatie van alle relevante actoren, nodig voor de uitvoering van de 
kernopdrachten, die actief zijn op ons grondgebied, overkoepelt dit geheel. 
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1. Sociale dienstverlening 
 
 

1.1. Toegankelijke informatie- en dienstverlening 
 

 
Visie 

 

Als OCMW en stad ondersteunen we de Sint-Niklase bevolking zo transparant mogelijk. Om tot een 
optimale dienstverlening te komen, zorgen we ervoor dat mensen op een actieve, open en 

begrijpbare manier over de informatie kunnen beschikken om aan hun hulpvraag te voldoen. 
 

 
Beleidsdoelstelling 

 

Informatie- en dienstverlening aanbieden op een toegankelijke en laagdrempelige manier. 
 

 
Actieplannen 

 

 Actieplan 1. Samen met de stad een open welzijnssite ontwikkelen.  
Elke inwoner kan via een laagdrempelig en vlot georganiseerd onthaal terecht bij het OCMW 

voor informatie over sociale wetgeving, financiële hulpverlening, het recht op sociale 
vergoedingen, wonen en energie, activering en het recht op maatschappelijke participatie. Er 

wordt bekeken hoe de synergie inzake sociale dienstverlening tussen het OCMW en de stad de 

realisatie van een open welzijnssite kan versterken. Met haar nieuw administratief gebouw op 
de Gerda-site biedt het OCMW de mogelijkheid om tot één geïntegreerde welzijnssite te komen. 

Er zal tegelijk ook aandacht gaan naar het principe van gebiedsgericht werken. We organiseren 
een werking die dicht bij de bevolking staat, onder meer via het stadhuis, de nieuwe welzijnssite 

en een antennewerking in de deelgemeenten.  
 

 Actieplan 2. Werk maken van een geïntegreerd dienstverleningsnetwerk tussen 

stad, OCMW en andere sociale dienstverleners.  
Het bestuur maakt afspraken over zitdagen en/of informatieverstrekking over dienstverlening 

met zoveel mogelijk sociale dienstverleners en welzijnsorganisaties, onder meer met maar niet 
beperkt tot het Centrum Algemeen Welzijnswerk , de Sint-Niklase Maatschappij voor de 

Huisvesting, het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, pensioendiensten, ziekenfondsen en de 

wetswinkel.  
 

 Actieplan 3. Een proactief beleid uitbouwen door middel van gerichte huisbezoeken.   
Huisbezoeken in functie van een specifieke aanleiding (zoals de aanvraag of de jaarlijkse 

herzieningen van het leefloon, inschrijving voor sociale huisvesting, inschrijving voor een 
woonzorgcentrum, een dossier op het lokaal advies comité energie) moeten voor een meer 

proactieve en contactgerichte dienstverlening zorgen. Het toenemend aantal huisbezoeken zal in 

overleg met andere actoren efficiënt georganiseerd worden. Een duidelijke checklist voor 
maatschappelijk werkers kan hierbij een handig instrument zijn. 

 
 Actieplan 4. Expertise ter beschikking stellen voor een leerprogramma 

‘budgetbeheer en maatschappelijke dienstverlening’.  

Het OCMW wordt geconfronteerd met een aanzienlijke groep jongeren die geen toegang vindt 
tot de arbeidsmarkt en die ondanks hun jonge leeftijd vaak een aanzienlijke schuldenlast 

hebben opgebouwd. Het OCMW wil daarom preventief haar expertise m.b.t. budgetbeheer en 
maatschappelijke dienstverlening ter beschikking stellen van de secundaire scholen, bijvoorbeeld 
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door mee te werken aan pedagogische studiedagen of door scholen de mogelijkheid te bieden 
om beroep te doen op onze medewerkers voor toelichting bij een leerprogramma ‗budgetbeheer 

en maatschappelijke dienstverlening‘. Hierdoor kunnen scholen dit aanbieden aan hun 

leerlingen, waardoor de leerlingen wegwijs worden gemaakt in de publieke dienstverlening die 
nauw aansluit bij hun leefwereld. We onderzoeken ook hoe we jongeren kunnen bereiken die 

door omstandigheden uit het reguliere schoolaanbod zijn gevallen. 
 

 Actieplan 5. Streven naar specialisatie en trajectzorg. 

Een belangrijk aandeel van de cliënten binnen het OCMW bestaat uit ‗multiproblem‘-gezinnen, 
waar diverse hulpverleners en instanties over de vloer komen. Het gaat om gecompliceerde 

zorgprofielen die vaak niet terechtkunnen in de private diensten en die bijzondere aandacht 
vergen. Er valt ook een input te verwachten van zorgvragen vanuit de allochtone 

gemeenschappen. Er is nood aan specialisatie en verdeskundiging om de grote variëteit aan 
zorgvragen aan te kunnen. Er wordt onderzocht of en hoe aan deze nood tegemoet kan worden 

gekomen. Netwerkvorming en samenwerking met aanbieders in de regio is één mogelijkheid om 

die deskundigheid op korte termijn binnen te brengen.  
Naast het bestaande multidisciplinair overleg willen we een overleg opstarten met de zorgsector 

om op langere termijn te kunnen groeien naar trajectzorg met een centraal wachtlijstbeheer en 
dossiervorming. Een degelijke informatie en communicatietechnologie ter ondersteuning is 

hierbij onontbeerlijk. 
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1.2. Recht op een voldoende inkomen en 

armoedebestrijding 
 

 
Visie 

 

De economische crisis heeft nare gevolgen voor de samenleving in haar geheel. De zwaksten in de 
samenleving dreigen het grootste slachtoffer te worden. De kloof tussen wie mee kan en wie niet, 

lijkt groter te worden en de groep armen groeit. De noden op het gebied van armoedebestrijding 
nemen dus toe. Als OCMW moeten we ervoor zorgen dat mensen over een voldoende inkomen 

beschikken om menswaardig deel te kunnen uitmaken van de samenleving.  
 

Het armoedebeleid moet erop gericht zijn om mensen sterker te maken en hen uit de armoede te 

helpen, rekening houdend met ieders individuele mogelijkheden. 
 

 
Beleidsdoelstelling 

 

Samen met de stad een coherent lokaal sociaal beleid voeren en in overleg met het maatschappelijk 
middenveld en gebruikers een lokaal armoedeplan uitwerken. 

 
 

Actieplannen 

 
 Actieplan 6. Een coherent armoedebeleid voeren door middel van een lokaal 

armoedeplan. 
Het OCMW en de stad willen een armoedeplan opmaken, met kinderarmoede en activering als 

specifieke aandachtspunten. Bij de opmaak van dit armoedeplan moeten de diverse spelers die 
werken rond armoede —zowel vanuit de overheid (cfr. het Vlaams Actieplan 

Armoedebestrijding),het middenveld, als de gebruikers – betrokken worden. Het lokaal 

armoedeplan bevat concrete maatregelen om armoede te voorkomen en te bestrijden, en wordt 
permanent opgevolgd via monitoring (armoedebarometer) en via gestructureerd overleg. 
 

 Actieplan 7.  Verder voorzien in een objectief en flexibel systeem van financiële 
ondersteuning als aanvulling op het minimuminkomen.  

Het huidig systeem van financiële hulpverlening zal bestendig geëvalueerd worden op zijn 
effectiviteit. Er zal over gewaakt worden dat er financiële stimuli blijven om andere inkomsten te 

verwerven, onder andere via werk, en zo niet langer afhankelijk te blijven van uitkeringen. Dit 

houdt enerzijds bijvoorbeeld in dat leefloon of bijstand slechts tijdelijke oplossingen mogen zijn 
voor cliënten die activeerbaar zijn (werkbereidheid), en anderzijds dat we moeten onderzoeken 

welke de drempels  vormen om de stap naar activering te zetten (de zogenaamde 
werkloosheidsval). De financiële hulpverlening is krachtens artikel 57 van de OCMW-wet niet 

van toepassing voor mensen zonder papieren. De opdracht van het OCMW is in deze gevallen 
wettelijk beperkt tot de dringende medische hulpverlening. Het OCMW staat in deze context 

open voor overleg met (vrijwilligers-)organisaties om de begeleiding te optimaliseren. 

 
 Actieplan 8. In samenspraak met de aangesloten OCMW’s de nodige sociale visie en 

ondersteuning bieden aan de dienst voor schuldbemiddeling. 
De toenemende schuldenproblematiek vergt bijzondere aandacht. Professionele ondersteuning 

inzake schuldbemiddeling en schuldhulpverlening moet verder worden gezet, met bijzondere 

aandacht voor de sociale begeleiding tijdens en na de periode van schuldbemiddeling, dit in 
nauwe samenwerking met de sociale diensten van de aangesloten OCMW‘s. Een jaarlijks rapport 

zal worden opgemaakt met daarin trends en evoluties inzake de schuldproblematiek bij het 
cliënteel van het OCMW. 
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 Actieplan 9. Communicatie op maat van de cliënt aanbieden over rechten en 
plichten. 

In nauwe samenwerking met de communicatiedienst zal een actieplan worden opgemaakt rond 

de  communicatiekanalen en documenten waarmee cliënten te maken krijgen in hun contacten 
met het OCMW. Het doel hiervan is om gericht te kunnen communiceren met de cliënten op 

basis van de wettelijk voorziene regelgeving, zoals de RMI-wet, activering, schuldhulpverlening. 
 

 Actieplan 10. Optreden tegen sociale fraude. 

Wie in nood zit, moet kunnen rekenen op de nodige ondersteuning van het OCMW en de stad. 
Daarover bestaat geen enkele twijfel. Maar de groep mensen die hulp vraagt is groot en zal 

wellicht nog groeien de komende jaren. Het is dus van het grootste belang dat het OCMW en de 
stad hun steun richten naar hen die er écht nood aan hebben. Om deze beperkte middelen 

maximaal te laten toekomen bij diegenen die effectief in armoede leven en om het 
maatschappelijk draagvlak van de OCMW-werking te verzekeren, zal het nodig zijn om samen 

met de stad procedures uit te werken die sociale fraude moeten voorkomen. 

Controlemogelijkheden die nu al in de huidige werkwijze vervat zitten (o.a. huisbezoeken bij 
aanvraag of verlenging van leefloon, controle via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid) worden in 

deze procedures verankerd. We maken afspraken met de stad over hoe maatregelen tegen 
domiciliefraude in deze procedures kunnen geïntegreerd worden. We gaan ook een overleg aan 

met de FOD Financiën om tot een optimale gegevensuitwisseling te komen. 
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1.3. Activering en werk op maat  
 

 
 

Visie 

 
Activering en tewerkstelling behoren tot de belangrijkste hefbomen in armoedebestrijding. Werk 

verzekert een inkomen en opent rechten op sociale zekerheid en het garandeert ook 
maatschappelijke waardering en sociale contacten. 

 

 
Beleidsdoelstelling 

 
Gepaste vorming of opleiding zoeken voor kwetsbare doelgroepen en voor hen kansen creëren op 

tewerkstelling. 
 

 

Actieplannen 
 

 Actieplan 11. Werken aan het recht op (sociale) activering voor iedereen op 
beroepsactieve leeftijd die (nog) niet professioneel activeerbaar is. 

Het OCMW wil een voorloper zijn op vlak van werk-welzijn (W2) en maakt werk van werk-en 

welzijnstrajecten op maat om mensen uit de armoede te halen. Het gaat om:  
- mensen die onmiddellijk activeerbaar zijn: hiervoor is overleg en een nauwere 

samenwerking met de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en de werkwinkel nodig; 
- mensen die nog niet onmiddellijk activeerbaar zijn omwille van verschillende belemmerende 

factoren (bv. psychosociale problematiek): hiervoor voorzien we vanuit de sociale dienst de 

nodige begeleiding met als doel de professionele activering te realiseren;  
- mensen die niet professioneel activeerbaar zijn (bijvoorbeeld wegens ziekte of beperking): 

hiervoor zoeken we creatief naar zinvolle arbeidsmatige activiteiten (arbeidszorg, 
vrijwilligerswerk). 

 
 Actieplan 12. Den Azalee als sterke partner in tewerkstelling laten doorgroeien.  

Het behoud van de sterke band met Den Azalee is noodzakelijk om de 

tewerkstellingsdoelstellingen vanuit het OCMW te realiseren. In het kader van het in opmaak 
zijnde maatwerkdecreet zal nagegaan worden op welke manier we dit verder kunnen 

ontwikkelen. 
 

 Actieplan 13. Een Opleidings- en Oriënteringscentrum oprichten voor optimale 

arbeidstrajectbegeleiding.  
Het Opleidings- en Oriënteringscentrum wordt een belangrijke schakel in de arbeidstraject-

begeleiding. Dit centrum moet zorgen voor een betere screening en oriëntering van mensen met 
een OCMW-uitkering in functie van tewerkstellingsmogelijkheden. Uiteindelijk zal dit zorgen voor 

een betere doorstroming naar tewerkstellingsactiviteiten en zal dit de slaagkans verhogen. 
 

 Actieplan 14. Het aantal tewerkstellingsplaatsen voor tewerkstellingen art. 60 en de 

doorstroom naar reguliere tewerkstelling verhogen bij private ondernemers en 
zelfstandigen. 

Er zullen gesprekken aangeknoopt worden met het stadsbestuur en andere sociaal-economische 
actoren zoals de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling, het Regionaal Sociaal-economisch 

Overlegcomité en de door de stad geplande economische raad om tot samenwerkingsafspraken 

te komen met privéwerkgevers. De jobcoach, die recent in dienst kwam van het OCMW, legt nu 
al contacten met werkgevers uit de private sector.  
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 Actieplan 15. De sociale clausule invoeren in specifieke dossiers 
overheidsopdrachten. 

Het OCMW en de stad moeten blijvend aandacht hebben voor sociale economie bij 

aanbestedingen. Per dossier wordt nagegaan of er een beroep kan worden gedaan op sociale 
economie, bijvoorbeeld door sociale clausules op te nemen in overheidsopdrachten. 

 
 Actieplan 16. Het Nederlands stimuleren als hefboom voor activering. 

Het OCMW zal anderstaligen die kunnen geactiveerd worden, zo veel mogelijk stimuleren om 

taalcursussen Nederlands te volgen. Zo maakt  onder meer het volgen van Nederlands een 
onderdeel uit van de arbeidstrajecten die door het OCMW uitgewerkt worden voor anderstalige 

cliënten die het Nederlands onvoldoende beheersen. Indien dit traject is opgenomen in een 
integratiecontract en/of bij toezicht op de werkbereidheid, kan het OCMW de wettelijk voorziene 

sancties toepassen bij niet-naleving. We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om de 
bestaande wachtlijsten en drempels (bijvoorbeeld nabijheid) voor het volgen van cursussen weg 

te werken. 
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1.4. Wonen en energie 
 

 
Visie 

 

Het is een opdracht van het OCMW om wonen en energie betaalbaar en toegankelijk te houden voor 
de meest kwetsbaren. Dit is tevens een belangrijke hefboom in het kader van de 

armoedebestrijding. 
 

Wonen is één van de grondrechten die in het kader van het lokaal sociaal beleid extra aandacht 

verdienen. Betaalbaar en kwalitatief wonen blijft immers een fundamenteel probleem voor heel veel 
mensen in de stad. Wonen en energie nemen vaak een te grote hap uit het gezinsbudget.  

De huurmarkt is overbevraagd en de huurprijs staat vaak niet in verhouding tot de woonkwaliteit. 
De kern van het probleem is een tekort aan betaalbare geschikte woningen op de huurmarkt.  

De wachttijd voor een sociale woning is vandaag nog steeds te lang, en ook het Sociaal 
Verhuurkantoor kan niet aan alle sociale noden een snel en adequaat antwoord bieden. 

 

Iedereen heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, met woonzekerheid in een 
omgeving met voldoende sociale voorzieningen. De strijd tegen energiearmoede zal mee worden 

opgenomen in de actieplannen. 
 

 

Beleidsdoelstelling 
 

Een beleid voeren dat invulling geeft aan het recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, met 
specifieke aandacht voor de strijd tegen energiearmoede. 

 

 
Actieplannen 

 
 Actieplan 17. De samenwerking met de woonwinkel verderzetten. 

Wie zijn weg zoekt op de woningmarkt, kan daarvoor nu al terecht in de woonwinkel. Het 
OCMW werkt mee aan de invulling van de dienstverlening, in functie van het sociaal woonbeleid 

van de stad, met bijzondere aandacht voor de begeleiding van diegenen die bij de zoektocht 

naar betaalbare huisvesting het meest kwetsbaar zijn. Ook particuliere verhuurders moeten 
ingeval van een huurdersconflict (bijvoorbeeld huurachterstal) bij de woonwinkel terechtkunnen.  

 
 Actieplan 18. Het woningbestand van het Sociaal Verhuurkantoor uitbreiden in de 

verschillende aangesloten gemeenten.  

Het OCMW van Sint-Niklaas wil samen met de aangesloten gemeenten gaan voor de uitbreiding 
van het woningbestand van het Sociaal Verhuurkantoor in de verschillende gemeenten. Een 

jaarlijkse groeinorm zal worden opgenomen: enerzijds door middel van een 
inspanningsverbintenis om het aantal woningen in huur maximaal te behouden en anderzijds 

door een resultaatsverbintenis met een jaarlijks vast te leggen aantal woningen die extra in 
huur kunnen worden genomen. Tevens staan we open voor een uitbreiding van het 

werkingsgebied van het Sociaal Verhuurkantoor. 

 
 Actieplan 19. Proactief optreden ter voorkoming van uithuiszettingen. 

Het OCMW zet zich in om uithuiszettingen te voorkomen. Enerzijds door meer toe te spitsen op 
preventie en sensibilisering, bijvoorbeeld door een georganiseerde gegevensuitwisseling met 

sociale en private verhuurders, gekoppeld aan proactieve huisbezoeken door het OCMW of 

andere woonbegeleidingsorganisaties. Dergelijke huisbezoeken kunnen bijvoorbeeld 
georganiseerd worden bij de eerste tekenen van huurachterstal. Hierbij kan gebruik gemaakt 

worden van diverse beschikbare folders, zoals die van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. 
Anderzijds, in die gevallen waarbij reeds een vonnis tot uithuiszetting is geveld, door 

bemiddeling met de verhuurder en woonbegeleiding in samenwerking met andere partners. We 
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onderzoeken of er ook begeleiding kan worden voorzien om voor de zitting van het 
Vredegerecht te verschijnen, bijvoorbeeld via een pool van vrijwilligers. 

Tegelijk zoeken we naar een methodiek om particuliere verhuurders (tijdelijk) te beschermen 

tegen oplopende huurachterstallen. 
 

 Actieplan 20. De mogelijkheid onderzoeken van een huurpremie voor die mensen die 
langer dan vier jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan. 

We onderzoeken met de stad de mogelijkheid om, ter aanvulling op de Vlaamse Huurpremie 

voor wie vijf jaar op een wachtlijst staat van een sociale huisvestingsmaatschappij, onder 
bepaalde voorwaarden een premie toe te kennen aan Sint-Niklazenaars die vier jaar op de 

wachtlijst staan van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting. 
 

 Actieplan 21. Voorzien in een aanbod van transit- en noodwoningen. 
Het ter beschikking stellen van een transitwoning is een tijdelijke en voorwaardelijke oplossing 

voor personen die zich in een specifieke problematische woonsituatie bevinden. Het ter 

beschikking stellen van een noodwoning gebeurt ingeval men door omstandigheden 
(ontploffing, brand, waterschade, …) plots geen dak meer boven het hoofd heeft. Er zal samen 

met onder meer het Centrum Algemeen Welzijnswerk en de sector van de geestelijke 
gezondheidszorg bekeken worden hoe dit aanbod verder kan worden uitgewerkt.  

 

 Actieplan 22. Een volwaardige huurgarantie aanbieden. 
We continueren de bestaande OCMW-huurgarantie, die een volwaardige waarborg biedt voor de 

verhuurder. Via het systeem van de dringende hulpverlening kan deze in uitzonderlijke situaties 
zeer snel worden toegekend. We richten tevens een rollend huurwaarborgfonds op als 

alternatief voor de papieren OCMW-huurgarantie, in afwachting van de initiatieven van de 

Vlaamse regering ter zake. De werking van het fonds wordt halfjaarlijks geëvalueerd. 
 

 Actieplan 23. Mensen zuiniger laten omgaan met energie.  
De middelen die het OCMW ontvangt uit het federaal energiefonds worden hiervoor binnen de 

federaal geldende afspraken ingezet. Bij elk nieuw dossier bij het OCMW wordt het aanbod 
gedaan om een energiescan van de woning uit te voeren. 

 

 Actieplan 24. Mensen stimuleren om te kiezen voor de goedkoopste 
energieleverancier. 

Het OCMW begeleidt haar cliënten bij de zoektocht naar de goedkoopste energieleverancier, 
hetzij via de V-test van de VREG, hetzij via samenaankoop-initiatieven. In het bijzonder 

stimuleert het OCMW de groepsaankoop die de provincie jaarlijks aanbiedt aan particulieren om 

over te stappen naar een goedkopere energieleverancier voor elektriciteit en gas. Er kan worden 
overwogen om dit aanbod lokaal aan te vullen met een samenaankoop voor stookolie.  

 
 Actieplan 25. Via het energiesnoeiersbedrijf isolatiewerken uitvoeren. 

Voor mensen met een beperkt inkomen en huurders van sociale woningen is het van belang dat 
de woning energiezuiniger is, zodat energiearmoede kan worden bestreden. Via het 

energiesnoeiersbedrijf in de schoot van vzw Den Azalee kunnen isolatiewerken uitgevoerd 

worden. We gaan binnen het kader van de huurwetgeving na of er met de (private) verhuurder 
een overeenkomst kan worden ingebouwd die voorkomt dat de huur op korte termijn na de 

isolatiewerken wordt opgezegd. 
 

 Actieplan 26. Het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost verder bekend 

maken. 
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas beheert het Fonds voor de Reductie 

van de Globale Energiekost, met als doel het verstrekken van renteloze leningen voor 
energiebesparende investeringen. In het kader van onze informatie-dienstverlening zullen de 

mogelijkheden van dit fonds intensief worden gepromoot. 
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Actieplan 27. Minimumlevering van energie in de winterperiode garanderen. 
Het OCMW ondersteunt de werking van de Lokale Adviescommissie, in het bijzonder in het 

kader van energiebudgetbeheer en de garantie van de Vlaamse overheid inzake de 

minimumlevering van energie in de winterperiode. Er dienen meer oplaadpunten voor 
budgetmeters te worden voorzien in de stad.  
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1.5. Sociale, culturele en sportieve ondersteuning 
 

 
Visie 

 

Om iedereen de kans te geven om volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven is het 
van belang dat mensen, niet in het minst de kinderen, de kans krijgen om zich verder te ontplooien. 

Onze stad heeft een rijk sociaal, cultureel en sportief aanbod, met tal van verenigingen die actief 
zijn op het grondgebied. Een maximale toegankelijkheid en een aangepast aanbod moeten ervoor 

zorgen dat iedereen kan participeren. 

 
 

Beleidsdoelstelling 
 

Sociale, culturele en sportieve participatie van kansengroepen faciliteren. 
 

 

Actieplannen 
 

 Actieplan 28. De kansenpas verfijnen. 
Het kansenpassysteem, dat tot doel heeft de participatie van kwetsbare groepen aan het socio-

cultureel en vrijetijdsaanbod in de stad te verhogen, wordt verfijnd. Stad en OCMW stemmen de 

stedelijke kansenpas en de Vlaamse en federale middelen voor socio-culturele participatie beter 
op elkaar af. 

 
 Actieplan 29. De toeleiding naar het verenigingsleven stimuleren. 

Er wordt een groepsgerichte aanpak uitgewerkt om de toeleiding van mensen naar het 

verenigingsleven en culturele activiteiten te stimuleren. Hiervoor zal samengewerkt worden met 
organisaties zoals het ontmoetingscentrum Den Durpel van het Centrum voor Algemeen 

Welzijnswerk Waasland.  
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1.6. Onderwijs 
 

 
Visie 

 

Onderwijs zorgt onbewust en vaak ongewild voor achterstelling en zo ook voor de reproductie van 
kansarmoede. Toch is onderwijs één van de belangrijkste ontsnappingsroutes uit de kansarmoede, 

als toegangspoort naar tewerkstelling en maatschappelijke integratie. 
 

 

Beleidsdoelstelling 
 

De randvoorwaarden creëren om onderwijskansen te bieden aan kinderen uit kansarme gezinnen. 
 

 
Actieplannen 

 

 Actieplan 30.  Partner blijven in het schoolparticipatiefonds van de stad. 
Het OCMW werkt mee aan de intentie van de stad om het huidige schoolparticipatiefonds om te 

buigen naar een kansenpassysteem. Via dit nieuwe systeem zouden ouders met een kansenpas 
een korting kunnen verkrijgen op de schoolfactuur.  

 

 Actieplan 31. De combinatie van deeltijds onderwijs en werken voor jongeren 
begeleiden via het brugproject. 

Via het brugproject van het OCMW worden jongeren uit het deeltijds onderwijs begeleid bij hun 
tewerkstelling. Dit project, waar Den Azalee een belangrijke partner in is, wordt uitgebreid met 

een voortraject dat jongeren voorbereidt op die tewerkstelling (bijvoorbeeld m.b.t. sociale 

vaardigheden). 
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1.7. Recht op gezondheid 
 

 
Visie 

 

Een essentiële factor in het welzijn van de burger is een goede gezondheid. Sensibilisering over 
gezondheidsinitiatieven, afgestemd op de verschillende doelgroepen, is dan ook belangrijk.  

Uit onderzoek is immers gebleken dat mensen met een beperkt inkomen gezondheidsuitgaven 
uitstellen en in het algemeen minder gezond leven. Zij vormen dan ook een specifieke doelgroep in 

het gezondheids- en preventiebeleid.   

 
 

Beleidsdoelstelling 
 

Inzetten op preventie als de beste garantie om gezond te blijven.  
 

Actieplannen 

 
 Actieplan 32. Meewerken aan een lokaal gezondheidsbeleid in overleg met externe 

partners. 
Het OCMW en de stad werken nauw samen met het lokaal gezondheidsoverleg, het 

Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Waasland, AZ Nikolaas en andere partners 

om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te realiseren.  
 

 Actieplan 33. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg verhogen. 
Het OCMW en de stad willen de toegankelijkheid voor kansengroepen in de reguliere 

gezondheidszorg verhogen, onder meer: 

- door het gebruik van de derdebetalersregeling te stimuleren bij artsen en het OMNIO-
statuut te promoten bij kansengroepen (thuisverpleging werkt al via de 

derdebetalersregeling, artsen hebben de mogelijkheid om de regeling al voor een grote 
groep patiënten toe te passen); 

- door de nodige ondersteuningsmaatregelen te nemen en door op zoek te gaan naar 
structurele oplossingen voor een toegankelijke preventieve en curatieve tandheelkunde; 

- door de samenwerking met het wijkgezondheidscentrum De Vlier te versterken, onder meer 

via duidelijke afspraken rond de praktische implementatie van de samenwerking. 
 

 Actieplan 34. Een specifiek gezondheidsaanbod voorzien voor bepaalde doelgroepen. 
Het OCMW maakt in overleg met het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg 

Waasland structurele samenwerkingsafspraken met het Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg, de beide psychiatrische ziekenhuizen en AZ Nikolaas om de toegang tot 
geestelijke gezondheidszorg voor kansengroepen te bevorderen. Een versterking van de 

ambulante hulpverlening is, samen met een efficiënte overlegstructuur, prioritair. 
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2. Woonzorg voor senioren 
 
 

Visie 
 

Het vroegere decreet thuiszorg en het decreet ouderenzorg werden omgevormd tot het decreet 

woonzorg. Dit om de componenten wonen en zorg beter op elkaar af te stemmen. 
 

Mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen ondersteunen en helpen is de 
uitdaging voor vandaag en in de toekomst. Een voldoende groot aanbod aan gezinszorg en 

thuiszorg – die zich niet enkel richt tot senioren maar ook tot andere doelgroepen – is hiervoor 
noodzakelijk. Een belangrijk deel aanvullende thuiszorg bestaat uit de poetsdienst, de karweidienst, 

de maaltijden aan huis en het personenalarmsysteem. Het dagverzorgingscentrum De Sprankel en 

de mogelijkheden voor kortverblijf vervolledigen het pakket aan initiatieven om het doel ―zo lang 
mogelijk in de vertrouwde omgeving blijven‖ te realiseren. Daarnaast heeft het OCMW ook een 

uitgebreid aanbod aan huisvesting: ouderenwoningen in de deelgemeenten, serviceflats De 
Goudbloem en De Priesteragie, en zes woonzorgcentra waar zwaar zorgbehoevende senioren 

terechtkunnen. 

 
Het Zorgstrategisch Plan spreekt zich uit over de wijze waarop we als OCMW de zorg voor onze 

senioren zo breed mogelijk organiseren. Een actualisering van het Zorgstrategisch Plan is 
noodzakelijk door: 

- de demografische evolutie (de toenemende veroudering van de Sint-Niklase bevolking met de 
daaraan gekoppelde stijgende programmatiecijfers); 

- de evolutie in de zorgvraag (de ontschotting van de zorgsectoren met de verwachte verschuiving 

van residentiële zorg naar thuiszorg en thuisondersteunende zorg) 
- de gewijzigde wetgeving; 

- de nood aan het uitwerken van een toekomstvisie op de sites in Nieuwkerken en Sinaai, en op 
woonzorgcentrum De Plataan. 

 

Bij dit alles is een uitgebouwde vrijwilligerswerking een absolute meerwaarde. 
 

 
Beleidsdoelstellingen 

 
Een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan opmaken, met aandacht voor het principe van 

‗woonzorgzones‘ en in samenspraak met de doelgroep en alle andere betrokken actoren. 

 
In een gedifferentieerd zorg- en ontmoetingsaanbod voorzien, rekening houdend met de diversiteit 

van de doelgroepen. 
 

 

Actieplannen 
 

 Actieplan 35. Een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan opmaken. 
Het OCMW zal verder uitvoering geven aan de lopende goedgekeurde projecten in het 

Zorgstrategisch Plan uit 2004, met name de realisatie van de tweede fase van het Lindehof te 
Belsele en de realisatie van het nieuw administratief centrum en woonzorgcentrum op de Gerda-

site. De verhuisbewegingen zullen in nauw overleg met bewoners, hun familie en met het 

personeel worden voorbereid. 
In de loop van 2013 wordt een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan opgemaakt. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de demografische evolutie, de evolutie in de zorgvraag, de gewijzigde 
wetgeving en de nood aan het uitwerken van een toekomstvisie op de sites in Nieuwkerken en 

Sinaai, en op woonzorgcentrum De Plataan.  
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Specifiek wat Sinaai betreft moet er door het verdwijnen van het woonzorgcentrum een andere 
concrete invulling gegeven worden aan de te ontwikkelen zorgsite, waarbij de huidige 

activiteiten dienen te worden gevrijwaard. Dit zal gebeuren in overleg met onder meer de 

dorpsraad, de sportverenigingen, de KLJ van Sinaai, alsook met het private woonzorgcentrum in 
Sinaai. 

De vraag naar mogelijke nieuwe initiatieven, zoals palliatief kortverblijf, palliatieve dagopvang, 
nachtoppas en nachtopvang, oprichting van een dienst mindermobielencentrale, wordt 

onderzocht in functie van de actualisering van het Zorgstrategisch Plan, in functie van subsidie-

opportuniteiten, en dient gekaderd te worden in het Lokaal Sociaal Beleid. 
Voor elke dienst en site worden de noden op korte en lange termijn in kaart gebracht.  

 
 Actieplan 36. Een gezond financieel beheer van de woonzorgcentra opzetten.   

De woonzorgcentra vertegenwoordigen een belangrijke maatschappelijke opdracht. De 
inspanningen die in dit kader worden geleverd, zijn uiteraard te verantwoorden en moeten 

ingepast worden in een gezond financieel beheer van de woonzorgcentra. We willen dit bereiken 

door enerzijds de personeelsuitgaven te beheersen (afgestemd op het Zorgstrategisch Plan) en 
anderzijds door de inkomsten te optimaliseren (opnameprofielen, bezettingsgraad, 

benchmarking met publieke en private woonzorgcentra uit de regio). 
 

 Actieplan 37. Uitbouwen van de leefgroepwerking om voor meer huiselijkheid te 

zorgen en optimaliseren van de op zorg gerichte referentenwerking in de 
woonzorgcentra. 

De leefgroepwerking zorgt voor de huiselijkheid van het woonzorgcentrum. Voor specifieke 
groepen moet een aangepast aanbod rond leefomgeving, zorgaanbod en activiteiten worden 

gehanteerd (bijvoorbeeld rond dementie).  
 

 Actieplan 38. Ouderenwoningen (sociale assistentiewoningen) realiseren in 

samenwerking met de huisvestingsmaatschappij. 
Door samenwerking met de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting kunnen de zorgsites 

in Nieuwkerken en Sinaai verder ontwikkeld worden, waarbij het OCMW de gronden en het 
zorgaanbod aanlevert en de sociale huisvestingsmaatschappij instaat voor de bouw en verhuring 

van de woningen. Goede afspraken met betrekking tot de realisatie en timing van deze 

projecten is onontbeerlijk.  
 

 Actieplan 39. Eén aanmeldingspunt realiseren voor zorgvragen.  
Thuiszorgcentrum ‘t Punt wordt erkend als een laagdrempelig aanspreekpunt voor zorgvragen 

en kent een instroom van potentiële gebruikers van zorg. Ook zorgvragen over de toegang tot 

de woonzorgcentra moeten opgenomen worden, om op die manier te komen tot één 
aanmeldingspunt voor zorgvragen. Samenwerking met de andere aanbieders in de regio, in het 

bijzonder voor dienstverlening die we niet zelf kunnen leveren (verpleging aan huis, 
hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning, …), is een belangrijk aandachtspunt en wordt in 

eerste instantie gestructureerd via het Samenwerkingsverband Eerstelijnsgezondheidszorg 
Waasland. 

 

 Actieplan 40. De consultfunctie, in het bijzonder voor personen met dementie, 
evalueren. 

Het OCMW wordt geconfronteerd met een publiek van ouderen dat steeds meer om 
gespecialiseerde zorg vraagt, dat vragen heeft rond vroegtijdige zorgplanning en 

zorgoriëntering, en nood heeft aan begeleiding. Een uitbreiding van de huidige consultfunctie, in 

het bijzonder voor personen met dementie, wordt onderzocht. 
 

 Actieplan 41. Mantelzorgers ondersteunen. 
Naast de toenemende vragen van de ouderen zelf, vragen ook hun mantelzorgers om erkenning 

en behartiging. Het OCMW voorziet in een aanbod aan informatie en vorming op maat van de 
mantelzorgers en creëert de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen. 
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Actieplan 42. Dienstencentrum De Wilg verder uitbouwen. 
De aanpassing en verbouwing van het dienstencentrum De Wilg moet opgestart worden, 

waarbij de aanpassing van de keuken en de noodzakelijke energiebesparende investeringen 

(cfr. de energieaudit) prioritair zijn. Er wordt een inhoudelijke visie uitgewerkt, gericht op een 
gediversifieerd aanbod van ontspanning, vorming en diensten. 

 
Actieplan 43. Realisatie van een dienstencentrum op de Gerda, en een 

antennewerking in elk van de deelgemeenten. 

In het huidige Zorgstrategisch Plan is, naast De Wilg, een tweede volwaardig dienstencentrum 
voorzien op de Gerda-site. Dit wordt bij de actualisering van het Zorgstrategisch Plan 

uitgewerkt, met de daarmee samenhangende antennewerkingen in de deelgemeenten. Dit is 
onder meer ingegeven door het streven naar een geografische spreiding over groot Sint-Niklaas.  

Een antennewerking in Belsele is voorzien en start na de realisatie van de tweede fase van het 
Lindehof (zomer 2013). Wat Sinaai en Nieuwkerken betreft, zullen we streven naar een 

gelijkwaardige antennefunctie. In Sinaai is er nu geen aanbod, in Nieuwkerken is er nu een 

beperkt aanbod. 
Organisatorisch dient de antennewerking duidelijk uitgewerkt te worden met per 

antenne/deelgemeente een verantwoordelijke, zodat samenwerking en communicatie met het 
dienstencentrum De Wilg vlot kan verlopen en een optimale afstemming van activiteiten kan 

gerealiseerd worden.. 

De inzet, omkadering en ondersteuning van vrijwilligers in een lokaal dienstencentrum en 
antennes, vergt een aparte aanpak. Uiteraard is dit ingebed in de gehele vrijwilligerswerking van 

het OCMW.   
 

 Actieplan 44. Dagverzorgingscentrum De Sprankel verder laten ontwikkelen als 
belangrijke schakel in de seniorenzorg.  

Het dagverzorgingscentrum biedt opvang aan zorgbehoevende personen die nog thuis wonen, 

en vormt hierdoor een belangrijk instrument om senioren zo lang mogelijk thuis en in hun 
vertrouwde omgeving te laten wonen. Doelgerichte promotie naar zorgverstrekkers en 

zorginstellingen is nodig om de bezettingsgraad te optimaliseren. Een uitbreiding van de 
openingsuren en/of het aantal openingsdagen wordt in die context onderzocht. Synergie met de 

woonzorgcentra De Plataan en De Spoele (beiden op dezelfde site gelegen) wordt maximaal 

nagestreefd.  
 

 Actieplan 45.  Jaarlijks een opleiding tot ‘polyvalent verzorgende’ inrichten.  
Het is voor het OCMW belangrijk om de opleiding tot ‗polyvalent verzorgende‘ te blijven 

aanbieden. Enerzijds krijgen mensen een tweede kans tot het volgen van een opleiding met 

toekomst, anderzijds creëert dit opportuniteiten naar rekrutering toe binnen onze eigen 
zorgvoorzieningen. Een gerichte communicatie naar potentiële doelgroepen wordt opgezet. De 

opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd in functie van bereik, output en financiering. 
 

 Actieplan 46. De vrijwilligerswerking ondersteunen. 
De vrijwilligerswerking in de welzijnssector is van onschatbare waarde. De vele – al dan niet 

georganiseerde – vrijwilligers die mee zorgen voor hun medeburgers, zijn onvervangbaar. Zij 

werken dagdagelijks aan het sociale weefsel van onze samenleving. Binnen het OCMW zijn 
ongeveer 120 vrijwilligers actief, zowel in de woonzorgcentra, het dienstencentrum, het 

dagverzorgingscentrum en Den Azalee. Het OCMW waardeert dit vrijwilligerswerk en blijft 
inzetten op de ondersteuning ervan. Een waarderingsbeleid voor vrijwilligers wordt uitgewerkt. 
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3. Het OCMW eigentijds besturen 
 
 

3.1. Personeelsbeleid 
 

 
Visie 

 

Kwalitatief en enthousiast personeel vormt de ruggengraat van de werking van het OCMW. De 
verdere ontwikkeling van onze medewerkers door middel van de verschillende HR-instrumenten 

(onder meer via waarderingsgesprekken, competentiemanagement, onderzoek personeelstevreden-
heid) en het verbeteren, efficiënter en effectiever maken van onze werking en interne processen 

(onder meer via de A3-methodiek, beleidsinformatiesysteem, projectmanagement) zijn belangrijke 
hefbomen voor een eigentijds bestuur.  

 

Eveneens belangrijk is een goede communicatie tussen personeel en bestuur, om tot een grotere 
betrokkenheid te komen, wat op zijn beurt leidt tot een groter draagvlak bij het personeel om de 

doelstellingen van het OCMW te realiseren. Enerzijds moet het bestuur erop toezien dat er 
regelmatig en helder wordt gecommuniceerd over het OCMW-beleid in het algemeen en het 

personeelsbeleid in het bijzonder. Anderzijds is het noodzakelijik dat alle personeelsleden de 

mogelijkheid hebben om opmerkingen en suggesties te geven, en moet het bestuur snel en duidelijk 
vragen van personeelsleden beantwoorden en kaderen binnen het personeelsbeleid. 

 
De personeelskost is de grootste kost van het OCMW, wat niet onlogisch is gezien de taken en de 

daaraan verbonden vereiste personeelsinzet. Gelet op de financiële context zal (de evolutie van) het 

personeelsbudget onder controle moeten worden gehouden, en zal tegelijk binnen dit kader een 
antwoord moeten worden geboden aan uitdagingen zoals de stijgende pensioenlast en toenemende 

zorgvragen (met een impact op de personeelsinzet). 
 

Beleidsdoelstelling 
 

Door organisatiebeheersing, het optimaliseren van het HR-beleid en de afstemming ervan op de 

andere organisatieonderdelen tot meetbare realisatie van de beleidsdoelstellingen komen. 
 

Een goede tweerichtingscommunicatie tussen personeel en bestuur opzetten. 
 

Actieplannen 

 
 Actieplan 47. Het personeelsbudget beheersen. 

Net zoals bij de stad dienen de personeelskosten en hun evolutie in de totaliteit van de uitgaven 
onder controle te worden gehouden. We streven naar rationalisatie en meer efficiënte, in 

overleg met de syndicale organisaties en in synergie met het stadsbestuur. In de seniorenzorg 
wordt de efficiëntie-inspanning afgestemd op het zorgstrategisch plan. De verbondenheid van 

personeelsuitgaven met opbrengsten (prestaties die worden gefactureerd, erkenningsnormen en 

subsidies) en de inhoudelijke gevolgen met betrekking tot beslissingen in het personeelsbeleid 
moeten eveneens mee in overweging genomen worden. Er wordt ten allen tijde op toegezien 

dat de vooropgestelde kostenbeheersing niet resulteert in een structurele onderbezetting van de 
diensten. 
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 Actieplan 48. De nodige voorzieningen treffen inzake de pensioenkost. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de (zekere) systematische stijging van de 

pensioenbijdrage voor statutaire personeelsleden. De vraag naar een verdere uitbouw van de 

tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden dient mee in deze context, en 
binnen de financiële mogelijkheden, op haar praktische haalbaarheid onderzocht te worden. 

Desgevallend wordt naar alternatieve formules gezocht.  
 

 Actieplan 49. De formatie, werkbelasting en organisatie van de diensten 

benchmarken. 
De sociale dienst heeft een veelheid aan taken en de individuele hulpverlening vergt bijzonder 

veel tijd en inzet van de medewerkers. Voldoende leidinggevend kader en voldoende begelei-
dingstijd voor de maatschappelijk assistenten zijn dan ook belangrijke succesbepalende factoren 

met betrekking tot de verwachtingen en effectiviteit van de sociale dienst. De personeelsinzet in 
het kader van meer huisbezoeken dient hierbij mee in beschouwing te worden genomen, net 

zoals we ook maximaal moeten inspelen op initiatieven vanuit de hogere overheid m.b.t. 

administratieve vereenvoudiging, zoals de aanpassing in de terugbetaling van medische kosten 
door de OCMW‘s via de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit.  

Deze uitdaging stelt zich uiteraard ook voor andere diensten. Op basis van een benchmarking 
met andere vergelijkbare besturen (via VVSG en Audio) wordt nagegaan of en hoe wijzigingen 

in de personeelsformatie en -organisatie wenselijk zijn, mede in functie van de nagestreefde 

synergie met de stad. 
  

 Actieplan 50. De mobiliteit voor het thuiszorgpersoneel verbeteren. 
Personeelsleden uit de thuiszorg, die genoodzaakt zijn zich met de wagen te verplaatsen, 

kampen vaak met mobiliteitsproblemen: het is niet evident om dichtbij de cliënt makkelijk een 
parkeerplaats te vinden, ze beschikken in tegenstelling tot hun collega‘s uit de verplegende 

sector niet over een parkeerkaart. Er wordt met de stad overlegd of initiatieven zoals de 

―garage-sticker‖ in Gent of het uitreiken van parkeerkaarten ook in Sint-Niklaas ingang kunnen 
vinden. Tegelijk actualiseren we de regeling voor de vervoerskosten van het thuiszorgpersoneel. 

 
Actieplan 51. De haalbaarheid onderzoeken van een professioneel uitgebouwd 

crisisnetwerk. 

De huidige crisisopvang, die enkel op vrijwilligers draait, heeft haar grenzen bereikt. Een andere 
aanpak dringt zich op. De haalbaarheid van een professioneel uitgebouwd crisisnetwerk, al dan 

niet in combinatie met vrijwilligers, dat crisishulpverlening kan bieden buiten de werkuren, 
wordt onderzocht. Nog een mogelijkheid is het inschakelen van stagestudenten in het 

crisisnetwerk. 

  
 Actieplan 52. Het waarderingssysteem voor medewerkers verderzetten. 

Het waarderingssysteem maakt deel uit van een globaal HR-beleid, waarin aandacht is voor 
plannings-, functionerings- en waarderingsgesprekken. Het systeem moet toelaten om te 

streven naar een voortdurende communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers. 
 

 Actieplan 53. De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers optimaliseren als 

onderdeel van het competentiemanagement. 
De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in het implementeren van het competentiemanagement 

als basis voor de verschillende HR-instrumenten. De competentieprofielen zijn de basis voor de 
functieprofielen, aanwervingen, evaluatie, functioneringsgesprekken en ontwikkeling. Nu de 

basis voor het competentiemanagement is gelegd, wil het OCMW vooral inzetten op het aspect 

ontwikkeling, door gekende en vernieuwende leerinstrumenten in te zetten.  
 

 



Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 25  Beleidstekst 2013 – 2018 

 Actieplan 54. Loopbaanplanning van personeelsleden faciliteren. 
Personeelsleden die niet in vast dienstverband zijn tewerkgesteld hebben vaak vragen of zorgen 

m.b.t. hun toekomst binnen het OCMW. Er zijn ook veel vragen rond pensionering. Om al deze 

mensen gemotiveerd te houden, is het belangrijk hen correct te informeren indien zij vragen 
hebben over hun loopbaanmogelijkheden. De personeelsdienst intensifieert hiervoor haar 

inspanningen. 
 

 Actieplan 55. Een preventief en kordaat aanwezigheidsbeleid uitwerken. 

Afwezigheden hebben een grote impact, niet enkel op de zieke medewerker zelf, maar ook op 
het OCMW als organisatie, de cliënten en de directe collega‘s die het werk van de afwezige 

collega moeten overnemen. Preventieve maatregelen (bijvoorbeeld griepvaccinaties) en een 
positief werkklimaat zijn de eerste instrumenten om afwezigheden door ziekte tot een minimum 

te beperken. Daarnaast moet er evenwel ook aandacht zijn voor een transparante en kordate 
aanpak van ziekteverzuim. Een allesomvattend actieplan, met heldere afspraken, wordt 

geïmplementeerd. 

 
 Actieplan 56. Het HR-beleid afstemmen op de andere organisatieonderdelen. 

Na de onderlinge afstemming van de verschillende HR-instrumenten is een volgende stap de 
afstemming van het HR-beleid op de andere organisatieonderdelen, en in het bijzonder de 

afstemming met de strategische planning. We willen dat het voor medewerkers duidelijk is, 

bijvoorbeeld via de plannings- en functioneringsgesprekken, wat hun bijdrage is aan de 
realisatie van de doelstellingen. 

 
 Actieplan 57. Een strategisch wervingsbeleid uitwerken, in het bijzonder voor 

knelpuntberoepen. 
Wanneer we kijken naar de leeftijdsopbouw van het OCMW-personeelsbestand, kunnen we 

voorspellen dat er de komende jaren een uitstroom zal zijn van medewerkers die op pensioen 

gaan. Vooral in de seniorenzorg zal het belangrijk zijn om deze plaatsen snel te kunnen invullen 
met nieuwe medewerkers, gelet op het behalen van de vereiste normen. Gezien het hier vaak 

gaat over knelpuntberoepen, willen we hierop anticiperen door het uitwerken van een 
strategisch wervingsbeleid. Het actief inschakelen van de nieuwe sociale media en specifieke 

acties om studenten aan te trekken zijn hiervan onderdelen. 

 
 Actieplan 58. De personeelstevredenheid meten en er concreet gevolg aan geven.  

Via regelmatige tevredenheidsmetingen bij de personeelsleden peilen we naar de algemene 
tevredenheid van medewerkers. Deze metingen stellen ons in staat in te spelen op knelpunten 

of vragen van medewerkers. In 2009 vond reeds een meting plaats. In 2013 wordt een rapport 

afgeleverd dat weergeeft op welke wijze op de resultaten van deze meting is ingespeeld. In 
2014 wordt een nieuwe meting georganiseerd. Op basis van de resultaten wordt een actieplan 

opgesteld om aan de vastgestelde aandachtspunten tegemoet te komen. Cruciaal is een goede 
communicatie met het personeel, zowel voor de meting (wat is het doel?) als na de meting 

(welk gevolg geven we aan de resultaten?). 
 

 Actieplan 59. Een tweerichtingscommunicatie tussen personeel en bestuur opzetten.  

Personeelstevredenheid hangt vaak ook nauw samen met de mate waarin personeelsleden het 
gevoel en de mogelijkheid hebben om betrokken te worden bij het beleid van de instelling waar 

ze voor werken. Er worden acties opgezet, onder meer via een intern communicatieplan, om de 
communicatie van en naar het personeel te verbeteren. In het bijzonder zien we erop toe dat er 

na een overleg of voorstelling van een plan tijd wordt voorzien voor feedback en opvolging. 

 
 Actieplan 60. Een visie en beleid ontwikkelen rond grensoverschrijdend gedrag. 

Verbale  en non-verbale agressie ten opzichte van personeel, vrijwilligers en hulpverleners is 
onaanvaardbaar. We zetten in op preventie door het conceptueel inrichten van gebouwen (dit is 

voorzien in het nieuw administratief gebouw), door specifieke opleidingen voor medewerkers 
verder te zetten en door sensibilisering van cliënten en gebruikers van onze diensten. 
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 Actieplan 61. Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk garanderen door het 
implementeren van de welzijnsverklaring. 

Een goede dienstverlening aan de burger kan maar als alle personeelsleden goed functioneren 

en zich goed voelen op hun werk. Het OCMW streeft daarom naar een hoog peil wat betreft 
kwaliteit, milieu en welzijn op het werk en verankert dit engagement in een welzijnsverklaring. 

Aan de hand van de evaluatie van het Globaal Preventieplan 2013-2018 en de Jaarlijkse 
Actieplannen die daaraan gekoppeld zijn, wordt, in overleg en op advies van het Comité voor 

Preventie en Bescherming op het Werk, de implementatie van de welzijnsverklaring opgevolgd 

en waar nodig bijgestuurd. 
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3.2. Interne organisatie 
 

Visie 
 

Het OCMW is een grote organisatie met een enorme diversiteit en taken, diensten en 

verantwoordelijkheden. Het OCMW  is nauw verweven met aparte entiteiten zoals Den Azalee 
(kringloopwinkel en sociale tewerkstelling), de vzw Epa (het energiesnoeiersbedrijf van Den Azalee), 

het Sociaal Verhuurkantoor Waasland en de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland. Het OCMW is 
ook partner in tientallen andere verenigingen, zoals het AZ Waasland en het AZ Nikolaas. De 

bestuurlijke puzzel is daardoor complex, wat een goede en efficiënte interne organisatie een 

absolute noodzaak maakt. 
 

 
Beleidsdoelstelling 

 
De interne organisatie van het OCMW continu optimaliseren. 

 

 
Actieplannen 

 
 Actieplan 62. Interne processen verbeteren en efficiënter maken. 

Via kwaliteitszorg, interne controle en audit wil het OCMW – daarin geadviseerd door het intern 

auditcomité – verder werken aan het verbeteren en efficiënter maken van haar werking en 
interne processen. Vooral via digitalisering en samenwerking kunnen processen vereenvoudigd 

worden. 
 

 Actieplan 63. De A3-methodiek verder ontwikkelen. 

Voor de meerjarenplanningen en beleidsrapporten zal worden gewerkt volgens de principes van 
de beleids- en beheerscyclus. Voor de jaarplanning werken we met de A3-methode. We zijn  

één van de pilootbesturen in Vlaanderen voor de concrete toepassing van deze methode. De 
komende jaren zullen we deze methodiek verder ontwikkelen en nog meer verankeren in de 

werking van de verschillende teams. 
 

 Actieplan 64. Een beleidsinformatiesysteem ontwikkelen. 

Om een accuraat zicht te hebben op de realisatie van de doelstellingen en om tijdig te kunnen 
bijsturen zal een beleidsinformatiesysteem uitgewerkt worden, waarbij op een eenvoudige en 

systematische manier ken- en stuurgetallen worden gegenereerd. Een belangrijke succesfactor 
hiervoor is de realisatie van gecentraliseerde databanken (zie ook informaticabeleid). Een 

deelaspect bestaat uit het realiseren van een systeem waarbij raadsleden en management vlot 

digitaal toegang hebben tot de agenda‘s en verslagen van alle verenigingen waarin het OCMW 
participeert. 

 
 Actieplan 65. Projectmanagement invoeren.  

Het OCMW wil inzetten op een projectmatige manier van werken. We willen voor alle (grotere) 
projecten een duidelijke structuur en ondersteuning voor het opzetten, plannen en beheren van 

projecten. Hiervoor implementeren we  aspecten van projectmanagement in de organisatie.  

 
 Actieplan 66. Een efficiënt gebouwenbeheer opzetten.  

Het OCMW beheert heel wat gebouwen (administratief, woonzorgcentra, serviceflats, 
ouderenwoningen, dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, transit- en noodwoningen). Het 

invoeren van een facility management systeem, het optimaliseren van het beheer van de 

technische budgetten, en extra aandacht voor het preventief onderhoud van gebouwen moet 
het gebouwenbeheer nog efficiënter maken. In deze context wordt ook de personele invulling 

van de Technische Dienst bekeken, en wordt er synergie met de stad nagestreefd. 
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 Actieplan 67. Groei creëren voor de centrale keuken.  
De keukenwerking van de woonzorgcentra wordt momenteel aangestuurd vanuit de centrale 

keuken, waar alle maaltijden vooraf worden bereid in optimale omstandigheden.  Er wordt 

onderzocht of en hoe we het aanbod kunnen uitbreiden, en of de doelgroep voor maaltijden kan 
uitgebreid worden. 

 
 Actieplan 68. Opstellen en implementeren van een Globaal Preventieplan.  

Zoals wettelijk voorzien stelt het OCMW een Globaal Preventieplan op voor een termijn van vijf 

jaar, waarin de te ontwikkelen en toe te passen preventieactiviteiten worden geprogrammeerd. 
De implementatie van dit globaal preventieplan wordt opgevolgd via het Comité voor Preventie 

en Bescherming op het Werk. 
 

 Actieplan 69. De noodplanning verder uitwerken en testen.  
Het bestaande OCMW-noodplan wordt ter advies voorgelegd aan de stedelijke dienst voor 

publieke veiligheid en aan de veiligheidscel, en wordt op basis van hun bevindingen waar nodig 

bijgestuurd. Trainingen van het personeel worden verder gezet. Er wordt een tafeloefening of 
key-exercise georganiseerd om de diverse stappen uit het noodplan in te oefenen en om de 

praktische uitvoering ervan te evalueren. Communicatie vormt hierbij één van de onderdelen. 
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3.3. Informaticabeleid 
 

 
Visie 

 

Er is een grote inhaalbeweging gemaakt op het vlak van ICT-infrastructuur. Op dit fundament 
kunnen we verder bouwen om de interne werking verder te digitaliseren en te komen tot een 

gecentraliseerd ICT-systeem. Digitalisering moet extern zorgen voor een betere dienstverlening voor 
de klant en intern voor meer efficiëntie en ondersteuning van de besluitvorming en de administratie. 

 

 
Beleidsdoelstelling 

 
Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening en interne werking uitbouwen, waarbij maximaal 

gebruik wordt gemaakt van digitale informatiesystemen.   
 

 

Actieplannen 
 

 Actieplan 70. De OCMW-website versterken. 
De website van het OCMW wordt waar mogelijk verder vereenvoudigd en aangepast, zodat 

bezoekers in enkele klikken alle relevante informatie met betrekking tot de dienstverlening van 

het OCMW kunnen vinden. De website van thuiszorgcentrum ‘t Punt wordt geïntegreerd in de 
OCMW-website. 

 
 Actieplan 71. ICT-infrastructuur op niveau houden. 

Het OCMW en de stad hebben de voorbije bestuursperiode een grote investering gedaan in de 

basis-infrastructuur (netwerk, servers, systeemsoftware). Rekening houdend met de levensduur 
van de apparatuur zullen servers en netwerkcomponenten in de volgende bestuursperiode 

moeten worden vernieuwd. Het gaat hierbij om een gezamenlijk budget van 2,5 tot 3 miljoen 
EUR, afhankelijk van uitvoering in eigen beheer of door de leverancier. De haalbaarheid van één 

ICT-budget voor stad en OCMW samen, met interne verrekeningen, wordt onderzocht. 
 

 Actieplan 72. De interne werking digitaliseren. 

Het OCMW verbruikt nog steeds veel papier om haar interne informatie af te drukken. Alle 
documenten, brieven en raadsdossiers worden tientallen keren gekopieerd om vervolgens met 

auto‘s en bestelwagens rondgevoerd te worden. Via de digitalisering van interne werkprocessen 
(briefregistratie, facturatie, elektronische handtekening…), het gebruik van de nieuwe multi-

functionals en het gebruik van tablet-pc‘s door de raadsleden kan hier een grote efficiëntiewinst 

en besparing worden gerealiseerd in logistiek, mensen en middelen. Het is uiteraard van belang 
dat de volledige keten wordt gedigitaliseerd. Er moet vermeden worden dat de eindgebruiker 

opnieuw documenten gaat afdrukken. 
 

 Actieplan 73. Een gecentraliseerd informatiebeheerssysteem uitbouwen. 
Door de muren tussen de verschillende softwaretoepassingen neer te halen wordt het mogelijk 

om centrale dossiers en databanken aan te leggen, waar alle relevante informatie wordt 

gecentraliseerd. Dit dient uiteraard met respect voor informatieveiligheid en privacy te worden 
uitgewerkt. Een dergelijk systeem verhoogt de interne efficiëntie, vermijdt fouten en verhoogt 

de klantgerichtheid. Het laat bovendien ook toe aan het management en bestuur om met 
informatie-dashboards te gaan werken, met info zoals het aantal open dossiers, de doorlooptijd, 

sensitiviteitsanalyses in functie van bezetting en tijd (waardoor het personeelsbudget beter kan 

worden beheerst en wachtrijen of –tijden kunnen worden verminderd). 
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3.4. Financieel beleid 
 

 
Visie 

 

Het nieuwe OCMW-bestuur start haar werkzaamheden, net zoals de OCMW‘s in andere Vlaamse 
steden en gemeenten, in sterk gewijzigde omstandigheden in vergelijking met zes jaar geleden. De 

financieel-economische crisis laat bij heel wat alleenstaanden en gezinnen sporen na, waardoor de 
vraag naar sociale en financiële hulpverlening alleen maar kan toenemen. Tegelijk wordt ook de 

financiële ruimte bij de steden en gemeenten, alsook bij de Vlaamse en federale overheid beperkter, 

wat dan weer een weerslag heeft op de financiering van het OCMW. 
 

Het OCMW zal haar maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk trachten in te vullen, binnen haar 
financiële mogelijkheden. 

 
 

Beleidsdoelstelling 

 
Een degelijk en duurzaam financieel beleid voeren, dat toelaat om de opdrachten van het OCMW zo 

goed mogelijk uit te voeren. 
 

 

Actieplannen 
 

 Actieplan 74. Financiële meerjarenplanning OCMW kaderen binnen stadsfinanciën. 
Het OCMW zal haar takenpakket en dienstverlening invullen binnen het financieel kader dat 

mede door de stad wordt bepaald. Het OCMW kan putten uit het stedelijk Zilverfonds (8,2 
miljoen euro) voor haar investeringen in het kader van het Zorgstrategisch Plan, en stelt haar 

financiële meerjarenplanning af op de afspraken die worden gemaakt met betrekking tot de 

evolutie van de stedelijke dotatie voor de werkingskosten (de stijging van de dotatie bedraagt 
5% in 2013, 4% in 2014 en 3% vanaf 2015).  

 
 Actieplan 75. Implementatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC).  

Met de invoering van de BBC staat ook op vlak van financieel beleid vanaf 2014 een wijziging op 

stapel. Samen met het al bestaande budgethouderschap zal de focus van een inputgerichte 
benadering naar een meer outputgerichte benadering versterkt worden, met een sterkere 

koppeling tussen doelstellingen en financiële rapportage.  
De invoering van de BBC brengt al de nodige voorbereidingen met zich mee in 2013. De 

beleidsrapporten (het meerjarenplan, het budget en de budgetwijziging, de jaarrekening) 

moeten anders worden opgesteld. Deze bevatten naast doelstellingen en de realisatie van 
doelstellingen ook de financiële vertaling van deze doelstellingen en hun realisatie. Vanaf 2014 

wordt het een sturend element in de budgetten en in de financiële rapportage. 
Naast deze beleidsaspecten bevat de BBC ook beheersaspecten met bijbehorende 

beheersrapporten. Deze bieden instrumenten voor budgethouders om hun budget te beheren 
(kredietbewaking, evaluatie taken en kredieten…), en het is voor de OCMW-raad een middel om 

de uitvoering van het beleid door de administratie beter te kunnen opvolgen. 

 
 Actieplan 76. De algemene kostenbeheersing versterken. 

Naast het beheersen van de personeelskosten zal een algemene kostenbeheersing belangrijk 
zijn. Voorbeelden hiervan zijn:  

- de kosten in verband met het gebruik van de gebouwen (onderhoud, energie…); 

- kosten die te maken hebben met het maaltijdgebeuren in de rusthuizen en het nieuwe 
systeem van koken; 

- financiële kosten waarbij kan worden ingespeeld op actuele opportuniteiten. 
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 Actieplan 77. De inkomsten optimaliseren.  
Het optimaliseren van de RIZIV-inkomsten van de woonzorgcentra, het volledig benutten van 

(tewerkstellings- en project-)subsidies en de opvolging van deze subsidies zijn kansen om de 

financiële uitdagingen deels te kunnen opvangen. Ook het rationaliseren van de door het OCMW 
aangerekende tarieven is een te onderzoeken piste. 

 
 Actieplan 78. Grote projecten financieren via leningen en herschikking van het eigen 

patrimonium. 

Niet zozeer de grootte van de projecten en de leningen, maar wel de mogelijkheid om leningen 
aan te gaan, wordt een kritische factor. Ook voor openbare besturen zijn de mogelijkheden om 

investeringen te financieren via leningen, wegens de Europees bewaakte schuldgraad, geen 
evidentie meer. Als alternatief kan het OCMW haar eigen patrimonium herschikken, onder meer 

via de verdere verkoop van gronden in Nederland, of van gronden die vrij komen van pacht. 
Ook de activering van bouwgronden en woonuitbreidingsgebied in eigendom van het OCMW zal 

onderzocht worden, met respect voor de eventuele huidige activiteiten op die gronden.  
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3.5. Synergie  
 

 
Visie 

 

Een efficiënte overheid gaat ook op zoek naar synergieën. De reeds gerealiseerde synergie met 
betrekking tot de dienst ICT, de woonwinkel, het drukwerk en de ombudsdienst was een eerste 

stap. Het OCMW en het stadsbestuur zullen verder maximaal gebruik maken van de versterkte 
samenwerkingsmogelijkheden met het OCMW, indien het leidt tot meer efficiëntie (gekoppeld aan 

kostenbeheersing) en indien het voor de klant en burger tot een betere of minstens gelijkwaardige 

dienstverlening leidt.  
 

 
Beleidsdoelstelling 

 
Stad en OCMW maken een beheersovereenkomst op rond het realiseren van synergie om tot 

grotere efficiëntie en effectiviteit te komen in de dienstverlening aan de bevolking. 

 
 

Actieplannen 
 

 Actieplan 79. De meest passende vorm van samenwerking tussen de 

ondersteunende diensten van OCMW en stad onderzoeken en projectmatig 
realiseren. 

Verregaandere samenwerking met de stad kan een meerwaarde bieden voor beide besturen. De 
belangrijkste argumenten voor een samenwerking zijn: 

- schaalvoordelen: meer effectiviteit met gelijke of lagere kosten; 

- delen van expertise, materialen en infrastructuur of delen van de investering hiervoor; 
- kostenbesparing; 

- betere dienstverlening aan de klant. 
Om een verregaande samenwerking of zelfs integratie van diensten te realiseren, is het van 

belang dat een aantal randvoorwaarden vervuld zijn. 
De samenwerking met de stad dient te gebeuren vanuit heldere doelstellingen en een gedeelde 

visie, rekening houdend met de specifieke behoeften, de juridische realiteit, expertise, 

eigenheid, organisatiecultuur en kerntaken van de beide besturen.  
Voor de grote luiken binnen de ondersteunende diensten (personeel, financiën, aankopen, 

logistiek, technische diensten, communicatie en stafdiensten, secretariaat…) zal in eerste 
instantie grondig onderzocht worden, samen met de stad, wat de mogelijkheden en 

opportuniteiten zijn in het kader van samenwerking en hoe ver deze best kan gaan. 

Het uitbouwen van samenwerkingsvormen tussen stad en OCMW dient op een projectmatige 
manier te worden aangepakt, vertrekkende van een grondige analyse, met heldere 

doelstellingen en volgens een realistisch tijdspad. 
 

 Actieplan 80. Gestructureerd overleg stad-OCMW organiseren. 
Het OCMW is voorstander van een blijvend gestructureerd overleg tussen stad en OCMW, zowel 

op bestuurlijk als ambtelijk niveau, zodat een optimale afstemming van beleid (bv. wat de 

nagestreefde synergie betreft, de toekomst van de OCMW-site in Sinaai, de invulling van de 
OCMW-site in Nieuwkerken) en uitwisseling van informatie gegarandeerd kan worden. 
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3.6. Communicatie en participatie 
 

 
Visie 

 

Een goede interne communicatie, een heldere externe communicatie en openheid voor participatie 
van gebruikers, advies- en dorpsraden, het middenveld en andere betrokken actoren vergroten de 

affiniteit met de diversiteit aan activiteiten van het OCMW en met de instelling als dusdanig. 
Communicatie en participatie creëren op die manier mee het draagvlak voor de werking van het 

OCMW en de overheidsmiddelen die hiervoor worden aangewend. 

 
 

Beleidsdoelstelling 
 

De burgers, gebruikers, cliënten en het middenveld betrekken bij het beleid, door gerichte interne 
en externe communicatie en door open te staan voor participatie en inspraak. 

 

 
Actieplannen 

 
 Actieplan 81. Een laagdrempelig communicatiebeleid voeren. 

Het OCMW maakt van duidelijke communicatie een prioriteit. Het is belangrijk om alle 

communicatie (intern en extern) zoveel mogelijk op maat bij de doelgroep te brengen, in 
duidelijk en eenvoudig taalgebruik.  

 
 Actieplan 82. Een intern communicatieplan met bijhorend actieplan opmaken. 

Uitgangspunt hierbij is dat communicatie een zaak is van iedereen en dat bijgevolg 

inspanningen moeten geleverd worden om iedereen effectief te bereiken en te betrekken.  
De nieuwe communicatiemix focust op drie doelgroepen: medewerkers met pc, medewerkers 

zonder pc en moeilijk bereikbare doelgroepen.  
In de communicatie naar pc-gebruikers staat een nieuw intranet centraal.  

Het OCMW heeft een groot aandeel van niet pc-gebruikers. Naast het werkoverleg en de 
nieuwsbrief op papier krijgen de klassieke mededelingenborden een opwaardering. De afdeling 

thuiszorg experimenteert met sms-informatie.  

Een maandelijkse nieuwsbrief (zowel digitaal als op papier) informeert alle medewerkers en 
stuwt hen naar het intranet. Het personeelsblad evolueert naar een magazine met duiding en 

achtergrond. 
 

 Actieplan 83. Een extern communicatieplan met bijhorend actieplan opmaken.  

Het OCMW wil de toegankelijkheid en het imago van het OCMW verbeteren door: 
- alle inwoners en welzijnsorganisaties van Sint-Niklaas beter te informeren over de werking 

en projecten van het OCMW en de dienstverlening; 
- sensibiliseren van en beter communiceren met kwetsbare en kansarme doelgroepen. 

Hiertoe wordt een extern communicatieplan opgemaakt. We onderzoeken of een aan huis 
bedeelde informatiebrochure, meer info in de Stadskroniek of een OCMW-infokrant aangewezen 

is. Belangrijk is dat hierbij nagegaan wordt hoe gekend de dienstverlening van het OCMW is. Zo 

krijgen we een zicht op de prioritaire doelgroepen en hoe we deze het best kunnen bereiken en 
vermijden we het risico dat het aanbod van zorg- en dienstverlening niet door iedereen gekend 

is.  
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 Actieplan 84. Participatie van het middenveld stimuleren.  
Goed werkende advies- en dorpsraden enerzijds, en organisaties die actief zijn op het vlak van 

welzijn en sociaal beleid anderzijds, kunnen door actieve participatie een zinvolle bijdrage 

leveren aan de werking van het OCMW. Het OCMW maakt deze participatie mogelijk door tijdig 
en proactief zelf het initiatief te nemen en stelt zich open op met betrekking tot spontane 

vragen tot participatie. 
 

 Actieplan 85. Participatie van de cliënten en gebruikers verhogen door 

tevredenheidsmetingen. 
Regelmatige tevredenheidsmetingen helpen de dienstverlening bij te sturen. Daartoe is het 

uiteraard noodzakelijk dat we vooraf afbakenen wat we willen meten, en dat we na de meting 
een actieplan opstellen om de resultaten in de praktijk om te zetten en er zo concreet gevolg 

aan te geven. De gebruikersraden in het dienstencentrum, in de serviceflats, in de 
woonzorgcentra en in de thuiszorg moeten allemaal kunnen uitgroeien tot fora voor dialoog. 

 

 Actieplan 86. Een open en actief beleid rond meldingen, suggesties en klachten 
voeren. 

Een inwoner (al dan niet gebruiker of cliënt) of medewerker die een melding, suggestie of klacht 
heeft, moet hiermee op eenvoudige wijze bij het OCMW terechtkunnen. Vervolgens is het aan 

het OCMW om hieraan op gepaste wijze gevolg te geven. 

Een klachtenmeldingssysteem is uitgewerkt, maar er moet nog een tandje worden bijgestoken. 
Een digitaal opvolgingssysteem voor meldingen, suggesties en klachten wordt ontwikkeld. Op 

die manier kunnen meer meldingen geregistreerd worden en kunnen terugkomende meldingen 
en klachten structureel aangepakt en voorkomen worden. Sociale media en de gratis infolijn van 

het OCMW kunnen daartoe ook signalen aanbrengen.  
Het OCMW heeft een samenwerkingsakkoord met de stedelijke ombudsdienst voor wie niet 

tevreden is over de afgehandelde klacht of voor wie meent geen of te weinig gehoor te vinden 

bij het OCMW.  
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3.7. Duurzaamheid 
 

 
Visie 

 

Een duurzaam beleid speelt zich voornamelijk af op drie domeinen: ecologisch (bescherming milieu 
en streven naar klimaatneutraliteit), economisch (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en 

sociaal (eerlijke verdeling van rijkdom en welzijn en solidariteit tussen rijke en arme landen). 
Duurzaamheid is een transversaal thema, dat zijn stempel drukt op tal van beleidsvoorstellen in dit 

beleidsplan.  

 
De actieplannen uit dit hoofdstuk – die eerder gericht zijn op de interne werking van het OCMW – 

vullen de voorstellen uit de verschillende andere hoofdstukken aan.  
 

 
Beleidsdoelstelling 

 

Een duurzaam beleid uitdragen. 
 

 
Actieplannen 

 

 Actieplan 87. Het goede voorbeeld geven door de eigen gebouwen duurzaam op te 
richten en te beheren. 

Via energiescans van de eigen gebouwen en de daaruit voortvloeiende energiebesparende 
maatregelen ambieert het OCMW een jaarlijkse vermindering van het eigen energieverbruik. Alle 

vormen van sluimerenergie worden onderzocht en aangepakt.  

Voor wat betreft de bestaande gebouwen wordt het programma afgerond om te investeren in 
technieken die tot duurzame vermindering in energieverbruik en -kosten leiden. 

Bij al haar bouwprojecten geeft het OCMW aan de architecten en ingenieurs de opdracht om het 
gebruik van duurzame materialen en technieken te onderzoeken. Op basis daarvan beslist de 

OCMW-raad welke keuzes daarbij het best gemaakt worden. Afhankelijk van de functie, de 
ligging en het gebruik van het gebouw kan die keuze anders liggen. 

 

 Actieplan 88. Een duurzaam aankoopbeleid voeren. 
In het aankoopbeleid worden ethische en milieugerichte criteria gehanteerd. Dit vertaalt zich in 

de aankoop van lokale, fairtrade- en bioproducten door het OCMW en de stad, maar ook in 
bijvoorbeeld het verder sensibiliseren rond Donderdag Veggiedag. In de instellingen van het 

OCMW die maaltijden verstrekken, moet het mogelijk zijn om elke dag een volwaardige 

vegetarische maaltijd te krijgen. 
In het aankoopbeleid voor energie wordt gekozen voor duurzaam geproduceerde stroom. We 

onderzoeken ook of dit mogelijk is in het kader van de hoogspanningscontracten. 
Bij de aankoop van voertuigen wordt gekozen voor milieuvriendelijke en zuinige wagens door 

onder meer een minimum ecoscore en EURO-normen op te leggen in de bestekken. 
 

 Actieplan 89. Een duurzaam afvalbeleid voeren. 

In alle OCMW-instellingen wordt afval gesorteerd.  
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3.8. Diversiteit 
 

 
Visie 

 

Onze samenleving is altijd divers geweest en zal dat altijd zijn. Diversiteit is een realiteit, iedereen is 
anders. Er zijn verschillen in onder andere leeftijd, gender, etnische afkomst, seksuele geaardheid, 

lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden en socio-economische status. Die verscheidenheid 
wordt soms als positief ervaren, maar kan ook als een bedreiging worden aangevoeld en tot 

spanningen in de samenleving leiden.  

 
Een diversiteitbeleid moet ertoe leiden dat deze spanningen worden weggenomen en dat er 

wederzijds begrip is. We willen bouwen aan een lokale samenleving waarin iedereen een rol speelt.  
 

 
Beleidsdoelstelling 

 

Bouwen aan een lokale samenleving waarin verscheidenheid een evidentie wordt en iedereen gelijke 
kansen krijgt. 

 
 

Actieplannen 

 
 Actieplan 90. Diversiteit in het personeelsbeleid bevorderen. 

Het OCMW wil een werkgever zijn met aandacht voor gelijke kansen. In principe moet het 
personeelsbestand van het OCMW een weerspiegeling zijn van de maatschappij.  

Hiervoor kunnen volgende initiatieven genomen worden:   

- meten is weten: monitoring van de diversiteit in het personeelsbestand; 
- zorgen voor een uitbreiding van de opleiding ‗Nederlands op de werkvloer‘; 

- een voortraject organiseren ter voorbereiding van selectieproeven; 
- bij de selectie van jobstudenten is diversiteit een criterium. 

 
 Actieplan 91. De toegankelijkheid van de diensten en voorzieningen bevorderen. 

Het OCMW wil nieuwe inwoners en hun verenigingen ondersteunen in hun zoektocht naar de 

sociale voorzieningen en het maatschappelijk aanbod in de stad, bijvoorbeeld door haar 
medewerking te verlenen aan de stedelijke onthaalavond voor nieuwe inwoners.  

Ook de communicatie vanuit het OCMW naar de burger moet continu getoetst worden op 
taalgebruik, in functie van de leesbaarheid.  

De fysieke toegankelijkheid van de dienstverlening is een vanzelfsprekendheid. Het OCMW heeft 

een contract met het Adviesbureau Toegankelijke Omgeving om de nieuwe en bestaande 
gebouwen hieromtrent te beoordelen en verbeteringen voor te stellen. 
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