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1. INLEIDING1
Sinds 2 jaar lijkt het aantal steunaanvragen zich te stabiliseren. We voorzien dan ook
geen gevoelige stijging voor het boekjaar 2019.
De luiken sociaalprofessionele inschakeling en vorming blijven de belangrijkste
pijlers. Rekening houdend met de effectieve tewerkstellingen in de voorgaande
boekjaren, gaat het begrotingsontwerp ervan uit dat er 1200 personen te werk zullen
worden gesteld.
Het OCMW zal aandacht blijven schenken aan de studenten die door het centrum
worden opgevolgd en begeleid (het project waarbij studieruimten worden
opengesteld als de examens dichterbij komen, kende een groot succes in 2018 en
zal in 2019 worden hernomen).
Het luik duurzame ontwikkeling blijft centraal staan in onze bekommernissen en
aandacht (vb.: de ontwikkeling van een plan voor rationeel energiegebruik in het
kader van agenda 21, met name in de private en openbare gebouwen van het
OCMW, het uitbreiden van het plan met betrekking tot de voedseloverschotten via
het DREAM-project, verbeterde mobiliteit, enz.).
Gezien de demografische evolutie en het toenemend aantal bejaarden, zullen de 5
rusthuizen van het OCMW hun activiteiten verder blijven uitbouwen en wordt een
project gelanceerd voor de oprichting van een zesde rusthuis; er wordt ook verder
bestudeerd welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dan senioren langer
thuis kunnen blijven wonen.
Het plan voor deze legislatuur inzake nieuwe woningen, dat in samenspraak met de
Stad Brussel wordt gevoerd, wordt uiteraard ook voortgezet en op punt gesteld (de
omgevingswerken van de Bruynstraat worden gerealiseerd).
Tot slot wordt het beleidsplan van het OCMW dat in de loop van 2017 werd
opgesteld, voortgezet en ontwikkeld, met als belangrijke pijlers het beheer van
human resources (HRB), de ontwikkeling van indicatoren van een goed bestuur,
evenals de ontwikkeling van zowel de interne als externe communicatie.
In uitvoering van het meerderheidsakkoord van de Stad wordt de oprichting van een
druggebruikruimte overwogen (waarbij het OCMW instaat voor de investering in het
vastgoed).
De synergie met de Stad wordt versterkt met de oprichting van een gemengde
studiecel van de Stad en het OCMW en de ontwikkeling van een interne
auditprocedure naar het voorbeeld van dat van de Stad Brussel.

1

Algemene beleidsnota opgemaakt conform artikel 88 van de organieke wet van 8 juli 1976 van de
OCMW’s en de gewestelijke omzendbrief van 1 augustus 2018 met betrekking tot de begroting van
het boekjaar 2018 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
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2. DEPARTEMENT SOCIALE ACTIE (DSA)
I.

Evolutie van de tussenkomst van het OCMW van Brussel
1. Algemene evolutie van de aanvragen tot steun
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Het aantal steuntrekkenden van het OCMW van Brussel is verdubbeld in 15 jaar tijd.
In 2011 brak een lichte daling aan die zich heeft voortgezet tot in 2013. Vanaf 2014
is het aantal steuntrekkenden van het OCMW van Brussel opnieuw gestegen, van
20.086 in 2014 tot 22.052 in 2016, wat een stijging betekent van ongeveer 10 % in 3
jaar tijd. Tussen 2016 en 2017 stagneert het aantal steuntrekkenden en er tekent
zich zelfs een lichte daling af van 2%. Sindsdien stellen we een stabilisering vast van
het aantal steuntrekkenden en er wordt verwacht dat deze tendens zich voortzet in
2019.
In 2017 bedroeg het aandeel vrouwen onder de steuntrekkenden 48 %, wat een
omgekeerde tendens is ten opzichte van 2015 want toen bedroeg dit percentage nog
52 %. Dit cijfer blijft significant in de wetenschap dat vrouwelijke steuntrekkenden
kwetsbaarder zijn omdat er nogal wat alleenstaande moeders zijn.
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Maandelijkse evolutie van het aantal begunstigden van het leefloon, van het
leefloonequivalent en van aanvullende financiële steun zonder baremieke
steun
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Diezelfde tendens van stabilisering zien we terug in het aantal leefloonbegunstigden
terwijl de lichte daling die reeds werd vastgesteld in de vorige jaren zich voortzet wat
betreft de toekenning van het leefloonequivalent.
Deze tendens verspreidt zich binnen de verschillende doelgroepen:
- Een stabilisering van het aantal jongeren met OCMW-steun en een daling van het
aantal geholpen 25-45 jarigen
- Een tendens tot stabilisering van de aanvragen ingediend door EU-inwoners
- Een daling van het aantal aanvragen ingediend door de geregulariseerde
personen in het kader van art. 9 van de Wet van 15/12/1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen;
- Een stabilisering van het aantal vluchtelingen met OCMW-steun;
- Een stabilisering van het aantal begunstigden van een subsidiaire bescherming;
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- Een daling van het aantal gesanctioneerde werklozen die een tegemoetkoming
vragen;
- Een nieuwe stijging van het aantal daklozen op het grondgebied van de Stad
Brussel.
Een stabilisering bij de geholpen jongeren
Jaarlijkse evolutie van het het aantal geholpen jongeren onder de 25 jaar met een
(equivalent) leefloon
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Na de constante stijging sinds 2011 komt de categorie van geholpen jongeren tot
stagnatie.
De vastgestelde stijging bij jongeren betrof vooral studenten bij wie we in de periode
2012-2017 een stijging van 73% vaststelden.
In 2017 was 75% van de jongerendoelgroep voltijds student.
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Een daling van het aantal geholpen 25-45 jarigen
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Maandelijkse evolutie van het aantal begunstigden van het
(equivalent) leefloon per leeftijdscategorie

0

<18 jaar

18-24 jaar

25-45 jaar

46-65 jaar

>65 jaar

De categorie van geholpen personen tussen 25 en 45 jaar is beginnen afnemen
vanaf augustus 2016, vooral als gevolg van de daling van het aantal
geregulariseerde personen (zie verder). Deze daling heeft zich voortgezet in 2017 en
dit lijkt ook het geval te zijn in 2018 met vooral een daling van het aantal
begunstigden van het leefloonequivalent. Dit kan worden verklaard door de
gewijzigde wetgeving die begunstigden van een subsidiaire bescherming toelaat om
een leefloon aan te vragen.
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Een tendens tot stabilisering van de aanvragen ingediend door inwoners van
de EU
Evolutie van het aantal EU-(equivalent)leefloontrekkers met
inschrijving in het Vreemdelingen- of Bevolkingsregister
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De lichte daling die werd vastgesteld in het tweede semester van 2017 heeft zich
gestabiliseerd tijdens de eerste vijf maanden van 2018.
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De sterkst vertegenwoordigde nationaliteiten bij de begunstigden van het leefloon en
van het leefloonequivalent van de EU zijn de Roemenen (20 %), de Spanjaarden
(16 %), de Bulgaren (14 %), de Fransen (14 %), de Polen (11 %) en ten slotte de
Italianen (10 %). Sinds 2015 merken we een aantal wijzigingen maar deze zes
nationaliteiten blijven het sterkst vertegenwoordigd.

Een daling van het aantal aanvragen ingediend door de geregulariseerde
personen in het kader van art. 9 van de Wet van 15/12/1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen
Evolutie van het maandelijks gemiddeld aantal (equivalent) leefloontrekkers ten
gevolge van een regularisatie op basis van art. 9 of ten gevolge van een ontvankelijk
verklaarde aanvraag tot regularisatie op basis van art. 9ter
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De dalende tendens van het aantal aanvragen ingediend door geregulariseerde
personen vastgesteld tussen 2014 en 2015 zet zich voort in 2016 en 2017.
De beperkende maatregelen ingevoerd op het vlak van medische regularisatie
hebben het aantal ontvankelijk verklaarde aanvragen verder doen dalen. In 2017
kregen maandelijks ongeveer 709 personen een uitkering naar aanleiding van een
regularisatie op basis van art. 9 of als gevolg van een ontvankelijk verklaarde
aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9ter., wat een daling betekent van 24 %
ten opzichte van 2015. Dit maandelijks gemiddelde betreft vooral begunstigden van
het equivalent leefloon (527). Deze tendens zal zich de komende jaren vermoedelijk
bevestigen. De rapporten gepubliceerd door de Dienst Vreemdelingenzaken geven
een sterke daling aan van het aantal aanvragen, met 60 % sinds 2014. Deze
tendens zet zich voort in 2016 en 2017, met een daling van 9 %. In 2017 werden
3980 regularisatieaanvragen ingediend. Ongeveer 80 % van deze aanvragen leiden
niet tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning.
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Een stabilisering van het aantal vluchtelingen met OCMW-steun
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De categorie leefloonbegunstigden met het statuut van politiek vluchteling is in 2016
verder blijven uitbreiden, met een stijging van 14% tussen januari 2016 (535 ) en
december 2016 (607), maar lijkt zich te stabiliseren sinds eind 2016. De stabilisering
die eind 2016 werd vastgesteld, zet zich voort in 2017 en 2018. Deze tendens
weerspiegelt zich in alle gegevens gepubliceerd door het CVGS dat een daling met
50% vaststelde van de asielaanvragen tussen 2015 en 2016 en een stabilisering van
het aantal aanvragen in 2016 en 2017.
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Een stabilisering van het aantal begunstigden van een subsidiaire
bescherming
Maandelijkse evolutie van het aantal begunstigden van subsidiaire bescherming
ingeschreven in het Vreemdelingen- of Wachtregister
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Als gevolg van een gewijzigde wetgeving hebben de begunstigden van een
subsidiaire bescherming die voorheen een equivalent leefloon ontvingen voortaan
recht op een leefloon (inwerkingtreding op 1/12/2016). De tendens blijft stabiel bij de
begunstigden van de subsidiaire bescherming.
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Een daling van het aantal gesanctioneerde werklozen die een tegemoetkoming
vragen
Jaarlijkse evolutie van het aantal hulpvragen ten gevolge van een
sanctie of uitsluiting in het kader van de werkloosheidsuitkering
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De gevolgen van de hervorming laten zich voelen sinds begin 2014. Sinds begin
2014 stellen we een stijging vast van het aantal personen die steun vragen bij het
OCMW als gevolg van een sanctie of uitsluiting. 119 in 2013 en 390 in 2014. In de
loop van 2015 stijgt het aantal personen uitgesloten van werkloosheidsuitkering en
die hulp vragen aan het OCMW tot1071, waarvan er 897 (dat is 84%) uiteindelijk in
aanmerking kwamen voor de toekenning van een uitkering. Voor 2016 vertoont
deze curve duidelijk een dalende tendens maar het aantal steunaanvragers dat geen
werkloosheidsuitkering krijgt, blijft nog altijd hoger dan voor de hervorming.
Naast de blijvende belasting van het OCMW als gevolg van sancties van korte duur,
zorgen de gevallen van definitieve uitsluiting voor een bijkomende last voor het
OCMW en wel op lange termijn. Van de om en bij de 1071 geregistreerde
aanvragen in 2015, worden er in 2017 nog steeds 216 geholpen en 208 van zij die in
2016 werden geregistreerd, wat een totaal van 424 personen geeft op de 2
betreffende jaren.
Onder de laatstgenoemden bevinden zich, naast de uitsluitingen in het kader van het
begeleidingsplan van werklozen (situaties die we al verscheidene jaren kennen), ook
de uitkeringsgerechtigden die niet langer recht hebben op een uitkering, de
uitgesloten jongeren tijdens hun beroepsinschakelingstijd evenals de
uitkeringsgerechtigden die niet actief genoeg hebben meegewerkt aan hun
zoektocht naar werk.
Als gevolg van het verlagen van de maximumleeftijd bij indiening van een aanvraag
voor een inschakelingsuitkering, van 30 naar 25 jaar, merken we in 2017 een daling
op binnen deze leeftijdscategorie en vanaf 2018 zouden de 35+ moeten verdwijnen
uit de statistieken die betrekking hebben op de inschakelingsuitkeringen, aangezien
het recht op deze uitkering op veel jongere leeftijd komt te vervallen.
OCMW van de Stad Brussel
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Het lage opleidingsniveau of het gebrek aan enige kwalificatie blijft een constante bij
de steunaanvragers die geen werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. Voor deze
doelgroep blijkt de duurzame integratie op de arbeidsmarkt een stuk complexer. In
2017 werd 43% van de aanvragers doorverwezen naar het Departement
Tewerkstelling, 11% werd vrijgesteld om redenen van gezondheid en/of billijkheid en
slechts 5% werd doorverwezen naar een studie- of opleidingsproject met het oog op
het behalen van een diploma.
De globale evolutie van het aantal ingediende aanvragen geeft een daling aan in
2017. Deze aanzienlijke daling moet in verband worden gebracht met het sterk
gedaalde aantal beslissingen tot uitsluiting/sanctionering in het Brusselse gewest in
2017.
De overdracht van het beslissingsrecht naar de gewesten en het feit dat Actiris sinds
begin 2017 inzet op begeleiding en het proces dat tot een uitsluiting/sanctionering
leidt wil verlengen, hebben een aanzienlijke impact op het aantal uitsluitingen in het
Brusselse gewest. Het rapport dat door de RVA werd gepubliceerd vermeldt een
totaal van 158 sancties/uitsluitingen in 2017 voor het volledige Gewest, terwijl dat er
in 2016 nog 6096 waren. Deze drastische daling zal zich allicht niet voortzetten maar
de reële gevolgen van deze regionalisering zullen pas in de komende jaren gekend
zijn.
Een nieuwe stijging van het aantal daklozen op het grondgebied van de Stad
Brussel
Jaarlijkse evolutie van het aantal daklozen volgens huisvestingstype
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Na een periode van stabilisering tussen 2014 en 2015 stellen we vanaf 2016
opnieuw een stijging vast van het aantal personen die door ons Centrum werd
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geregistreerd als dakloos. Tussen 2016 en 2017 kent het groeipercentage van de
dakloosheid een versnelde groei met 20%.
Deze toename wordt gekenmerkt door een stijgend aantal personen die een beroep
doen op het opvangcentrum, een stijging van het aantal personen dat al dan niet
tijdelijk op straat leeft en door een stijging van het aantal personen dat
huisvestingsproblemen kent, wat zich vertaalt in het feit dat ze uit hun woning
werden gezet, op straat leven, of tijdelijk worden opgevangen bij kennissen of naaste
of verre familie. We stellen ook een stijging vast van het aantal daklozen dat een
beroep doet op dringende medische hulpverlening.
De in 2015 vastgestelde vervrouwelijking van het publiek dat in een situatie van
dakloosheid terechtkomt, heeft zich in 2017 bevestigd.

2. De evolutie van de niet-baremieke bijstand. (= bijstand als aanvulling bij
het leefloon of bij het equivalent leefloon alsook als aanvulling bij het
persoonlijk inkomen)
De begroting voor 2019 voorziet een zeer lichte stijging van de aanvullende vormen
van bijstand inzake gezondheid
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De stijging van het algemeen aantal begunstigden van de gezondheidskaart
vastgesteld in 2014 en 2015 heeft zich gestabiliseerd in 2017 met een totaal van
15.124 geholpen personen.
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Medische kaart: Jaarlijkse evolutie van het aantal begunstigden van een
medische kaart
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Wat betreft de dringende medische hulp kent het maandelijks gemiddelde opnieuw
een stijging in 2017 met een maandelijks gemiddelde van 2798 tegenover 2525 in
2016 en 2835 voor de vijf eerste maanden van 2018.

Maandelijkse evolutie van het aantal begunstigden van
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Het aantal toegekende huurwaarborgen is stabiel. Ons Centrum kende 378
huurwaarborgen toe in 2017 tegenover 371 in 2016. Er wordt vooral bijstand
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verstrekt met betrekking tot de individuele rekeningen (232), de brieven voor
solidaire borg (50), de waarborgen onder de vorm van sociale bijstand aan
rechthebbenden als gevolg van een beslissing van het CSA (88) en in beperktere
mate de bankbrieven (8).
In 2018 werd het Brugal Fonds opgericht waarvan het beheer werd toevertrouwd
aan het Huisvestingsfonds. Dit Fonds maakt de toekenning mogelijk van een
huurwaarborg aan personen met een grote schuldenlast of met een laag inkomen
zoals het leefloon of equivalent leefloon. Het aantal toegekende huurwaarborgen
door ons Centrum zou de komende jaren dus moeten afnemen.
Ondanks de vaststelling dat er meer en meer gezinnen zijn met een zware
schuldenlast die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen, houdt het budget
voor 2019 rekening met een daling van de tussenkomsten in de energiekosten van
de 680.111,34 € voorzien in 2017 tot 480.955 € voorzien in het budget van 2018 (als
gevolg van een daling van de subsidies in het kader van het Federaal Energiefonds
die zich zal voortzetten in 2019).
De bijstand in de vorm van advies, raadgeving of sociale begeleiding blijft een
belangrijk werkpunt voor de ambtenaren van het DSA: budgetbeheer, sociale
bemiddeling, opvolging van de uitsluiting, zoeken naar huisvesting,
huurbemiddeling...

II.

Ontwikkeling van de sociale eerstelijnshulp

1. Onthaal van het publiek
In 2019 blijft het onthaal in de sociale antennes een prioritair werkpunt. Er dient
te worden opgemerkt dat het verbeteren van het onthaal een van de doelstellingen is
die werd opgenomen in het beleidsplan 2015-2019.
Aan een tevredenheidenquête die werd gelanceerd in september wordt de laatste
hand gelegd. De enquête wordt afgenomen in de verschillende sociale antennes en
strekt zich uit over een periode van één jaar om de kwaliteit van het geleverde werk
en de dienstverlening aan de bevolking te beoordelen. Het vooropgestelde doel
bestaat erin om eventuele verbeteringen aan te brengen op het terrein vanuit
kwalitatief oogpunt.
Elke antenne beschikt over 2 ambtenaren voor onthaal, een vast ambtenaar en een
ambtenaar in het kader van een "contract artikel 60 § 7" die werd opgeleid in het
kader van de Wet Tobback, waardoor hij een aangepaste aanpak beheerst inzake
het onthaal van de bezoekers.
Het budget voor 2019 voorziet een extra post "contract art 60§7" in de antenne
het Begijnhof om de aanwezigheid te verzekeren van 2 ambtenaren voor onthaal
zowel in het hoofdgebouw als in het bijgebouw.
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Het team van 4 "vliegende" sociale werkers dat in 2016 werd samengesteld moet
toelaten om afwezige sociale werkers sneller te vervangen en zo de stabiele werking
van de teams ter plaatse te optimaliseren.
Wat de infrastructuur van de sociale antennes betreft, wordt de verdere inrichting
voorzien van de werkruimten voor het creëren van extra werkposten en het aldus
optimaliseren van de beschikbare plaatsen en het verbeteren van de werkomgeving
van de sociale werkers.
Het project rond de oprichting van een derde antenne in Laken, om de antennes
Stefania en Bollen te ontlasten, zal meerdere jaren in beslag nemen. In afwachting
van de realisatie van een nieuwbouw in de Masoinstraat, is er een
overgangsvoorziening operationeel in de Moorsledestraat nr. 56-58.
In datzelfde kader wordt de zoektocht naar een nieuwe, meer aangepaste
infrastructuur voor de sociale antenne van Neder-Over-Heembeek opgevoerd.
De begeleiding van personen zonder vaste woonplaats wordt verder opgevolgd
door de gespecialiseerde maatschappelijk werkers die werken vanuit verschillende
antennes. Het betreft een verdeling van de dossiers van personen zonder vaste
woonplaats tussen de maatschappelijke werkers van elke sociale antenne om aldus
enerzijds tot een betere verdeling te komen tussen alle sociale antennes en
anderzijds het contact te verbeteren met de antenne en de sociale werker die het
dossier opvolgt van deze bijzonder kwetsbare personen.
Het omgaan met agressie blijft een bijzonder aandachtspunt gezien alle diensten
die in contact komen met het OCMW-publiek er regelmatig mee worden
geconfronteerd. De reeds genomen initiatieven worden in 2019 voortgezet: het
omkaderingsgesprek tussen de antenneverantwoordelijke en een aanvrager die
betrokken was bij een incident, het systeem van permanentie op afspraak in alle
antennes en een opleiding inzake agressie voor de sociale werkers en
verantwoordelijken.
De Cel Agressiepreventie (CAP), die bestaat uit een projectcoördinator en 3
gespecialiseerde vormingswerkers speelt hierin een belangrijke rol: interventie bij
conflict- of crisissituaties, de preventie van agressief gedrag binnen de sociale
diensten, individuele opvolging en educatieve begeleiding van de gebruiker.
De taak van de Cel is complementair met die van de maatschappelijk werker en
kadert in de multidisciplinaire manier van werken. De aanpak is pedagogisch,
constructief, emanciperend en niet repressief. Het belangrijkste doel van het team
bestaat erin opnieuw de dialoog aan te knopen met de gebruiker die agressief of
gewelddadig gedrag vertoont, de redenen van dit gedrag te begrijpen en hem op die
manier de kans te bieden om het contact met zijn maatschappelijk assistent(e) te
herstellen.
De noodzaak van de Cel Agressiepreventie wordt bevestigd zowel door de stijging
van het aantal dossiers voor opvolging en de veralgemeende samenwerking met alle
sociale antennes, als door het aantal incidenten dat de afgelopen jaren behoorlijk
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stabiel is gebleven (42 incidenten in 2014, 30 in 2015, 23 in 2016 en 30 in 2017).
Het aantal acties (= interventies van opvoeders op het terrein) is daarentegen wel
aanzienlijk gestegen. In totaal hebben de teamleden in de loop van 2016 1155 acties
ondernomen in het kader van de opvolging van deze rechthebbenden tegenover 463
in 2015. In 2017 werden 1777 acties ondernomen. We stellen een stijging vast van
het aantal educatieve interventies, of deze nu kaderen in een gerichte opvolging dan
wel op langere termijn.
In het licht van de stijging van het aantal educatieve interventies en om het
preventieve luik nog verder uit te bouwen, voorziet het budget 2019 de
aanwerving van een extra opvoeder.
De opleiding die wordt gegeven door de coördinator aan de nieuwe medewerkers,
zet de nieuwe ambtenaren ertoe aan om afdoend gebruik te maken van de
hulpmiddelen die worden aangereikt in geval van agressie en/of bij vermoeden van
mogelijke agressie. Dit stelt de nieuwe medewerkers in staat om de zin van deze
interventies in te zien, en stelt hen ook gerust dat er een dergelijke voorziening
bestaat die ze vervolgens op een positieve manier aanwenden in de uitoefening van
hun job.
De opvoeders blijven verondersteld om 1 x/week permanentie te verzekeren in de
sociale antennes en om deel te nemen aan de teammeetings en intervisies waar de
moeilijke of problematische situaties aan bod komen. Deze manier van werken
vergroot de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de Cel Agressiepreventie binnen
deze diensten. Deze manier van werken bevordert ook de uitwisseling van informatie
tussen collega's, zorgt ervoor dat de opvoeders sneller worden aangesproken voor
bepaalde dossiers en bevordert ook de collectieve analyse van de voortekenen van
agressie of van de nodige interventies.
Deze procedure wordt voortgezet in 2019.
- Met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van het onthaal in de antennes,
zal de coördinator van de cel de groepen sociale werkers verder blijven
superviseren.
- De contacten met het verenigingsnetwerk binnen de mentale gezondheidszorg
bevorderen met het oog op een betere interventie bij de doelgroep die met deze
pathologie te maken heeft. Vermelden we in het kader hiervan de samenwerking
met Hermes+ die werd aangevat in
2015, de erkende en regelmatige
samenwerking met partners als Diogène, ASBL Accompagner,...
- Dankzij de intervisies binnen de teams, ambtenaren extra sensibiliseren voor de
signalen die agressie kunnen aankondigen en voor het “juiste gedrag” in
dergelijke gevallen.
- Deze momenten van intervisie of uitwisseling met de ambtenaren in een vaste
vorm gieten en deze cultuur van het delen van ervaringen in de praktijk
verankeren.
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- Voortzetten van de reflectie met het oog op het bereiken van een grotere mobiliteit
van de opvoeders tussen de verschillende sociale antennes.

2. Het individuele maatschappelijk werk
Om het werkvolume van de antenneverantwoordelijken te verminderen maar ook
met het oog op een betere coaching van de maatschappelijke assistenten, werd in
2017 voor elk van de antenneverantwoordelijken een sociaal assistent
aangeworven. Het uitwerken van de coaching van de sociale werkers door de
adjuncten van de antenneverantwoordelijken zal in 2019 worden voortgezet.
Met ingang van 1 november 2016, tekent praktisch elke leefloonbegunstigde
verplicht een ‘geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie’ terwijl
voorheen het afsluiten van zo'n project alleen verplicht was voor jongeren van
minder dan 25 jaar. Doel van de hervorming is om de maatschappelijke integratie en
professionele inschakeling van de leefloners te ondersteunen maar ook om hen op
hun verantwoordelijkheid te wijzen. Om het extra werk als gevolg van deze
hervorming te compenseren, wordt een stijging van het terugbetalingspercentage
van het LL voorzien met 10%. Deze subsidie heeft aldus reeds mogelijk gemaakt om
de teams uit te breiden met de aanwerving van extra sociale werkers om de sociale
begeleiding van de steuntrekkenden nog te verbeteren en om de werklast te
verkleinen en de werkomstandigheden te verbeteren.
De inschakelingsprojecten die voor de steuntrekkenden worden gedefinieerd,
worden gestimuleerd, om de concrete uitvoering ervan te versnellen door extra
sociale begeleiding, met name via een tweejaarlijkse analyse van de dossiers van de
personen die reeds meer dan 1 jaar steun krijgen en dit in nauwe samenwerking met
het Departement Tewerkstelling en Sociale economie en het Departement Vorming.
Vanuit de wens om de ROMA-bevolking die op het grondgebied van de Stad
Brussel verblijft op een specifieke manier te omkaderen en te begeleiden werd in
2018 een ROMA-cel opgericht met de subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De cel telt verschillende ambtenaren: 1 verantwoordelijke, 2
maatschappelijk assistenten, 1 wooncoach, 5 ambtenaren in het kader van een
contract art. 60§7 belast met de prospectie op het stedelijk grondgebied.
De cel heeft als taak het ontwikkelen van een grondige expertise in het
doorverwijzen, opvolgen en begeleiden van personen van de ROMAgemeenschappen, en ruimer ook de rondtrekkende bevolking op het grondgebied
van de Stad Brussel.
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Ons Centrum heeft overigens deelgenomen aan een nieuwe projectoproep van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de inspanningen geleverd in het kader hiervan in
2019 te kunnen voortzetten.
In samenwerking met de DIM,
wordt de laatste hand gelegd aan de
ontwikkeling van de Sociale Work Flow, en eind 2018 wordt een testfase
voorzien in 2 sociale antennes. De Sociale Work Flow heeft als doel een beter
beheer van de opvolging binnen verschillende domeinen van de ondernomen acties
evenals een betere informatieverspreiding tussen de verschillende departementen
en diensten die een rol spelen in de sociale en professionele integratie van een
rechthebbende. Deze tool wil het gebruik van de software New Horizon beperken tot
het invoeren van voorstellen, het betekenen van beslissingen, de betaling van de
rechten en de inning van de federale subsidies en wil verder ook bijdragen tot het
opmaken van nauwkeurigere statistieken over de verschillende aspecten van de
sociale actie.
De voortzetting, ontwikkeling en actualisering van de instructienota's, die ter
beschikking worden gesteld van de sociale werkers onder de vorm van een
elektronisch vademecum, blijft ook nog actueel.
Als gevolg van de ontbinding van de cel human resources in 2017, beschikt elke
antenne tegenwoordig over één of twee vaste HR-medewerkers die het vaste team
versterken en instaan voor de vervanging van afwezige collega's.
3. De strijd tegen de digitale kloof
In 2006 opende het OCMW een Openbare Computerruimte (OCR) met als naam
"Dubbelklik".
Deze ruimte, gelegen in de Hoogstraat 303, biedt de kwetsbare burgers die thuis
geen computer of Internetaansluiting hebben toegang tot de nieuwe technologieën.
Het onthaal en de begeleiding gebeuren door een contractuele medewerker die
wordt ondersteund door een tweede persoon aangeworven op basis van artikel
60§7.
In 2016 werd werk gemaakt van een actieplan voor het bevorderen van de toegang
voor alle Brusselaars en werden de reeds bestaande activiteiten nieuw leven
ingeblazen.
In 2017 hebben 196 personen onze Openbare Computerruimten bezocht.
De OCR Double Click werkt ook mee aan het project van de uitbreiding van de Eloketten van de Stad Brussel. Sinds eind juni 2017, is er een terminal van dit e-loket
operationeel bij Double Click, waarbij het e-loket ook werd geïntegreerd in de
communicatie over zijn werking.
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In 2018 gingen de eerste workshops door voor computerinitiatie: 3 workshops voor
telkens 9 personen.
In 2018 neemt Double Click ook voor het derde jaar op een rij deel aan de digitale
week.
De perspectieven voor 2019 zijn
-

-

het verder blijven promoten van het bestaan van Double Click binnen de
diensten van het OCMW evenals binnen het sociaal netwerk, met focus op de
Marollenwijk via een direct contact;
het ontwikkelen van animatie voor het publiek van de Openbare
Computerruimte: Internet initiatie, sociale netwerken,...
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III.

Preventieve acties

1. Acties rond jongeren in de antennes
De sociale antennes zullen ook in 2019 blijven streven naar een preventieve actie
gericht op het beschermen en ondersteunen van jongeren. Doel van deze globale
actie is om de leefomstandigheden van de jongeren in kwestie te verbeteren.
In deze actie kan zowel de follow-up van het individu aan bod komen, inclusief alle
aspecten van toepassing op de leefwereld van de jongere, als een globaal
gemeenschapsproject.
De educatieve teams binnen de sociale antennes bestaande uit maatschappelijke
assistenten, jeugdmedewerkers en verantwoordelijken voor de schoolhulp,
bijgestaan door begeleiders (aangeworven door de vzw Prévention Jeunes
Bruxelles) en in bepaalde gevallen personen aangeworven in het kader van artikel
60§7 en/of vrijwilligers, die een waaier aan activiteiten organiseren in een kader
gekenmerkt door waarden als respect voor anders-zijn, milieubewustzijn en
individuele ontwikkeling en autonomie.
Het schoolhulpproject, ontwikkeld door ons Centrum in samenwerking met de vzw
"Prévention Jeunes Bruxelles" wordt momenteel georganiseerd in alle sociale
antennes (de antenne Moorslede opende een nieuwe huiswerkschool in september
2017) op basis van 4 dagen / week (op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30
tot 18 u, op woensdag van 14 tot 17 u).
Momenteel worden 6 sociale antennes (Anneessens, Begijnhof, Spiegel, NederOver-Heembeek, Noord-Oost en Stefania) erkend door het O.N.E. tot in augustus
2021. Er wordt voorzien om in 2019 ook nog de erkenning aan te vragen voor de
projecten van de antennes Artois, Bollen, Moorslede en St-Roch.
Voor de huiswerkschool van de antenne Marollen die reeds meerdere jaren
samenwerkt met het Cultureel Centrum Bruegel, werd een aanvraag voor erkenning
door O.N.E. ingediend waarbij deze partner als officiële drager van dit project wordt
aangesteld (verplichting opgelegd door de subsidiërende overheden) gezien aan het
Cultureel Centrum Bruegel een subsidie werd toegekend in het kader van het "Plan
voor
Sociale
Cohesie
2016-2020"
gefinancierd
door
de
Franse
Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Stad Brussel.
Met de subsidies verkregen door de vzw Prévention Jeunes Brussel in het kader van
het Plan voor Sociale Cohesie 2016-2020 van de Stad Brussel en de Franse
Gemeenschapscommissie kunnen de loonkosten worden vergoed van 2 animators
in de sociale antenne St-Roch, en dit sedert juni 2016.
De sociale antenne Begijnhof zal in 2019 voortgaan met het alfabetiseringsproject in
het Frans voor nieuwkomende kinderen en adolescenten.
Aangezien de taken van het IFMB overgedragen werden naar de Gemeenschappen
en Gewesten, heeft de Waals-Brusselse Federatie een nieuwe projectoproep
gelanceerd met betrekking tot het gemeentelijk IFMB 2019. Deze financiering zou in
de toekomst voor een langere periode kunnen worden toegekend (3 jaar). De vzw
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Prévention Jeunes Bruxelles is op deze oproep ingegaan (net zoals in 2018) om
ervoor te zorgen dat het project de werkingskosten krijgt terugbetaald en zal tijdens
2019 (of voor een langere periode), een/meerdere stages Frans organiseren (het
meest aangewezen gezien het jonge publiek) voor kinderen en jongeren van de
twee huiswerkschoolprojecten van de antenne Begijnhof (de zogeheten "klassieke"
huiswerkschool en voor nieuwkomende kinderen).
Het project wil specifieke ondersteuning bieden aan kinderen en jonge nieuwkomers
van 6 tot 18 jaar bij hun mondeling en gesproken Frans via speelse methodes,
individuele begeleiding maar ook groepsmomenten.
Sinds 2014 ontvangt ons Centrum een subsidie van de FOD Maatschappelijke
integratie in het kader van de strijd tegen armoede bij kinderen: "Kinderen gaan voor:
platformen van lokaal overleg voor de preventie en opsporing van kinderarmoede".
Dit project groepeert, behalve ons Centrum, een twintigtal verenigingen uit Laken;
het doel bestaat erin om bij de federale overheid aanbevelingen te doen in de strijd
tegen kinderarmoede en een multidisciplinair netwerk samen te stellen. Het project
werd deels gesubsidieerd door de Nationale Loterij en werd in december 2017
afgesloten. Eind juni 2018 werd een nieuwe, ruimere projectoproep gelanceerd met
betrekking tot de armoede van gezinnen waaraan ons Centrum heeft deelgenomen.
De lessen getrokken uit het platform van de bestrijding van kinderarmoede zullen
kunnen worden gebruikt in het kader van dit nieuwe project dat zich richt tot een
ruimere doelgroep, met name gezinnen.
De vzw "Prévention Jeunes Bruxelles" zal in 2019 blijven reageren op
projectoproepen, met het oog op het financieren van projecten die de ouders meer
gaan betrekken bij de opvolging van hun schoolgaand kind en van verblijfsstages om
de kinderen uit kwetsbare gezinnen de kans te bieden om eraan deel te nemen.
Acties die in 2019 zullen worden voortgezet:
- "Zomervakantie" : deze actie is voornamelijk gericht op het contact met de
jongeren uit de antenne en de banden met de gezinnen aanhalen. Deze
preventieve aanpak draagt bij tot de evenwichtige ontplooiing van de jongere
die de kans krijgt aan activiteiten deel te nemen waar hij anders niet aan toe
komt. De actie richt zich tot kinderen tussen 6 en 20 jaar.
- "Promo-teamsport" : dit initiatief is bestemd voor het bedenken en
organiseren van groepsactiviteiten om sportieve en culturele activiteiten voor
jongeren van 0 tot 20 jaar te promoten.
- "Rugzak" streeft ernaar zoveel mogelijk kansarme kinderen te laten
deelnemen aan leuke activiteiten, al dan niet als intern.
- "Terug naar school" geeft de gezinnen die geen recht hebben op de
"leeftijdstoeslag" via een kinderbijslagfonds de kans om al het schoolgerief te
bekostigen die schoolgaande kinderen nodig hebben.
- "Promo-individuele sport" is ook bestemd voor volwassenen en is gericht op
het promoten van sport, activiteiten en stages als fundamentele drijfveer voor
de opvoeding, gezondheid, ontplooiing en sociale integratie van elkeen,
ongeacht de leeftijd, via de terugbetaling van de inschrijving bij een sportclub,
voor een sportstage, een sportkamp, sneeuwklassen of via tussenkomst bij de
aankoop van sportmateriaal of van een uitrusting.
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“Schoolmaaltijden” richt zich tot kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs
en wil erop toezien dat zij dagelijks een gratis maaltijd krijgen om zo in
bepaalde gevallen ondervoeding te voorkomen. Ondervoeding kan immers
ernstige gevolgen hebben voor de lichamelijke en intellectuele ontwikkeling.
“Eindejaarsgeschenk” biedt de ouders de kans om een geschenkbon te
krijgen waarmee ze hun kind een geschenk kunnen geven (speelgoed, boeken,
CD, DVD, decoratie) tijdens de eindejaarsperiode.

-

-

Specifieke acties en projecten die in 2019 op het getouw worden gezet of
voortgezet:
Er blijft verder gezocht worden naar financieringsmiddelen voor de dagelijkse
biologische vieruurtjes die worden aangeboden aan kinderen van 6 tot 13 jaar die
naar een van de 10 huiswerkscholen gaan.
Deze projecten zijn ontstaan uit de vaststelling dat de kinderen die deelnemen aan
de activiteiten van de antenne niet altijd erg gezond eten, wat een onmiskenbare
impact heeft op hun concentratie tijdens de activiteiten voor schoolhulp.
Als gevolg van een overeenkomst gesloten tussen het OCMW en de vzw “Atomium”
in januari 2014, komen kinderen die worden opgevolgd in een sociale antenne of in
het Home Juliette Herman in aanmerking voor 12 gratis overnachtingen in “De
Kinderbol” tijdens de 2 zomermaanden, met een maximum van 15 kinderen en 3
begeleiders/overnachting. Dit project wordt voortgezet.
"Miriam" project opgestart in 2018 zal in 2019 worden voortgezet: dit project wil +/15 alleenstaande moeders die leven van een leefloon of equivalent leefloon bij het
nemen van beslissingen en het ondernemen van actie. Het project wil in
samenwerking met de lokale verenigingen het sociaal isolement doorbreken en de
armoede tegengaan, en focust vooral op een sociaalprofessionele inschakeling.
In augustus 2018 werd met de steun van het ministerie voor Jeugdhulp een
onderzoek gelanceerd rond een pilootproject voor de oprichting van een
Jongerenhuis – Mado – in de Bockstaelwijk. Eind 2018 zal een aanvraag voor
erkenning worden ingediend en het project zou concreet vorm moeten krijgen in de
loop van 2019. Het Jongerenhuis biedt jongeren en hun familie een globale en
geïntegreerde begeleiding aan op een unieke plaats in het licht van de
uiteenlopende problemen waarmee de jongeren kunnen geconfronteerd worden. Het
huis stelt vernieuwende strategieën voor met het oog op een betere werking van de
psychosociale en gezondheidsinstanties, om de werking ervan aan te passen aan de
problemen van de jongere en niet andersom.
Behalve een globale reflectie met betrekking tot acties voor preventie, worden
verschillende doelstellingen nagestreefd in het kader van het beleidsplan:
-

Het ontwikkelen van een samenwerking met de gemeentescholen, met name
in het kader van de brugklassen en studiebegeleiding die er worden
georganiseerd.
De stad en Actiris stimuleren om kinderdagverblijven te voorzien voor
kinderen van eenoudergezinnen evenals andere alternatieve structuren
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-

IV.

(ruimten voor kinderen, kortstondige kinderopvang) en prioritair toegangsrecht
voorzien voor hen.
Het vrijwilligerswerk binnen onze huiswerkscholen verder uitbouwen.
Nadenken over de mogelijkheid om de jongerenactiviteiten sterker te
omkaderen via het programma 'stage first'.
Het ontwikkelen van activiteiten voor ouders en kinderen in het kader van de
alfabetiseringsprojecten en van het maatschappelijk activeren van jongeren
die vroegtijdig de school verlaten om de ouders te sensibiliseren voor het
belang om hun schoolgaande kinderen van nabij op te volgen.

Tweedelijnshulpverlening

1. Cel Studenten
De Cel Studenten van het OCMW van Brussel heeft als taak om studenten uit het
secundair en hoger onderwijs met een leefloon of een equivalent leefloon te
begeleiden ongeacht hun leeftijd.
In een streven naar betere perspectieven op het vlak van beroepsinschakeling, biedt
de Cel Studenten verschillende diensten aan zoals de begeleiding bij het opstellen
van een studieparcours, hulp bij het zoeken naar een studentenjob, regelmatige
evaluaties van het studieverloop, zoeken naar oplossingen voor bemiddeling, het
invoeren van voorzieningen om de slaagkansen van de begeleide studenten te
vergroten, ….
De Cel Studenten is ook bevoegd voor het onderzoeken van elke financiële vraag
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de studies: studiekosten,
vervoer, aankoop PC,… kinderopvang voor studenten met kinderen ten laste …
Rekening houdend met de uitbreiding van het collectieve luik van de dienst en van
het aantal maandelijkse dossiers dat om en bij de 1800 bedraagt, voorziet het
budget 2019 de aanwerving van een extra maatschappelijk assistent.
In 2019 beoogt de Cel Studenten de ontwikkeling en uitbouw van de volgende
projecten:
In het kader van het beleidsplan :
Uitbreiden van de taak van het bepalen van het inschakelingsproject
Sommige studenten hebben aan het eind van hun secundair onderwijs geen
precieze plannen. Om hen te begeleiden bij het uitstippelen van een parcours dat
het beste beantwoordt aan hun visie en aansluit bij hun mogelijkheden, staat de Cel
Studenten in voor een individuele opvolging.
In 2018 heeft de Cel Studenten haar aanbod uitgebreid met groepsmodules voor het
bepalen van het geïndividualiseerd project voor studenten die het secundair
onderwijs beëindigen. We hopen nog andere modules te kunnen inrichten voor de
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studenten die ingeschreven zijn in een eerste bachelor in het academiejaar 20182019.
We stellen trouwens vast dat er elk jaar studenten zijn in de eerste bachelor die na
enkele maanden hun hogere studie stopzetten.
Om hen toe te laten een nieuwe studiekeuze te maken, wil de Cel Studenten de
samenwerkingsverbanden die in het academiejaar 2016-2017 werden aangeknoopt
(Coach to start, Be Face, NEET’s, …) voortzetten.
Nog steeds met als doel het helpen van deze studenten om een nieuw
inschakelingsproject te bepalen, hoopt de Cel Studenten eveneens nieuwe
samenwerkingsinitiatieven aan te gaan die het mogelijk maken om de studenten te
omkaderen en laten sturen door een mentor van zodra zij hun diploma hebben
behaald.
Job coaching en partnership
In het kader van het geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie wordt
aan de studenten die worden geholpen door ons Centrum gevraagd om te zoeken
naar een studentenjob die kan gecombineerd worden met hun studies.
We merken op dat een deel van onze doelgroep hier problemen mee heeft. In het
licht van deze vaststelling, reikt ons Centrum momenteel twee mogelijke oplossingen
aan.




Job coaching. Een geïndividualiseerde opvolging wordt aangeboden aan
de studenten die de meeste problemen ondervinden. In 2017 werden
enkele collectieve sessies georganiseerd. Dit aantal kende in 2018 een
aanzienlijke stijging (Tewerkstellingstafel, een Job Day, Workshop CV). We
hopen in te kunnen spelen op de vraag van de studenten door hen de kans
te bieden om hun toekomstige sollicitatiegesprekken voor te bereiden via
rollenspelen tijdens sessies die zullen worden georganiseerd in 2019.
Partnership. Ons Centrum werft elk jaar studenten aan om de
verschillende departementen van voldoende personeel te voorzien tijdens
de zomer. In een streven naar betere perspectieven op het vlak van
beroepsinschakeling ontwikkelt ons Centrum een aanwervingsbeleid
waarin voorrang wordt gegeven aan de studenten die een leefloon
trekken. Ze zullen worden aangeworven door sociale antennes,
jongerenactie, de Linnendienst, de Dienst Huisvesting, Back Office en
rusthuizen.
Naast deze aanpak werkt ons Centrum samen met het UMC Sint-Pieter
dat de aanwerving voorziet als jobstudent van studenten met OCMWsteun in de maanden juli en augustus. Het aantal aangeboden posten in
2018 was al een stuk groter en gevarieerder dan de voorgaande jaren. We
hopen dat deze groei zich zal voortzetten in 2019.
In 2018 werden andere partnerships aangegaan. De bank BNP Paribas
bood 15 studentenjobs aan voor studenten met OCMW-steun. Famifed
heeft eveneens 8 jobs aangeboden aan onze studenten. We hopen dat er
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in 2019 nog andere partnerships tot stand kunnen komen om zo de
professionele inschakeling van de kwetsbaarste jongeren te bevorderen.
2. Studiezaal
Om in te spelen op het plaatsgebrek in de studieruimten heeft ons Centrum in 2018
200 plaatsen ter beschikking gesteld verspreid over 3 sites tijdens de blokperiode en
examenperiodes in 1ste en 2de zittijd. De verschillende studiezalen boden plaats aan
1648 studenten in de 1ste zittijd en aan 1145 studenten in de tweede zittijd.
Gezien het succes van dit initiatief hopen wij het te kunnen hernemen in 2019.

3. Dienst Huisvesting
De Dienst Huisvesting heeft als belangrijkste taken het informeren, oriënteren en
begeleiden van personen die problemen ondervinden met hun huisvesting.
De dienst biedt een individuele en/of collectieve begeleiding aan en draagt zo
dagelijks bij aan de toepassing van het recht op huisvesting.
Om haar opdracht goed te volbrengen, zet de Dienst Huisvesting in op verschillende
werkpunten: het zoeken naar een woning, de strijd tegen ongezonde woningen en
huisjesmelkers, begeleid wonen (transitwoningen, integratiewoningen en het project
Dam-Bodeghem),
huurbemiddeling,
wooneducatie,
specifieke
bijstand
(huurwaarborgen en brandverzekering) evenals het beheer van rampsituaties en
deelname aan het Urgentieplan voor Psychosociale Interventie van de Stad Brussel.
Algemeen blijven we geconfronteerd worden met:
1. een stijging van het aantal personen met ernstige psychische problemen.
2. een stijging van het aantal personen met een gecombineerde problematiek
(verslavingen, administratieve problemen, schulden en familiaal geweld);
3. een stijging van het aantal aanvragen voor zeer jonge geïsoleerde personen
met een complexe problematiek van verslaving, psychische problemen,
schoolverlaters of nog schoolgaand maar uit een gebroken gezin;
4. een stijging van het aantal aanvragen voor bejaarde personen die zelfstandig
wonen en niet naar een opvangstructuur of rusthuis willen en die een woning
zoeken waar ze de rest van hun leven kunnen blijven;
5. een stijging van het aantal personen met een ernstige aandoening, 6 gevallen
in 2017 (tegenover 2 in 2016), waarvan een aantal zelfs terminaal, en die niet
langer in een ziekenhuis terecht kunnen;
6. een stijging van het aantal samenlevingsproblemen tussen huurders van een
transitwoning in de Koningsstraat, waar verschillende interventies vereist
waren door de Cel Wooneducatie;
7. een stijging van het aantal rechthebbenden die steeds meer eisen stellen voor
hun definitieve huisvesting die de Dienst Huisvesting hen kan voorstellen
(zowel Brudomo als de openbare vastgoedmaatschappijen en SIK).
8. de stijging van de huurprijzen op de privémarkt. De gevraagde
minimumprijzen vertegenwoordigen 50% tot 70% van de leeflonen en als
gevolg daarvan een zoektocht naar een geschikte woning van minstens drie
maanden;
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9. de slechte kwaliteit van de woningen die betaalbaar zijn voor ons publiek, en
bijgevolg terug naar af voor heel wat mensen die nochtans reeds bij de Dienst
Huisvesting aanklopten,
10. de grote gezinnen die vaak nog meer problemen ondervinden om een woning
te vinden die afgestemd is op hun gezinssamenstelling;
Het jaar 2018 kenmerkt zich door:
1. de gewijzigde wetgeving: de nieuwe ordonnantie met betrekking tot de
regionalisering van de huur, die in werking is getreden in januari 2018 en de 4
uitvoeringsbesluiten met betrekking tot het standaardmodel met indicatieve
waarde, het rooster van referentiehuurprijzen, de voorwaarden waaraan de
studentenwoningen moeten voldoen met het oog op het verkrijgen van het
label "kwalitatieve studentenwoning" en de niet beperkende lijst van
herstellingen en onderhoudswerken die ten laste zijn van de huurder of van
de verhuurder.
2. de oprichting van het Brugalfonds dat toelaat om bijstand te verlenen met het
oog op de samenstelling van een huurwaarborg voor personen met schulden
of met een laag inkomen.
Perspectieven voor 2019
1. het zich eigen maken van de verschillende nieuwe wetten en hun
toepassingen op het terrein en het verbeteren van de toegang tot de nieuwe
voorziening voor huurwaarborgen door de rechthebbenden te helpen bij het
samenstellen van het administratief dossier bij het Huisvestingsfonds.
2. het in stand houden en verder ontwikkelen van de bestaande
partnerschappen met de vastgoedkantoren voor sociale woningen en de
openbare vastgoedmaatschappijen, om zo de kansen voor onze
rechthebbenden op een definitieve woning te vergroten;
3. het voortzetten en consolideren van het project "Wooncoaches" om zo de
kansen voor onze rechthebbenden op een privéwoning te vergroten;
4. het voorzetten van de preventieve acties op vlak van sociale begeleiding,
bemiddeling en wooneducatie;
5. inzake begeleid wonen, wordt de aanwerving van een extra
maatschappelijk assistent voorzien (in het kader van het nieuwe Maribel
project) met het oog op een sterkere begeleiding van de gebruikers van onze
transitwoningen. Het aantal woningen is immers toegenomen en er moet
werk worden gemaakt van duurzame huisvestingsoplossingen.
6. het finaliseren van het samenwerkingsprotocol tussen ons Centrum, de politie
en de dienst slachtofferhulp in het kader van rampen waardoor personen
elders moeten worden gehuisvest;
7. het finaliseren van een methodologie en van een plan voor interne crisissen in
het kader van het luik van het strategisch plan gewijd aan crisisbeheer;
8. het aantal afgesloten brandverzekeringen verder laten stijgen;
9. het herbekijken van het transitproject in de Koningsstraat om zo iets te doen
aan de samenlevingsproblemen tussen geïsoleerde personen en gezinnen en
aan de problemen die ontstaan omdat er gemeenschappelijke ruimten
moeten worden gedeeld. In het budget van 2019 is de aanwerving voorzien
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van een extra ambtenaar (contract art. 60§7) om zo een dagelijkse
permanentie te verzekeren in het gebouw.

4. Dienst Schuldbemiddeling
Vele wegen leiden naar maatschappelijke uitsluiting, en een schuldenoverlast is er
een van.
Er is sprake van schuldenoverlast - een echt maatschappelijk fenomeen met
verregaande gevolgen - wanneer er een groot en langdurig on-evenwicht is tussen
de inkomsten en de schulden van alle aard.
Sinds de jaren '90 komen er steeds meer personen aankloppen bij de
maatschappelijke assistenten van ons Centrum omdat ze er niet meer in slagen het
hoofd te bieden aan onze complexe consumptiemaatschappij. Ze komen naar het
OCMW omdat ze niet meer rond geraken, facturen niet kunnen betalen, hun
energierekeningen niet kunnen voldoen, hun leningen niet kunnen terugbetalen,
geen geld hebben voor doktersrekeningen, schoolrekeningen,…
In 1995 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Brussel
beslist, in het kader van het Globaal Sociaal Plan om een gespecialiseerde dienst op
te richten voor het beheer van schuldproblemen.
In 1998 heeft het OCMW van Brussel de kans gegrepen om met subsidies van het
Veiligheids- en Samenlevingscontract van de Stad Brussel zijn eigen
schuldbemiddelingsdienst op te richten.
Als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt en de specifieke taken voor het
OCMW op dat vlak, werd in 2007 een Cel Energie opgericht binnen de Dienst
Schuldbemiddeling.
Eind 2017 kon dankzij een nieuwe regionale subsidie voor de
schuldbemiddelingsdiensten van de GGC een extra maatschappelijk assistent
worden aangeworven.
De Dienst Schuldbemiddeling ontwikkelt zijn acties rond 6 pijlers:
1. de niet-gerechtelijke schuldbemiddeling
2. de gerechtelijke bemiddeling (collectieve schuldenregeling)
3. het budgetbeheer
4. de cel energie
5. sensibiliserings- en preventieprojecten
6. verschillende taken en opdrachten die verband houden met de problematiek van
schuldenoverlast, gas, elektriciteit en water (beheer van de Sociaal Energie- en
Sociaal Waterfonds, energiesubsidies, deelname aan verschillende vormen van
overleg,...).
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Perspectieven voor 2019
De dienst zal haar verschillende acties verder blijven ontwikkelen:
1. blijvend inspanningen leveren met het oog op een kwalitatief sociaal werk,
nieuwe aanvragen verwerken in functie van de noden van de gebruiker en in
nauw overleg met de maatschappelijke assistenten van de sociale antennes
of andere betrokken diensten binnen onze instelling
2. het aanleren van het 'beroep' van schuldbemiddelaar en maatschappelijk
assistent energie en water aan de nieuwe collega's (6 in 2018)
3. de ontwikkeling van projecten voor sensibilisering en preventie: parallel met
de curatieve benadering van de schuldenlast en energieproblemen, worden er
ook preventieve acties gevoerd door alle sociale werkers van de dienst. Doel
is om de personen die zich in een precaire situatie bevinden de mogelijkheid
te bieden om te leren omgaan met verschillende situaties in het dagelijkse
leven: het interpreteren van een energiefactuur, hun energieverbruik aflezen,
het gezinsbudget opmaken, informatie inwinnen bij de bank of
verzekeringsmaatschappijen, omgaan met krediet, de telefoon- en
internetrekening... en zo om op die manier hun waakzaamheid te verhogen
ten opzichte van een steeds complexer wordende consumptiemaatschappij.
4. het beheer en het optimaliseren van de interne organisatie van de dienst, het
onthaal en het administratieve werk, rekening houdend met de verschillende
taken die aan de Dienst Schuldbemiddeling zijn toevertrouwd.

5. Psychosociale begeleidingsdienst voor druggebruikers (SAS)
De Psychosociale Begeleidingsdienst is in 1994 ontstaan vanuit de wens van het
OCMW om een specifieke dienstverlening te voorzien bestemd voor druggebruikers,
gezien het feit dat de eerstelijnswerkers noch over de benodigde tijd noch over de
vereiste expertise beschikken om de individuele begeleiding te bieden die nodig is
voor personen met een verslavingsproblematiek.
Het team bestaat uit een verantwoordelijke-psycholoog, 4 sociale begeleiders en
een administratief ambtenaar.
Bij aanvang wordt een balans opgemaakt, zowel op sociaal als op administratief
vlak, waarbij rekening wordt gehouden met de intellectuele, fysische en relationele
mogelijkheden van de personen. De sociale begeleider is belast met het
sociaaladministratieve luik en stelt een plan van van psychosociale begeleiding van
de gebruiker. De afgelopen 3 jaar zagen de maatschappelijke werkers van de
Psychosociale Begeleidingsdienst voor Druggebruikers het aantal begeleidingen
voor medische opvolging steeds maar toenemen. De gemiddelde leeftijd stijgt en
door de vele jaren van rondzwerven en drug- en alcoholgebruik stapelen de
gebruikers de gezondheidsproblemen op.
De psycholoog evalueert met de gebruiker de mogelijke opties en verwijst door naar
een externe gespecialiseerde psychologische dienstverlening. Ze komt tussen in
geval van crisis- en noodsituaties.
Het team beoogt de stabiliteit van de gebruiker in zijn omgeving evenals het
verwerven van voldoende autonomie om voor zichzelf in te staan.
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De dienst is belast met de psychosociale begeleiding van ongeveer 200
druggebruikers gemiddeld per jaar, en doet maandelijks meer dan 400
tussenkomsten.
Het alcoholmisbruik blijft groot en blijft ook een probleem gedurende het volledige
begeleidingsproces. Wanneer onze gebruikers afstand nemen van illegale drugs
merken we dat ze massaal hun toevlucht nemen tot de vrij te verkrijgen alcohol die
niet duur is maar wel even nefast op lange termijn. Dit bevestigt alleen maar de
tendens die wordt vastgesteld sinds 2000 en is zonder twijfel het gevolg van het
opvangbeleid van de dienst van personen die uitsluitend een alcoholprobleem
hadden. Maar het is ook de weerspiegeling van de reactie van vele druggebruikers
die weliswaar afzien van hun drugs maar zich vervolgens overgeven aan alcohol.
De dienst staat ook in voor de omkadering en het coachen van de sociaal begeleider
van de antennes, belast met de begeleiding van de gebruikers in de sociale
antennes. Gezien de nood om deze begeleiding op te voeren voorziet het budget
2019 de mogelijkheid om hiervoor een vaste medewerker in dienst te nemen
(momenteel contract art 60§7).
In 2019, zal de Dienst voor Psychosociale Begeleiding van Druggebruikers naast
zijn psychosociale begeleiding ook:
1. de samenwerking voorzetten met de interne diensten van het OCMW met het
oog op een daling van de geboden hulp van de sociale antennes.
Dit kan worden verklaard door het feit dat bepaalde gebruikers dankzij de
begeleiding die ze kregen, toegang kregen tot een inkomensvervangende
tegemoetkoming of een beroepsinkomen. Er zullen ontmoetingen worden
georganiseerd om onze activiteitne en doelstellingen voor te stellen en het
team zal vaker en in een georganiseerd kader langs komen in de antennes.
2. verder blijven samenwerken met de externe sociale diensten en
ziekenhuisdiensten maar ook met gespecialiseerde instellingen binnen de
sector van de verslavingen om beter te leren omgaan met de situaties van de
gebruikers.
3. samenwerken met de sociale begeleider van de antennes en zijn werk
superviseren.
4. blijven meewerken aan de “Petits Déjeuners de la Réduction des Risques”
van Modus Vivendi bestemd voor wie beroepsmatig bezig is met het
verminderen van de risico’s die gepaard gaan met druggebruik en ook aan de
“Apéroréseaux”. Het zijn ontmoetingen bedoeld voor professionals uit de
sector van de verslavingenproblematiek, die een uitgebeid scala aan
activiteiten organiseren in Brussel, gaande van opvang, preventie,
risicovermindering, sociale hulpverlening, verzorging,…
5. verder blijven nadenken over nieuwe mogelijke samenwerkingsverbanden
met de sector van de verslavingen in de ruime zin, en over een nieuwe
aanpak van extreem kwetsbare personen.
6. Toezien op de verbetering van de databases zodat de verstrekte cijfers in
overeenstemming zijn met de realiteit.
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7. Een druggebruikruimte voorzien op het grondgebied van de Stad Brussel, in
samenwerking met de Stad Brussel en de vzw Transit
6. Dienst Jeugd
De Dienst Jeugd staat in 2019 verder in voor de opvolging van de plaatsing van
OCMW-jongeren, de Dienst Hulpverlening aan de Jeugd (DHJ) en de
Jeugdrechtbank
Plaatsingen van minder dan 3 maanden worden beheerd door de sociale antennes.
Plaatsingen van langer dan 3 maanden of afkomstig van de Jeugdbescherming
vallen onder de bevoegdheid van de Jongerendienst.
De dienst houdt zich eveneens bezig met de aanvragen voor voogdijschap of
plaatsvervangend voogd en eventueel een pleeggezin voor een geplaatst kind.
Vandaag worden steeds minder jongeren geplaatst en/of opgevolgd door de Dienst
Jeugd. Jaar na jaar stellen we een reële daling vast van het aantal geplaatste
jongeren. Nochtans gaat de realiteit van de Brusselse gezinnen er niet op vooruit,
integendeel. We slagen er niet in om deze daling te verklaren. We moeten wel
vaststellen dat er steeds vaker een beroep moet worden gedaan op de autoriteiten
voor uit de hand gelopen gezinssituaties.
We zien een stijging van het aantal opgevolgde jongeren die worden voorbereid op
zelfstandig wonen.
Er wordt steeds vaker ingegrepen in de gezinssituatie zelf, op vraag van het
algemeen onthaal, de Dienst Huisvesting, de Cel Studenten en onze Directie.
In 2019 zullen we verder blijven tussenkomen bij jongeren en gezinnen waar dat
nodig blijkt en zullen we de financiën van de geplaatste jongeren (spaarrekening of
CD) die voortkomen uit de “Prix de Majorité” verder blijven beheren.
In nauwe samenwerking met het Home Juliette Herman coördineert de Dienst Jeugd
de overhandiging van verschillende prijzen (Prijs van de Voorzitster Anspach) of
geschenken (Sinterklaas, geschenk op 12- en -18 jarige leeftijd) aan deze kinderen.
Tot slot zullen wij ook vragen blijven ontvangen van kinderen die door ons Centrum
in het verleden werden geplaatst. Hiervoor werken we nauw samen met onze
Archiefdienst. Na het bestuderen van hun dossier, ontvangen we de persoon in
kwestie of hun familie om hun vragen te beantwoorden, die vaak te maken hebben
met de omstandigheden van hun plaatsing.

7. Hotline
De Hotline van het DSA/Notifications blijft in 2019 de onmisbare schakel tussen de
eerstelijns sociale actie, de administratieve opvolging van de ondersteunende dienst
en de andere departementen zoals financiën en ontvangsten.
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8. Back Office
Back Office staat in voor de administratieve ondersteuning van de sociale werkers
van het departement, met het oog op de de invordering van kosten afkomstig van de
toekenning van het leefloon, sociale uitkering en medische zorgen ten aanzien van
de Belgische Staat en alle andere schuldenaars, met name de verschillende sociale
zekerheidsinstellingen.
In het kader van zijn opdrachten is er een interactie tussen de Back Office en de
andere entiteiten van het OCMW zoals de DIM met wie wordt samengewerkt aan de
invoering van de sociale workflow.
Er bestaat ook een interactie tussen de Back Office en externe diensten zoals de
FOD-Maatschappelijke Integratie in het kader van het project Médiprima, waarin het
OCMW van Brussel als proefinstelling fungeert, of met het CIBG, voor de
verbetering van de SINCRHO software en het SHARE project.
Om deze opdracht en de samenwerking met de verschillende diensten goed te laten
verlopen, worden de Back Office medewerkers verdeeld in 5 sectoren:
-

De sector DMH-Hospitalisatie

Het team van maatschappelijke assistenten van de Back Office is belast met de
uitvoering van maatschappelijk onderzoek na een aanvraag van terugbetaling van
medische kosten afkomstig van de contactpersoon van de sociale diensten van de
hospitalen, maar ook met de sociale opvolging van de langdurig gehospitaliseerde
personen of illegale daklozen.
In 2019 zal de sectorverantwoordelijke blijven deelnemen aan de verschillende
vergaderingen voor de coördinatie van de steun aan dakloze personen.
Het budget voor 2019 voorziet de aanwerving van 1 nieuwe maatschappelijk
assistent (nieuw Maribel project) in het licht van de stijging van het aantal
vragen door Dringende Medische Hulpverlening en om extra begeleiding te
bieden aan personen bij het laten gelden van hun recht op een
invalideitsverzekering en andere eventuele rechten krachtens de
sociale zekerheid.
-

De sector van de medische zorgverlening

Deze sector heeft als taak het vertalen in informaticabesluiten van de voorstellen tot
terugbetaling van de medische kosten die worden geformuleerd door de
maatschappelijke assistenten en hen te helpen om aan te tonen dat deze
tussenkomst residuair is.
In 2019 zal de sector de verschillende procedures verder blijven verbeteren zodat de
ambtenaren hun werk in optimale omstandigheden kunnen uitvoeren en om de
doeltreffendheid van de opvolging te verbeteren.
Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan een verbeterde communicatie met
de interne en externe partners (beheer e-mail, enz.).
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Zo zal deze sector de gemaakte overeenkomsten met de dienstverleners uit de
gezondheidszorg herbekijken en nieuwe overeenkomsten uitwerken met als doel het
beter structureren van het netwerk en het uitbouwen van de partnerships.
Tot slot zal de sector de toepassing en uitbreiding van de tweede fase van het
Mediprima project voortzetten.
-

De sector facturatie

Deze sector heeft als taak de opvolging van de uitgaven inzake gezondheidszorg en
opvang, evenals het optimaliseren van de kosten voor de gezondheidszorg.
In 2019 wordt gestreefd naar heldere procedures zodat er minder tijd wordt besteed
aan de analyse en in fine de betaling van de facturen.
Dit doel zal mede worden bereikt door de invoering van een nieuwe software voor
het verwerken van binnenkomende facturen.
-

De administratieve sector

Deze sector is belast met het aanmaken, wijzigen, bijwerken en klasseren van de
sociale dossiers die worden beheerd door de maatschappelijke assistenten van de
DAS en met de kennisgeving van de territoriale onbevoegdheid van ons OCMW.
Deze dienst voert ook onderzoek uit in het Rijksregister en/of verificaties van de
gegevens van de KSZ op vraag van de maatschappelijke assistenten of andere
departementen.
In 2019 zal de Workflow "groot bureau" worden vervolledigd met een module voor
het beheer van de verschillende mogelijke competenties, evenals met een module
voor het beheer van de referentieadressen.
Er
zal hiervoor een workflow worden ontwikkeld om de verwerking te
vergemakkelijken van de "mutaties" die zich voordoen bij een wijziging in het
Rijksregister of bij ondertekening van een arbeidscontract voor de rechthebbenden
van het OCMW.
-

De sector terugvordering

Deze sector is belast met de inning van de kosten die gepaard gaan met de
toekenning van een leefloon, sociale steun en medische kosten bij de Belgische
Staat en enkele andere schuldenaar, zoals de verschillende organismen van de
sociale zekerheid.
In 2019 wordt ook voort gewerkt aan de ontwikkeling van de boekhoudinterface en
WF DQR, de andere tools die de terugvordering bij de Belgische staat moeten
verbeteren.

9. Opleiding van het personeel
De opleiding van DSA-ambtenaren blijft ook in 2019 een prioriteit gericht op een
sterkere knowhow zodat het maatschappelijk welzijn een meer prestatiegerichte weg
kan inslaan.
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Het leerproces (basisopleiding) van maatschappelijke assistenten - een
opleidingsprogramma van 4 weken - vormt een essentieel aspect in het kader van
het onthaal van nieuwe medewerkers . De opleiding zal worden herbekeken en
aangepast aan de activiteiten van elkeen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen een basisopleiding die door alle sociale werkers van het departement moet
worden gevolgd en de specifieke opleidingen voorbehouden voor de sociale werkers
van de verschillende diensten van het departement (sociale antenne, Dienst
Huisvesting, Dienst Schuldbemiddeling, …).
De Hotline blijft deelnemen aan de basisopleiding van nieuwe medewerkers. Er
worden 2 sessies van 4 uur georganiseerd waarin het thema van
uitbetalingsmodaliteiten aan bod komt.
De organisatie van de voortgezette opleiding of de meer diepgaande opleiding
(georganiseerd na de basisopleiding van een maand) blijft ook in 2019 doorgaan.
De
opleiding
agressiepreventie
voor
maatschappelijk
assistenten
en
onthaalmedewerkers, georganiseerd door de Cel Agressiepreventie blijft behouden.
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3. DEPARTEMENT TEWERKSTELLING EN SOCIALE ECONOMIE
In 2018 werd de laatste hand gelegd aan de herstructurering van de activiteiten van
het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie. De begeleiding van de
werkzoekenden gebeurd door de Pool Beroepsoriëntatie en de Pool Begeleide
Tewerkstelling. De tewerkstelling wordt beheerd door de Pool Job Coaching en de
Pool Prospectie en Partners.
De projecten van Sociale Economie zijn gegroepeerd in de Pool OpleidingTewerkstelling. De Linnendienst met haar industriële wasserij blijft een
buitengewoon voorbeeld van sociale economie in het Brusselse Gewest.
Een algemene doelstelling voor 2019 is het opstellen van schriftelijke procedures
voor alles processen die plaatsvinden binnen de verschillende polen. Zoals de
voorgaande jaren wordt nauw samengewerkt met de DIM (en andere betrokken
departementen zoals het departement Personeel) voor de ontwikkeling van
informaticatools die deze procedures ondersteunen.
Een opmerkelijk voorbeeld van de samenwerking tussen de departementen is de
ontwikkeling door de DIM in 2018 van geautomatiseerde prestatiekalenders van
werknemers in het kader van een contract art 60§7 die ter beschikking worden
gesteld van externe partners. Dit vereenvoudigt aanzienlijk het maandelijks
verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de uitbetaling van hun lonen en de
maaltijdcheques waar ze met ingang van 1/10/2018 recht op hebben. Er dient te
worden opgemerkt dat het OCMW van de Stad Brussel het enige Brusselse OCMW
is dat over een dergelijke tool beschikt.
De samenwerking met Actiris blijft behouden in het kader van het Partnershipkader
(2015-2020) en die de financiering toelaat van een deel van de begeleiding van de
werkzoekenden, zoals het project Doorstroming naar werk ten gunste van de
werknemers wiens contract in het kader van art. 60§7 teneinde loopt en die snel
werk willen vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

I.

De Pool Beroepsoriëntatie

De taak van deze pool bestaat uit het realiseren van een sociaalprofessionele balans
met de rechthebbenden doorgestuurd door het Departement Sociale Actie en een
professioneel project op te stellen binnen een termijn van maximum 25 dagen, met
een CV en eventueel ook een motiverend schrijven.
In 2019 zetten wij de intervisies voort met de maatschappelijk assistenten van de
verschillende antennes van het Departement voor Sociale Actie met het oog op het
verbeteren van het sociaalprofessioneel integratieparcours van elke rechthebbende.
In functie van de individuele beroepskeuze en het professioneel parcours, verwijzen
de ambtenaren van deze pool de werkzoekenden onmiddellijk door naar de korte
modules "Gedrag op het werk" of "Odysée" georganiseerd door het Departement
Vorming.
Het doel bestaat erin om de werkzoekenden zonder of met weinig werkervaring
beter voor te bereiden op hoe ze zich moeten gedragen tijdens hun zoektocht naar
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werk en op de werkvloer. Er zal worden samengewerkt met Bruxelles Formation met
deze modules aan te vullen met korte technische opleidingen in verschillende
beroepen.

II.

Pool Begeleiding Tewerkstelling

De taak van deze pool bestaat uit het begeleiden van de begunstigden in het kader
van hun zoektocht naar werk op de reguliere arbeidsmarkt en/of in het kader van art
60§7.
De inschakelingsambtenaren worden georganiseerd per activiteitensector waardoor
de zoektocht gerichter kan verlopen.
In 2019 worden de operationele doelstellingen van 2018 voortgezet en bestaat de
taak van de inschakelingsambtenaren erin om de geschikte kandidaten aan te
brengen voor de vacatures in het kader van art. 60§7, de interne aanbiedingen en
elke andere werkaanbieding die we krijgen.
De samenwerking met de Pool Beroepsoriëntatie en het Departement voor Sociale
Actie wordt ook verder opgevoerd via het opmaken van een driemaandelijkse balans
om de beschikbaarheid van de begunstigden te beoordelen.
Om een deel van ons publiek opnieuw te mobiliseren, zal deze pool zij die het nodig
hebben doorverwijzen naar de module "coup de pouce" georganiseerd door het
Departement Vorming.
De "maatregel 500" blijft van kracht met de invoering van basismodules voor het
vinden van een job in samenwerking met de Mission Locale van Brussel.
Het schakelproject blijft ondersteuning bieden aan projectdragers die inspanningen
leveren om werk te creëren.

III.

Pool Job Coaching (PJC)

De belangrijkste taak van de PJC bestaat uit het begeleiden van werknemers onder
contract art 60§7, PTP of SINE, evenals personen die werken in het kader van
Stage First.
De PJC heeft een dubbele rol:
1) Instaan voor de begeleiding van werknemers met een contract art 60§7 of in
stage First of werknemers met een contract PTP en SINE gedurende de volledige
looptijd van het contract. In het kader van deze begeleiding ontvangen de job
coaches ook sociale vragen van de werknemers die ze zelf behandelen of waarvoor
ze de werknemers doorverwijzen naar de bevoegde diensten: SOBRU, de Dienst
Huisvesting, de Dienst Schuldbemiddeling, enz.
2) Het aanspreekpunt zijn voor de interne partners en instellingen evenals voor
externe partners die als initiatief van sociale economie worden erkend. Om het
contact met deze partners te verbeteren en het overzicht te bewaren over de
werknemers die er worden tewerkgesteld, wordt elke partner opgevolgd door een
vaste Job coach die de selecties organiseert en instaat voor de begeleiding van de
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werknemers bij hun sociaalprofessionele inschakeling. Voor de externe partners
gebeurt de selectie door de Pool Prospectie die eveneens de rol van SPOC (single
point of contact) op zich neemt.
Als gevolg van de wens van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt een
harmonisering doorgevoerd van de praktijken van ter beschikking stelling in het
kader van art. 60§7 via nieuwe modellen van kaderovereenkomsten of individuele
overeenkomsten. Deze nieuwe modellen worden door ons OCMW gebruikt sinds
1/01/2018 voor alle partners.
Samen met de 19 Brusselse OCMW's werden verschillende gezamenlijke tools
ontwikkeld. Het betreft tools voor de functieomschrijving, de evaluatie van het
inschakelingsparcours van de werknemer, het individueel plan van verwerving van
competenties en van begeleiding en de analyse van de samenwerking met de
potentiële partner in het kader van art 60§7 die de overgang zal vergemakkelijken
naar gezamenlijke praktijken tussen de diensten voor sociaalprofessionele
inschakeling van de OCMW's.
Het doel voor 2019 bestaat erin om voor elke nieuwe werknemer een individueel
plan van verwerving van competenties en van begeleiding op te stellen, en om
minstens 3 evaluaties te voorzien tijdens de duur van het contract.
In het kader van het door Actiris gesubsidieerde project Doorstroming naar Werk,
staan de job coaches ook in voor de begeleiding na afloop van het contract art 60§7
van de werknemers die ze tijdens hun contract hebben opgevolgd. Het doel voor
2019 bestaat erin om de methodologische coaching voor de job coaches voort te
zetten met het oog op een kwalitatieve begeleiding van elke werknemer. Het
uiteindelijke doel is uiteraard om ervoor te zorgen dat ons publiek zich sneller
integreert op de arbeidsmarkt.
Voor de werknemers voor wie de stap naar de arbeidsmarkt nog te groot is en die
geen goed gedefinieerd professioneel plan hebben, zal de PJC in 2019 individuele
en collectieve modules blijven organiseren in het kader van de maatregel 500. De
samenwerking met Mission Locale van Brussel blijft in dit kader behouden.

IV.

Pool Prospectie en Tewerkstelling (PPT)

De taak van deze pool is de prospectie van nieuwe functies bij potentiële
werkgevers. De pool vormt het aanspreekpunt voor de klantendienst (SPOC) voor
alle externe partners met een werknemer die wordt ter beschikking gesteld in het
kader van art.60§7. De PPP organiseert eveneens de selecties bij privépartners en
beheert de klachten van de partners in samenwerking met de PCJ.
In 2018 heeft de PPP nieuwe procedures ingevoerd voor de ondertekening van
overeenkomsten en de opvolging van de betaling van de facturen met betrekking tot
de terbeschikkingstellingen van de partners. Meerdere partners leefden de
betalingstermijnen niet na en na een aantal aanmaningen werden de werknemers er
weg gehaald. Voor de oude partners die niet bereid waren tot het ondertekenen van
een afbetalingsplan of die dat plan niet respecteerden, werden dagvaardingdossiers
opgesteld.
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In 2019 blijft de opvolging van deze procedures van fundamenteel belang. Het doel
bestaat er ook in om de actieve prospectie in de privé- en openbare sector opnieuw
te lanceren, om het aantal werkaanbiedingen verder te blijven afstemmen op het
budget art 60§7, wat neerkomt op 1100 posten. Met het oog op een optimale
doeltreffendheid, wordt de actieve prospectie vooral gevoerd op basis van
geselecteerde CV's van personen die dicht bij de regelmatige arbeidsmarkt staan of
met een specifiek profiel waarvoor een specifieke post moet worden gecreëerd.
De PPP moet tevens meer werkgelegenheid proberen te creëren bij de privépartners
eens het contract in het kader van art 60§7 afgelopen is.

V.

Pool Opleiding-Tewerkstelling

De Pool Opleiding-Tewerkstelling groepeert elf projecten van sociale economie met
als doel het bevorderen van de sociaalprofessionele inschakeling van iedereen die
het moeilijk heeft en in de Stad Brussel woont, via het aanbieden van werkervaring
en een opleiding in uiteenlopende sectoren zoals het onderhoud van kantoren, van
groene ruimten, naaien, verkoop, enz.
Deze activiteiten beantwoorden aan de noden van een kwetsbaar publiek dat niet
voldoet aan de vereisten van de arbeidsmarkt of voor wie de vereisten onbereikbaar
zijn.
In 2018 werd het Pacheco Instituut in afwachting van de uitvoering van de
renovatiewerken 24/24 en 7/7 voorzien van toezicht. Dit leverde 10 nieuwe
arbeidsplaatsen op voor OCMW-rechthebbenden, in het kader van een contract in
toepassing van art. 60§7.
Ontwikkeling van de activiteit van het onderhoudsteam Relocto, van het
onderhoudsteam van groene ruimten, Ecoflore dankzij nieuwe opdrachten bij
bestaande klanten en ook dankzij externe klanten en opdrachten in het kader van
openbare aanbestedingen.
In 2018 heeft Relocto eveneens een team ingezet voor het onderhoud gedurende 5
dagen per week van het onthaalcentrum voor transmigranten in Haren. Deze
activiteit wordt voortgezet tot 30/04/2019.
De activiteit van het schoonmaakproject PC werd ontwikkeld dankzij de aanwerving
van een nieuwe externe klant (vzw GIAL).
Recréart, Big Bang en Duo werden in een nieuw kleedje gestopt en helemaal
opnieuw bekeken waarbij werd toegezien op het creëren van een synergie tussen
deze projecten, op het beter afstemmen van het aanbod op de rechthebbenden en
de Brusselaars in het algemeen, en op het uitbreiden van het opleidingstraject van
de werknemers met een overeenkomst art 60§7 en het optimaliseren van het
hergebruik van geschonken textiel en meubilair. Dit leidde tevens tot de oprichting
van een textiel sorteercentrum en van een dienst voor het ophalen van tweedehands
kleding via vélo cargo. Het sorteercentrum ging open in september 2017 en zorgde
ervoor dat de geschonken goederen optimaal werden gebruikt. Bovendien was er
ruimte voor nieuwe tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 en konden
werknemers opleidingen volgen.
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Met het oog op het creëren van een echte pool voor kringloopeconomie hebben de 3
organisaties zich in het laatste kwartaal van 2017 zo goed als naast elkaar gevestigd
in de Hoogstraat. De binnenafwerking is grotendeels gebeurd door het team van
Duo dat zoveel mogelijk gebruik heeft gemaakt van recuperatiematerialen. In het
kader hiervan werden 400 paletten hergebruikt.
In 2018 zal werk worden gemaakt van een gemeenschappelijke benaming, een
logo,... om de gezamenlijke identiteit van deze projecten van circulaire economie te
benadrukken.
In 2019 worden de volgende acties ondernomen:
- Lancering van activiteiten rond recuperatie, zero waste
- Prospectie van nieuwe klanten voor de teams van onderhoud, ruitenwassen
en groene ruimten.

VI.

Linnenfabriek

De Linnenfabriek (LF) beheert al tientallen jaren een ziekenhuiswasserij. De
hoofdactiviteiten omvatten het verhuren en onderhouden van beddengoed,
operatielinnen, werkkledij en het onderhouden van het linnen van rusthuisbewoners.
Het cliënteel bestaat uit hospitalen, klinieken, rusthuizen en een reeks van diverse
klanten. Onze fabriek is ISO 9001 gecertificeerd sedert 2000 en heeft in 2018 de
vernieuwing verkregen van zijn ISO 9001 certificaat versie 2015. De fabriek ontving
tevens in 2017 het ISO 14001 certificaat (beheer van milieugerelateerde aspecten).
De Linnenfabriek streeft aldus voortdurend de beste kwaliteit en hygiëne na.
De laatste jaren werd de linnenfabriek getekend door de volgende gebeurtenissen:
 2007: modernisering van de wasserij
 2011: bouw van een paviljoen voor het verwerken van het bewonerslinnen
 2012: renovatie van de opslagplaatsen van schoon linnen en aankoop van
een beheerssoftware.
 2012: wordt ook gekenmerkt door een belangrijke wending die de
linnenfabriek moest nemen met de facturatie van btw voor zijn externe
klanten.
 2017: akkoord over een vervangingsplan van de machines van meerdere
sectoren.
 2018: realisatie van het verbeteringsplan
Deze moderniseringen moesten een groei van zijn activiteiten mogelijk maken.
Op commercieel vlak
2013 en 2014 waren overgangsjaren waarin de commerciële activiteit zich
concentreerde op de uitbreiding van de activiteit bij de bestaande klanten en op de
ontwikkeling van een "sterke" band met de lokale directies van de externe klanten.
Het doel dat zo werd nagestreefd was om geen marktaandeel te verliezen.
In 2015 en 2016 heeft de Linnenfabriek enkele klanten zien vertrekken na verlies
van overheidsopdrachten in de vorm van algemene offerteaanvragen; de fabriek
bleek vaak duurder dan de weerhouden inschrijver. Deze vaststelling heeft
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geresulteerd in een beleid van drukken van de werkingskosten van de fabriek en het
streven naar lagere aankoopprijzen van de verhuurde grondstoffen.
In het jaar 2017 stelden we een consolidering vast van het omzetcijfer ten opzichte
van het budget. Op vraag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de
huidige directie bepaalde keuzes die de voorgaande jaren werden gemaakt,
gewijzigd. De nadruk is komen te liggen op de kwaliteit van de dienstverlening (en
dus van de verhuurde artikelen), het welzijn van de werknemers en oplossingen voor
de toekomst. Met het oog op het veiligstellen van de activiteiten van de wasserij
werd een globaal ontwikkelingsplan voorgesteld en door de Raad goedgekeurd in
oktober 2017. Het doel is om de linnenfabriek concurrerend te maken op vlak van
kostprijs en kwaliteit.
Het plan wordt momenteel gerealiseerd en de gevolgen ervan zullen merkbaar zijn
tegen eind 2018 en in de loop van 2019. In het eerste semester van 2019 wordt een
nieuwe wastunnel geïnstalleerd, alsook een nieuwe kalanderlijn, een nieuwe
afwerkingstunnel. Deze 3 grote investeringen moeten ervoor zorgen dat de
linnenfabriek kan inspelen op alle kansen die zich voordoen om het omzetcijfer te
doen stijgen en de reële kosten onder controle te houden.
Evolutie van het omzetcijfer in de laatste 5 jaar:
Clients Int-Ext

Cluster

TOTAUX :
Externe
Interne
Interne
Externe
Externe

10 - IRIS
21 - CPAS B - HOP+HOME
30 - CPAS B - DIVERS
41 - Ville BXL + LCB
40 - Extérieur

Total facturé / jour
Jours

Externe
Interne
Interne
Externe
Externe

Part du revenu
10 - IRIS
21 - CPAS B - HOP+HOME
30 - CPAS B - DIVERS
41 - Ville BXL + LCB
40 - Extérieur

CUMUL
REEL 2017
0,60%

CUMUL
REEL 2016
1,68%

CUMUL
REEL 2015
-0,68%

CUMUL
REEL 2014
4,22%

6.769.275

6.728.753

6.617.595

6.662.917

6.392.861

3.909.365
641.615
16.592
185.813
2.015.891

3.870.561
616.756
24.513
185.191
2.031.732

3.842.850
608.554
23.560
171.994
1.970.637

3.894.899
614.247
10.450
158.946
1.984.375

3.729.603
616.388
10.302
147.853
1.888.716

26.862

26.491

26.157

26.652

25.368

252

254

253

250

252

57,8%

57,5%

58,1%

58,5%

58,3%

9,5%

9,2%

9,2%

9,2%

9,6%

0,2%

0,4%

0,4%

0,2%

0,2%

2,7%

2,8%

2,6%

2,4%

2,3%

29,8%

30,2%

29,8%

29,8%

29,5%

CUMUL
REEL 2013

Ondanks de sterke concurrentie op de markt van de wasserijen behouden wij ons
marktaandeel en realiseren we zelfs een kleine groei.

Op productievlak
De huidige activiteiten zijn:
 Verhuur en onderhoud van plat en vergelijkbaar linnen (beddengoed,
hotelwezen...)
 Verhuur en onderhoud van operatielinnen
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Verhuur en onderhoud van werkkledij voor ziekenhuizen en gelijkaardig
Verhuur en onderhoud van zwabbers
Onderhoud van het linnen van bewoners en vergelijkbaar
Beheer van het linnen bij de klant

De uitbreiding van de productie blijft vooral gericht op de veelzijdigheid van onze
medewerkers om in overeenstemming te zijn met de vragen van ons cliënteel, de
opleiding van het personeel via de uitwerking van werkprocedures (functies-taken,
veiligheid, hygiëne) en modi operandi.
We blijven gefocust op de verbetering van de werkposten om het werk minder zwaar
te maken voor het personeel, en zonder aan productiviteit in te boeten.
Evolutie van de gemiddelde productie per maand 2017 – 2018 :

LAVAGE

CALANDRAGE FINITION (hors tables)

Total KG

Total

Steam

Autres

Nb de jours

KG

Nb de pièces

Nb de pièces

Nb de pièces

22

Moy. De l'année 2018

344.580

345.675

146.646

327.732

Par jour =>

15.869

15.919

6.753

15.093

Par sem =>

79.344

79.596

33.767

75.465

328.908

323.372

135.624

332.226

Par jour =>

15.662

15.399

6.458

15.820

Par sem =>

78.311

76.993

32.291

79.101

15.672

22.304

11.022

-4.494

4,8%

6,9%

8,1%

-1,4%

Moy. De l'année 2017

21

Ecart 2018 vs 2017

We stellen de groei vast van de verwerkte volumes. In 2019 zal vooral worden
gestreefd naar een hogere productiviteit met constant volume.
Op vlak van de dienstverlening aan de klant
In 2017 en 2018 hebben we een logistieke cel opgericht die alle activiteiten
groepeert die klantgerelateerd zijn, gaande van de invoer van de bestelling van de
klant, de verzending, het transport en desgevallend ook het beheer van het linnen
van de klant. Het doel van deze organisatie is een betere kwaliteit van de
dienstverlening door de Fabriek evenals een snellere respons.
Het doel voor 2019 bestaat uit een verbeterde respons naar de klant toe, een grotere
reactiviteit en het aanreiken van oplossingen aan ons cliënteel.
Op informaticavlak
Half februari 2018 werd de historische software Wiss afgevoerd. Nu wordt alleen nog
gewerkt met de software LAVINPRO, die in 2012 werd aangekocht en waarvoor we
met de hulp va nde DIM een ontwikkelingsplan hebben opgesteld om alle activiteiten
op onze site te integreren binnen een beperkte termijn (eind 2018). 2019 is het jaar
van de ontwikkeling van de software Lavinpro met de overdracht van de activiteiten
met betrekking tot bewonerslinnen van Unavista naar LAVINPRO.
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Als speler van de sociale economie
We willen de rol benadrukken die de Linnenfabriek speelt binnen de professionele
inschakeling. Momenteel stelt de fabriek in haar verschillende afdelingen 50
personen te werk in het kader van een contract art 60§7. De fabriek wordt erkend als
initiatief van sociale economie.
Naast de dagelijkse omkadering door de ploegleiders, is er een specifieke
medewerker die instaat voor het onthaal, de opleiding en het coachen van de
werknemers.
In 2019 zal extra aandacht worden besteed aan het welzijn op het werk binnen deze
entiteit, gezien de zware arbeidsomstandigheden en het personeelsverloop.
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4. DEPARTEMENT VORMING
De meerderheid van de activiteiten georganiseerd door het Departement Vorming in
de loop van 2018 situeerde zich nog altijd binnen het luik van de voorbereidende
opleiding, als voorbereiding op een sociaalprofessionele inschakeling voor het
grootste deel van ons publiek. Maar ook als sociale activiteit voor een aantal oudere
personen met het oog op hun sociale integratie in de maatschappij.
Het publiek dat wordt opgevolgd in het Departement Vorming heeft doorgaans
weinig beroepservaring, is laaggeschoold, zeker de jongeren onder hen, en beheerst
geen van onze nationale talen; dit publiek ondervindt problemen bij het realiseren
van zijn professioneel project en op sollicitatiegesprekken. Er werden
opleidingsprogramma's en programma's voor individuele begeleiding ontwikkeld om
deze obstakels uit de weg te ruimen en te anticiperen op de tewerkstelling.
We stellen vast dat we onze pijlen moeten richten op een aanbod van opleidingen
die de sociale kloof verkleinen, de tewerkstelbaarheid van de Brusselse
werkzoekenden doet toenemen en dat we de personen die tewerkgesteld zijn in het
kader van een contract art. 60§7 moeten blijven steunen bij het verwerven van
competenties met het oog op hun professionele inschakeling maar ook dat er moet
blijven ingezet worden op de vorming van wie die deze personen met een contract
art. 60§7 omkaderen. We stellen ook vast dat bepaalde personen moeilijkheden
ondervinden om zich te integreren in het arbeidsmilieu en er niet in slagen om de
door de werkgevers en partners verwachte houding aan te nemen, met soms zelfs
een slechte afloop tot gevolg.
Het is op grond van deze vaststellingen dat we onze activiteiten ontwikkelen en
opleidingsprogramma's en workshops opstellen die zowel beantwoorden aan de
behoeften van het publiek als aan de vereisten van de beroepswereld, zowel voor de
tewerkstelling als tijdens de looptijd van een contract art. 60§7.
Investeren in een opleiding in voorbereiding op de tewerkstelling en het stimuleren
van de competenties van werknemers met een contract art. 60§7 zijn twee prioritaire
pijlers geworden van het Departement Vorming.
Wij blijven overtuigd van het belang van de opleiding in een optiek van een
duurzame inschakeling. Daarom blijven wij een opleidingstraject voorstellen dat aan
elkeen toelaat om een aangepast traject uit te stippelen in functie van zijn
mogelijkheden, verworvenheden en wensen.

I.

Perspectieven voor 2019

Op grond van de hierboven toegelichte vaststellingen zullen wij onze acties
voortzetten en ons aanbod van collectieve opleidingen verder uitbreiden om de
competenties van de uitkeringsgerechtigden te versterken, zowel in voorbereiding op
een tewerkstelling als tijdens de looptijd van een contract art. 60§7.
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1. Acties op vlak van individuele opvolging




Invoeren van een opleidingsprogramma voor de Opleidingsverantwoordelijken
met het oog op het optimaliseren van de methodes en tools voor de
begeleiding van de uitkeringsgerechtigden in hun integratieparcours.
De kennis van het Brusselse opleidingsnetwerk verder blijven uitbreiden door
opleidingsorganisaties uit te nodigen om hun activiteiten te komen voorstellen,
door beurzen bij te wonen gewijd aan opleidingen,
Onze samenwerking met andere partners van Brusselse opleidingen
uitbreiden om onze uitkeringsgerechtigden zo goed mogelijk door te
verwijzen.

2. Acties in voorbereiding op een opleiding voor jongeren van 18-30 jaar




Voortzetten van het "Odyssée" project: het doel van dit project is om aan
jongeren onder de 30 jaar zonder CESS voor te stellen om bepaalde
vaardigheden aan te leren aan de hand van een vooropleiding die uiteindelijk
uitmondt in ofwel de inschrijving voor een welbepaalde opleiding, hetzij in een
tewerkstelling. Om dit te realiseren slaan het Departement Vorming (met een
expertise op vlak van vorming) en het Departement Tewerkstelling en Sociale
Economie (met een expertise in het tewerkstellingsproces en het zoeken van
partners) de handen in elkaar om een collectieve aanpak te ontwikkelen met
als doel een aanbod van individuele begeleiding-opleiding.
Voortzetten van de "Gepersonaliseerde Pedagogische Ateliers": dit project
biedt aan jongeren tot 25 jaar een vernieuwende pedagogische aanpak aan,
waarbij basiskennis wordt verstrekt aan elke meerderjarige die zijn school niet
heeft afgemaakt. De pedagogische activiteit van de Gepersonaliseerde
Pedagogische Ateliers is opgebouwd rond een centrum van pedagogische
hulpmiddelen die bedacht en aangebracht worden door een pedagogisch
team. Dankzij deze methode kunnen de personen in kwestie door toedoen
van de lesgever toegang krijgen tot de content die ze nodig hebben om de
vooropgestelde doelstellingen in het individueel opleidingscontract te
bereiken. Het betreft dus een aanpak van alternatief leren met het oog op het
volgen of hernemen van een beroepsopleiding of het behalen van het
getuigschrift voor secundair onderwijs, met op termijn de integratie op de
arbeidsmarkt. Deze aanpak garandeert de ontwikkeling van het autonoom
leren en kadert in een optiek van permanente educatie.

3. Acties in voorbereiding op de tewerkstelling




Het voortzetten van de intensieve alfabetiseringscursussen op basis van een
programma van 21 uur per week. Al naar gelang van hun niveau krijgen de
deelnemers eerst de nodige mondelinge basiskennis aangereikt. In een
tweede fase krijgen ze ook les over het leven in België (burgerschap en
Belgische instellingen, hoe schulden voorkomen, huisvesting, onderwijs,
cultuur, gezondheid, …)
Voortzetten van het project "Coup de Pouce": deze opleiding is gebaseerd op
een collectieve begeleiding in de vorm van workshops rond zelfvertrouwen,
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zelfbeeld, zich nuttig voelen en de link met de maatschappij voor personen
die negatieve ervaringen hebben met sollicitatiegesprekken en/of te kampen
kregen met problemen op sociaal vlak, op het werk of op school…
Organiseren van een "Work Attitude" opleiding: bepaalde gedragingen en
houdingen zijn onontbeerlijk wanneer men werk zoekt. Hoe een positieve
houding aannemen? Hoe een professionele houding aannemen? Voor nogal
wat werkgevers/partners is een professionele houding belangrijker dan de
technische vaardigheden die kunnen verworven worden tijdens de looptijd
van het arbeidscontract. Een positieve ingesteldheid (teamspirit, respect,
doeltreffende communicatie,...) is noodzakelijk om werk te vinden en vooral
om het te kunnen behouden. Tijdens de "Work Attitude" workshops wordt
uitgelegd welke houding door de werkgever wordt verwacht en worden
concrete situaties aangepakt.
Organiseren van korte opleidingen binnen de sectoren van de bouw, en van
beheer en administratie. De opleidingsprogramma's zullen laaggeschoolden
de kans bieden om de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om sneller
werk te vinden. Deze opleidingsprogramma's zijn in eerste instantie bedoeld
voor ongeschoolde personen met een arbeidersprofiel en een
ambtenaarsprofiel voor administratie en onthaal.

4. Acties voor personen met een contract art. 60§7






Voortzetten en uitbreiden van de interne lessen Frans voor personen met een
contract art. 60§7 die al een basiskennis hebben maar die hun kennis moeten
vervolmaken om hun proces van professionele inschakeling niet nog meer te
vertragen.
Intensiveren van de opleiding van nieuwe werknemers in het kader van een
contract in toepassing van artikel 60§7 (Informatie over het arbeidscontract,
veiligheid op het werk, voorkomen van schuldenoverlast, opleiding "handling
van lasten").
Voortdurend blijven ontwikkelen van opleidingen met een bijzondere aandacht
voor de functieomschrijvingen.

5. Acties van communicatie en samenwerking met de departementen






Ontwikkelen van tools om de verschillende projecten en acties van het
Departement meer zichtbaarheid te geven: brochures, folders, evaluatie van
de resultaten …
De communicatie en samenwerking met de andere departementen
verbeteren.
De tewerkstellingspartners in het kader van artikel 60§7 informeren en
sensibiliseren en hen overtuigen van het belang van een voortgezette
opleiding die noodzakelijk is met het oog op het vinden van een job op de
arbeidsmarkt.
Opmaak van een opleidingscatalogus bestemd voor de externe diensten en
partners.
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5. DEPARTEMENT INSTELLINGEN EN MEDISCHE ZORG (BEJAARDEN,
MENSEN MET EEN BEPERKING EN KINDEREN) DIMZ:
I.

Algemene directie van het departement

1. Het vertalen van het institutioneel project van de rust- en
verzorgingstehuizen (RVT) in levensprojecten specifiek voor elke
instelling
Om het institutioneel levensproject van de RVT van het OCMW van Brussel te
vertalen in een levensproject specifiek voor elk van de rusthuizen, zal vanaf eind
2017 worden samengewerkt met de directies van de instellingen. Onder impuls van
de algemene directie heeft elke instelling een kader, een timing en een
methodologie bepaald voor de uitvoering van zijn levensproject. Hieraan wordt begin
2019 de laatste hand gelegd.

2. Herstructurering en aanpassing aan de nieuwe goedkeuringsnormen in
de (R)VT
Om de nieuwe goedkeuringsnormen van de GGC in werking te laten treden, moeten
er een aantal zaken conform gemaakt worden in de instellingen. De renovatiewerken
worden voortgezet in Ter Ursulinen en in het Revalidatiecentrum Heizel-G.Brugmann
en zullen van start gaan in de Residentie Sint-Geertruide.
De algemene directie van de DIMZ is belast met een transversale opvolging van de
werken, in samenwerking met de Departementen der Werken en van Financiën.
Voorts wordt verder nagedacht over de opening van een 6de instelling. Concreet
houdt dit in dat er een stuk grond of een gebouw moet worden gevonden en dat de
grote lijnen van het project moeten worden uitgetekend (het OCMW beschikt reeds
over 160 rusthuisbedden).
3. Optimalisering van de bezettingsgraad in RVT
Oplijsting van de bezettingspercentages voorzien in de begroting voor 2019:

Instelling
R.C.
Heysel
G.Brugmann
Ter Ursulinen
Residentie
SintGeertruide
Home Vesalius
Residentie De Wilde

Aantal bezetbare
bedden

Aantal gebudgetteerde
bezette bedden

Gebudgetteerde
bezettingsgraad

142
149

130
143

91,62%
95,97%

164
128
180

159
105
176

97,32%
82,42%
97,78%
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Rozen
Totaal

763

714

93,60%

Er bestaan verschillende hefbomen om een betere positionering te
verzekeren van het seniorenaanbod van het OCMW ten opzichte van het
concurrentieaanbod en om de bezettingsgraad van de rusthuizen te optimaliseren:
de instellingen kunnen inzicht krijgen in maandelijkse opvolgingsindicatoren van de
sector, de (R)VT blijven werken aan de ontwikkeling van hun toelatingsbeleid, de
communicatie wordt uitgewerkt (cf. punt 4), enz
We moeten de goedkeuring van de verschillende instellingen en de vraag naar
onderdak fijner op elkaar afstellen, vooral op het gebied van de verdeling van de
bedden tussen de ROB/RVT. We overwegen diverse oplossingen waarbij we
rekening moeten houden met de fasering van de werkzaamheden in de
verschillende instellingen en de capaciteitswijzigingen die daarmee gepaard gaan.
3. Ontwikkeling van de externe communicatie
Een actief communicatiebeleid voeren is onmisbaar om cliënteel aan te trekken. Met
de hulp van het Departement Communicatie en Organisatie wordt de externe
communicatie verder uitgebreid: de ontwikkeling van een website voor elke
instelling, de update van de website van het OCMW van Brussel, de zichtbaarheid
en actualisering van de gegevens van onze instellingen op de gespecialiseerde sites
voor senioren, onderzoek van de mogelijkheden om bekendheid te verwerven via
sociale netwerken, het actualiseren van de verschillende brochures, het plaatsen
van advertenties (in ziekenhuisbrochures bv), enz.
4. Implementatie van afwerkingskeukens in de RVT
De denkoefening die werd gehouden in samenwerking met de "Brusselse Keukens"
wat betreft de invoering van afwerkingskeukens wordt in 2019 voortgezet. Het doel is
om de concepten van grootkeukens en dat van familiale keukens met elkaar te
verzoenen. De Residentie Vesalius zal als pilootproject dienen. Dit onderzoek van
nieuwe manieren om maaltijden te verspreiden zou voltooid moeten worden in de
loop van 2018 voor de Residentie Sint-Geertruide en het R.C. Heyzel-G. Brugmann
en zal een rechtstreekse impact hebben op de renovatiewerken die momenteel aan
de gang zijn. In een volgende fase wordt eenzelfde denkoefening gedaan voor de
Residentie Wilde Rozen en Ter Ursulinen.
5. Reorganisatie van de hoteldiensten binnen de RVT
De verschillende hotelfuncties en -taken worden momenteel verdeeld over de
verschillende teams voor onderhoud, logistiek en nursing. Met het oog op de
rationalisering van de specifieke hoteldiensten, zal begin 2019 een nieuwe pool
worden opgericht binnen elke instelling afzonderlijk, die al deze taken groepeert
(onderhoud, keuken, linnen, maintenance, transport, enz.). De bedoeling is om deze
activiteit duidelijk te onderscheiden binnen de instellingen en uit te spelen als troef
van de dienstverlening aan de bewoners. Met het oog op het team is het de
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bedoeling om te bundelen, taken te verdelen en een zekere beroepstrots te
ontwikkelen.
6. Centralisatie van de boekhoudfunctie binnen de RVT
In de loop van 2018 werd een boekhoudcel voor RVT opgericht en gekoppeld aan
de algemene directie van het departement. Deze cel die belast werd met het
standaardiseren van de werkmethodes en procedures van de vijf RVT, zal haar werk
in 2019 voortzetten in samenwerking met het Departement Financiën en
Ontvangsten.

7. Reorganisatie van de transversale coördinatie
Op organisatorisch vlak is er voor heel wat materies binnen de DIMZ een
transversale coördinatie nodig (vb: sociale diensten, nursing procedures, beheer van
de I rekeningen, facturatie, human resources, enz.). Er worden reeds
coördinatievergaderingen gehouden. Andere vormen van coördinatie zullen worden
geactiveerd.

8. Uitbreiding van het seniorenaanbod met als doel het langer thuis
kunnen blijven wonen
De diensten voor thuisverzorging zullen de samenwerking met interne en externe
partners verder blijven ontwikkelen, met name in het kader van pilootprojecten.

9. Voorzetting van de voorbereidingen voor de opening van een
psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).
Psychiatrische verzorgingstehuizen zijn collectieve woonvormen voor personen die
lijden aan een chronische en gestabiliseerde psychische aandoening of een mentale
handicap die geen nood hebben aan ononderbroken psychiatrisch toezicht. De
Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft principieel ingestemd met het conversie
van ziekenhuisbedden in PVT-bedden. Het beraad en de voorbereidingen met het
oog om de verwezenlijking van de opening van een PVT worden voortgezet.
II.

Thuiszorg en -begeleiding van bejaarden
1. Uitbreiden van de samenwerking en het netwerk

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil via pilootprojecten organisatorische
modellen ontwikkelen op wijkschaal om de nodige thuiszorg en begeleiding te
verzekeren zodat bejaarden langer thuis kunnen blijven. De verschillende diensten
zullen toetreden tot het project "Quartiers Aide et Soins" dat door de GGC werd
geselecteerd voor het uitbreiden van de thuisverzorging binnen de wijken Sint-Gillis
en de vijfhoek van Brussel.
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III.

Gezinshulp

Met zijn team voor familiezorg begeleidt deze dienst personen die thuishulp nodig
hebben voor onderhoud of verzorging.
Voor 2019 wordt een gelijkaardige tendens vooezien als in 2018 en 2017, met name
dagelijks ongeveer 120 geholpen personen. Het aantal verschillende gebruikers van
deze dienstverlening kan sterk variëren in functie van de turnover (korte of lange
prestaties) en is moeilijk voorspelbaar. Zo werden er in 2017 157 personen geholpen
over het volledige jaar, terwijl in 2018 dit aantal reeds werd bereikt einde juli.
Het aantal uren toegekend door de GGC zou in 2018 identiek moeten zijn, met name
21.409 uren die als volgt worden verdeeld:
- 18.150 uren van prestaties
- 498 uren van opleiding
- 1.556 uren verplaatsing
- 1.205 uren vergaderingen
De dienst zal ook het gebruik evalueren van Photogramme, een instrument voor
supervisie dat een foto neemt van de toestand van de persoon die zorg nodig heeft,
en aan de hand waarvan het zorgplan kan worden opgesteld en aangepast
naarmate de situatie verandert. Deze tool werd ingevoerd in 2018.
In 2019 zal de dienst een nieuw voertuig aankopen geschikt voor het vervoeren van
mindervaliden/personen in een rolstoel.

IV.

Thuisverpleging

De dienst Thuisverpleging staat in voor medische en psychosociale verzorging om
de gezondheid en het welzijn van de personen te handhaven of te verbeteren en om
hun autonomie te verbeteren.
De aanwerving van verplegend personeel om het dienstverleningskader op een
hoog niveau te houden, zal in 2019 een belangrijk actiepunt blijven.
Wat de activiteit betreft zou 2019 een gelijkaardige tendens kennen als 2018 en
2017 met ongeveer 110 patiënten (al naar gelang van de turnover) en een
gemiddelde van 75 doorlopend verzorgde patiënten door het vaste verplegend
personeel. 65 % van deze patiënten zijn ingeschreven in een medisch huis.
In 2019 zal de dienst de verschillende mogelijkheden van het nieuwe
geautomatiseerde systeem van de dienst verder benutten, met name wat betreft het
individueel digitaal dossier van de patiënt. De procedure voor de facturatie van de
prestaties aan de mutualiteiten en medische centra wordt eveneens herbekeken met
het oog op een vereenvoudiging. Het personeel zal opnieuw worden gestimuleerd
om voortdurend opleidingen te blijven volgen.
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V.

Dienst voor hulp aan en begeleiding van bejaarde personen

De maatschappelijke assistenten van de dienst zijn belast met de begeleiding van de
inwoners van de Stad Brussel die in een instelling verblijven (rusthuizen,
serviceresidenties, psychiatrische instellingen, initiatieven voor begeleid wonen,
enz.) en die niet in staat zijn om zelf in te staan voor hun verblijfskosten.
Het aantal geholpen personen wordt geraamd op 520 in 2019, waarvan 310 in een
instelling van het Brussels OCMW. Dit betekent een lichte groei ten opzichte van
2018 (+ 4%).
Het gemiddelde bedrag van financiële tussenkomst door het OCMW van Brussel in
de verblijfskosten zal in 2019 een groei kennen die tussen de 11 en 18 % wordt
geschat.
Jaarlijks worden door de dienst ongeveer 250 nieuwe aanvragen bestudeerd voor
tussenkomst in de verblijfskosten.
De volgende doelstellingen blijven ook in 2019 nog actueel:
- De samenwerking met de interne instellingen optimaliseren op het vlak van inning
van de achterstallige betalingen voor sociale prestaties vanwege de bewoners die
ten laste zijn van ons OCMW.
- De samenwerking optimaliseren met de andere rust- en verzorgingstehuizen op
het vlak van facturatieprocedures.
De dienst wil in 2019 eveneens nagaan welke de mogelijkheden zijn tot raadpleging
van de individuele dossiers via de website My Pension. Momenteel hebben
professionals reeds toegang tot deze dossiers wanneer het dossiers betreft die
worden behandeld door de FOD Sociale Zekerheid DG Personen met een handicap.
De Dienst voor hulp aan en begeleiding van bejaarden bevat ook een cel "My
Handicap". De maatschappelijke assistent van deze cel adviseert en begeleidt de
inwoners van de Stad Brussel bij de nodige elektronische stappen die moeten
worden gezet om een aanvraag tot tussenkomst en voor allerhande voordelen in te
dienen bij de FOD Sociale Zekerheid DG Personen met een handicap. Deze dienst
zal in 2019 een verdere groei kennen (meer dan 350 begeleide personen tijdens het
eerste semester van 2018).

VI.

Home Vesalius
1. Vooropgestelde bezetting

Instelling
Home Vesalius

Aantal bezetbare
bedden
128

Aantal gebudgetteerde
bezette bedden
105

Gebudgetteerde
bezettingsgraad
82,42%

Sinds 1er juni 2018, beschikt de instelling over een erkenning voor 115 bedden na
activering van 10 RH en 5 RVT bedden. Voor de laatste 13 bedden zal uiterlijk in
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2020 een erkenningsaanvraag worden ingediend, zodat de instelling een totale
capaciteit zal hebben van 128 bedden.

2. Werken en infrastructuur
Wat de infrastructuur betreft zal in 2019 worden gezocht naar oplossingen voor een
betere temperatuurregeling in periodes van grote hitte in dit jonge gebouw.
3. Personeel en organisatie van het werk
Alle personeelsleden zullen een opleiding van 40 uur krijgen afgestemd op het
levensproject van de instelling (begin september 2018). Deze geprivilegieerde
samenwerking verspreidt zich over een duur van 4 jaar. In 2019 zullen de
medewerkers een eerste module hebben gekregen. Er worden "referenten"
aangeduid onder het personeel. Zij krijgen een grondigere opleiding met het oog op
het voortbestaan van het project. Deze samenwerking zorgt er ook voor dat de
Montessori initiatieven die werden gelanceerd bij opening van het tehuis zullen
worden verdiept en verder ontwikkeld.
Als gevolg van zijn bevoorrechte samenwerking met het UMC Sint-Pieter (site van
Cesar de Paepe) zal het Home Vesalius de ontwikkeling voortzetten van zijn
samenwerking met de geriatrische pool (vb.: intern opsporen van mondproblemen,
versterken van de dynamiek met de sociale dienst, reflectie rond de ziekte van
Alzheimer of aanverwanten, opleidingen,…).

4. Diensten aan de bewoner, animatie en partnerships
In navolging van eerdere ervaringen, komen er in het Home Vesalius 3 keer per
week sinds zijn opening honden op bezoek. Deze bezoeken kunnen individueel of in
groep verlopen. Na een projectoproep van de Koning Boudewijnstichting zal Home
Vesalius een subsidie ontvangen voor de aankoop van een hond en voor het
verstrekken van een opleiding dierentherapie aan enkele personeelsleden. Het
betreft een vernieuwende aanpak rond gezelschapsdieren in rust- en
verzorgingstehuizen want het dier zal permanent aanwezig zijn in de instelling.

VII.

Huis Heizel
1. Vooropgestelde bezetting

Instelling
R.C.
Heizel
G.Brugmann

Aantal bezetbare
bedden

Aantal gebudgetteerde
bezette bedden

Gebudgetteerde
bezettingsgraad

142

130

91,62%

-
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2. Werken en infrastructuur
-

Voortzetten en voltooien van de renovatie- en aanpassingswerken aan de GGCnormen. In augustus 2019 gaat de capaciteit van 131 naar 158 bedden, en
hiermee heeft de instelling haar totale capaciteit bereikt.
Vervanging van de dubbele lift
Relighting van het gebouw: moderniseren en optimaliseren van de verlichting en
het energieverbruik
Vernieuwen van de signalisatie van het gebouw zodat de bewoners er zich
gemakkelijk kunnen oriënteren, en om het gebouw aantrekkelijker en
zichtbaarder te maken.
Wifi voorzien in het hele gebouw.
Renoveren van de onthaaldesk om die aantrekkelijker te maken en de toegang
veiliger.

3. Diensten aan de bewoner, animatie en partnerships
-

Geleidelijke overgang van een maaltijdbedeling met gepersonaliseerd dienblad
naar een systeem in vrac waarbij de borden ter plaatse worden gevuld en
afgewerkt.
Openen van een leefunit bestemd voor de begeleiding van bejaarde personen
met de ziekte van Alzheimer of aanverwante aandoening (MAMA)
Heropenen van een gerenoveerde vleugel voor de opvang van RH-bewoners
Heraanleg van de tuin van de instelling

VIII.

Residentie Ter Ursulinen
1. Vooropgestelde bezetting

Instelling
Ter Ursulinen

Aantal bezetbare
bedden
149

Aantal gebudgetteerde
bezette bedden
143

Gebudgetteerde
bezettingsgraad
95,97%

2. Werken en infrastructuur
-

-

Voortzetten en voltooien van de renovatie- en aanpassingswerken aan de GGCnormen die aangevat werden in 2014. In 2019 worden er twee
capaciteittoenames voorzien: van 131 naar 149 in eerste instantie en vervolgens
van 149 naar 166 eind 2019, wat ook de definitieve capaciteit is van de instelling
Vervangen van de ramen aan de tuinzijde en installatie van zonneschermen
buiten, om buitensporige hittetoestanden in de zomer te vermijden.
3. Personeel en organisatie van het werk

-

Interne verhuizing en reorganisatie van de kantoren van meerdere diensten
Reorganisatie van het werk binnen de administratieve teams
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4. Diensten aan de bewoner, animatie en partnerships
-

Renovatie of heraanleg van een aantal ruimten voor bewoners: paramedische
lokalen, cafetaria en restaurants op de verdiepingen van de RVT leefunits
Heraanleg van de tuin, de toegang tot de tuin en verschillende zones in functie
van de wensen van de bewoners
Hervatten (na afloop van de werken) van de organisatie van grote evenementen
in de instelling: buurtfeest, (kapel)concerten, enz.
Vervanging van de grote jaarlijkse excursie door maandelijkse kleinere
uitstappen (met ongeveer 8 bewoners) om zo beter te kunnen inspelen op de
individuele voorkeuren en rekening te houden met eenieders mogelijkheden
Ontwikkelen van een project van relaxatie en aromatherapie voor welbepaalde
doelgroepen van bewoners
Betrekken van families en uitbouwen van vrijwilligerswerk in het dagelijkse leven
van de instelling
Ontwikkelen van duurzame generatieoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven
op de site van Ter Ursulinen met het kinderdagverblijf enerzijds en vanaf 2019 de
huisvesting van 15 studenten anderzijds (zie verder).

-

IX.

Residentie Sint-Geertruide
1. Vooropgestelde bezetting
Instelling

Aantal bezetbare
bedden

Aantal gebudgetteerde
bezette bedden

Gebudgetteerde
bezettingsgraad

Residentie SintGeertruide

164

159

97,32%

2. Werken en infrastructuur
-

-

Voortzetten en voltooien van de renovatie- en aanpassingswerken aan de GGCnormen. Herinrichting van de gemeenschappelijke badkamers op de 4 de en 5de
verdieping voor een "gebruik zoals thuis" door de autonome bewoners; uitbreiden
en herinrichten van de gemeenschappelijke zitruimten op de 2 de en 3de
verdieping; renovatie van de gemeenschappelijke kamers en voorzien van een
douche; voorzien van individuele kamers met een douche. De capaciteit van de
residentie zal in 2019 schommelen tussen 154 en 166
Vervanging van de dubbele lift
Voorzien van telefoon in de kamers van de bewoners
Wifi voorzien in het hele gebouw.
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3. Personeel en organisatie van het werk
-

Voorzien van nieuwe lokalen voor het personeel: kleedruimten, kantoorruimten
en vergaderzaal
Reorganisatie van de administratieve pool
Structureren van het paramedische team met de aanwerving van een
verantwoordelijke en een gespecialiseerd opvoeder
Intensivering van de opleidingen rond communicatie, bestemd voor al het
personeel

-

4. Diensten aan de bewoner, animatie en partnerships
-

Opvoeren van het aantal externe culturele activiteiten via de samenwerking met
het Théâtre des Tanneurs met het oog op een voorstelling rond het thema van
"Beweging" in 2019
Ontwikkelen van een participatieve samenwerking met de bewoners voor de
lancering van nieuwe samenwerkingsinitiatieven met externe partners
Geleidelijke overgang van een maaltijdbedeling met gepersonaliseerd dienblad
naar een systeem in vrac waarbij de borden ter plaatse worden gevuld en
afgewerkt.
Uitbreiding en herinrichting van de eetzalen van de 2 de en 3de verdieping zodat
de maaltijden kunnen worden genomen in een gezelligere en rustigere sfeer.
Ontwikkelen van een psychologische en/of psychiatrische begeleiding voor
bepaalde bewoners via de samenwerking met dienstverleners uit de buurt en de
organisatie van opleidingen over psychogeriatrische stoornissen bij bejaarden.
Terug oppikken van het decoratieve luik van de instelling.

X.

Residentie De Wilde Rozen
1. Vooropgestelde bezetting
Aantal bezetbare Aantal gebudgetteerde Gebudgetteerde
bedden
bezette bedden
bezettingsgraad

Instelling
Residentie De Wilde
Rozen
180

176

97,78%

2. Werken en infrastructuur
-

Installatie van buitenverlichting
Wifi voorzien in het hele gebouw.
Plaatsen van signalisatieschermen voor bezoekers en personeel
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3. Diensten aan de bewoner, animatie en partnerships
XI.

Aanleggen van een "Piste Vita" rond de residentie
Ontwikkelen van het vrijwilligerswerk in de instelling
Opvolgen van de resultaten van de tevredenheidsenquête en voorzien van
acties
Realisatie van het Tafeltennisproject dat wil aanzetten tot sport en tot
openstelling naar de wijk
Actieve deelname aan de buurtactiviteiten: week van de Kerstmarkten,
mondelinge toelichting en geleide wandeling voor de nieuwe bewoners,…
Aanleg van de tuin Petunia-Acacia
Voorzien van geanticipeerde zorg
Lancering van het snoezel-project
De families van demente personen meer betrekken bij het leven in de instelling,
via vormingen, uitstappen,...
Project rond duurzame ontwikkeling, met name door het sorteren van afval
De instellingen en diensten voor gehandicapte personen: Beiti-DeltaMédori en de cel look/bio
1. Vooropgestelde bezetting

De dagopvang en verblijfscentra voorzien een bezetting van 100% in 2019. Voor de
Dienst Begeleid wonen Beïti wordt een leegstand voorzien tot 5 maanden in geval
een van de bewoners vertrekt.

2. Werken en infrastructuur
-

Beveiliging van de omgeving van de Medori site
Aanleg en verfraaiing van de hoofdingang van het Médori Centrum
Isolatie en renovatie van de feestzaal
Plaatsen van alarmknoppen in de douches
Inrichting van de gemeenschappelijke zaal van Beït Wilde Rozen met het oog op
de organisatie van de activiteiten in het kader van het project Peperkoek
Isoleren van het dak van de eetzaal (Delta).

3. Personeel en organisatie van het werk
-

Uitwerken van het pedagogisch project van de dagopvangcentra
Collectief werken aan de beoordelingsbalans en de doelstellingen van de
individuele opvolging
Organisatie van specifieke opleidingen over de opvang van de gebruikers met
een dubbele aandoening (en werk in netwerk) en over het verouderen van de
persoon met een handicap (in samenwerking met de RV/T),….
Deelname aan het intersectorieel overleg over het verzorgingsnetwerk dat moet
worden uitgebouwd rond de dubbele diagnose en aan de groep "Passerelles"
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4. Diensten aan de gebruikers, animaties en partnerships
-

XII.

Integreren van de psychomotoriek in de pedagogie van het Delta dagcentrum
Werken aan het charter rond het leven in groep op basis van afbeeldingen (Beiti)
Aankoop van een aangepaste fiets en deelname een fietsactiviteiten met het
centrum Eyckerheiden
Organiseren van een opleiding rond gevoelens voor een groep gebruikers
(Médori)
Organiseren van een transversale activiteit tussen de verschillende diensten via
een aantal sessies van Biodanza
Organiseren van een nieuwe "film-theater" activiteit in samenwerking met een
filmschool (Delta)
Organiseren van activiteiten samen met andere centra voor oudere personen
Zoeken naar vrijwilligers op regelmatige basis voor Delta
Ontwikkelen van het Peperkoekproject (Beït-Wilde Rozen) aan de hand van
activiteiten op vrijdagavond die voor iedereen toegankelijk om het contact tussen
de buren te bevorderen

Home Juliette Herman

Home Juliette Herman groepeert 2 diensten die erkend worden door de Minister van
Jeugdzorg van de Franse gemeenschap:
1/ SAAE (Service d’accueil et d’aide éducative) – Home Juliette Herman vangt 45
jongeren van 0 tot 12 jaar op in 4 leefgroepen:
- Bambi : 10 kinderen van 0 tot 6 jaar
- Gémini : 12 kinderen van 6 tot 18 jaar
- Begijnhof: 15 kinderen van 6 tot 18 jaar
- Hulderghem : 8 kinderen van 6 tot 18 jaar
2/ Le SAIE (Service d’aide et d’intervention éducative) - Intersectie die de opvolging
doet van 25 jongeren in hun eigen milieu.
Deze 2 diensten werken onder mandaat van de jeugdrechtbank of de dienst
hulpverlening aan de jeugd.

1. SAIE Intersectie
Tussen 2015 en 2018 is SAIE Intersectie geëvolueerd van 15 naar 25 erkende
situaties die worden gesubsidieerd conform het Besluit van de Regering van de
Franse Gemeenschap. Het nieuwe Decreet houdende het wetboek van
hulpverlening aan de jeugd erkent slechts "hoofdopdrachten" terwijl de dienst
vroeger ook"post-IPPJ" en "Relance" situaties beheerde.
Deze sterke stijging en de gewijzigde kwalificatie van de plaatsen heeft aanzienlijke
gevolgen inzake de omkadering van het personeel, de wijze van interventie en de
organisatie van het werk. In 2019 wordt ingezet op het stabiliseren van het team en
de werkorganisatie in functie van deze nieuwe configuratie.
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2. SAAE Home Juliette Herman
De erkenning van SAAE is in 2018 geëvolueerd van 42,5 naar 45 nieuwe dossiers.
Voordien werden 2,5 opnames niet gedekt door de overeenkomst.
In februari 2019 wordt de oprichting voorzien van een nieuwe leefgroep van 15
jongeren (van 15 tot 18 jaar) waarmee de capaciteit van SAAE van 45 naar 60
plaatsen evolueert.
Deze nieuwe leefgroep zal als doel hebben om te werken rond het
geïndividualiseerd project dat de jongere moet toelaten om zelfstandig te wonen,
aan de hand van een aantal huisvestingsmogelijkheden op de site zelf: collectief
wonen en co-huur. Met als uiteindelijke stap het huren van een appartement buiten
de site.
Deze nieuwe groep neemt zijn intrek in een gebouw op de site van het rusthuis "Ter
Ursulinen".
Naast de samenstelling van een nieuw team voor deze groep (een
opvoedverantwoordelijke, 7 opvoeders, 1 psychosociaal assistent en 1/2 kracht voor
onderhoud, d.w.z. 9,8 VTE), moet ook een volledig pedagogisch project worden
uitgetekend en gerealiseerd om de eerste jongeren zo goed mogelijk op te vangen in
2019.
In 2019 zullen de medewerkers van SAAE de laatste hand leggen aan het
actualiseren van hun pedagogisch project (globaal pedagogisch project met de
eigenheid van elke leefgroep).
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6. DEPARTEMENT DER WERKEN

Reeds meer dan 20 jaar voert het OCMW een sterk vastgoedbeleid dat zowel
sociale doelstellingen nastreeft, zoals toegang tot een fatsoenlijke woning voor
iedereen, dringende hulpverlening, sociaalprofessionele inschakeling, als
doelstellingen van stedenbouwkundige aard zoals de stedelijke heropleving, het
behoud van het erfgoed of de strijd tegen de 'omgekeerde verpaupering' van de
centrale wijken.
Door de jaren heen heeft het OCMW de middelen verworven om zijn vastgoedbeleid
naar behoren te voeren.
Met een steeds toenemend patrimonium beschikt het OCMW over drie technische
departementen om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren: het Departement
Eigendommen, het Technisch Beheer en Energie en het Departement der Werken.
In het kader hiervan bestaat de opdracht van het Departement der Werken, het
studiebureau van het OCMW van Brussel uit het beheer van de studies en werken
nodig voor het onderhoud (waarvoor studies nodig zijn), de inrichting, renovatie,
aanpassing, herstructurering, bouw van panden van het openbaar en privé
patrimonium van het OCMW van Brussel.
De huidige omvang van het studiebureau en de verworven expertise met verloop
van tijd, zorgen ervoor dat het departement Werken in staat is om vastgoedprojecten
te realiseren ongeacht de omvang en context, en binnen een vaak zeer strakke
termijn.
In functie van de aard van de studies, de omvang van de werken en de
gelijktijdigheid met andere projecten, treedt het departement op hetzij als bouwheer,
hetzij als ontwerper (architectuur en speciale technieken) én bouwheer.
Het Departement der Werken is belast met
overheidsopdrachten die gekoppeld zijn aan zijn taak.

de

organisatie

van

alle

De realisatie van vastgoedprojecten strekt zich veelal uit over meerdere jaren. Dit
maakt dat er elk jaar wel bepaalde projecten concreet worden, aan andere wordt
voort gewerkt of er worden nieuwe projecten gelanceerd waarvoor zich een
financieringsmogelijkheid heeft voorgedaan (aankoop, opwaardering van een terrein,
toekenning van een subsidie, enz.)
In 2019 zal het Departement der Werken de volgende grote vastgoedprojecten
realiseren:
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I.

Voorwoord - Rationeel energiegebruik

In al zijn ondernemingen, of dit nu privé of openbaar patrimonium betreft, lichte of
grondige renovatiewerken, of inrichting van lokalen, schenkt het departement
Werken bijzondere aandacht aan de energieprestaties van de gebouwen en gaat
hierin vaak verder dan wat wettelijk voorgeschreven wordt. Bepaalde werken zijn
uitsluitend bedoeld voor de verbetering van de energieprestaties van de bestaande
gebouwen.
Deze verbeteringen hebben doorgaans betrekking op:
- Verbeteren van de dakisolatie
- Gevelisolatie langs buitenzijde, of in bepaalde gevallen aan binnenzijde
- Vervangen van oude ramen door dubbele beglazing
- Verwijderen van thermische bruggen
- Voorzieningen om oververhitting tegen te gaan
- Vervanging van ketels, plaatsing van regelaars, dubbele stroom
ventilatiegroepen, plaatsing van thermostatische kranen,...
- Relighting
- Installaties voor de opvang en het gebruik van regenwater, en voor de
beperking van het verbruik van leidingwater
- Gebruik
van
hernieuwbare
energiebronnen
zoals
zonnepanelen,
warmtekrachtkoppeling, warmtepomp, enz.
Deze reflectie zal in 2019 worden voortgezet, net zoals de zoektocht naar
financiering (premies, REG-subsidies, een beroep op derdebeleggers, enz.)

1. Woningen
In het kader van de nieuwe legislatuur, hebben de Stad en het OCMW een nieuw
plan goedgekeurd voor de bouw van 850 nieuwe woningen.
Ook deze keer willen de stad en het OCMW een vrijwillige aanpak vertalen binnen
een context van een collectieve en weldoordachte vooruitgang.
Een nieuw "Kwaliteitscharter" werd goedgekeurd, zowel door de stad als door het
OCMW. De ontwerpers zullen het charter moeten onderschrijven en er rekening mee
houden in hun toekomstige ontwerpen. Dit charter definieert de prestaties inzake
energieverbruik, duurzaamheid en comfort.
Deze prestaties verplichten de bouwheer ondanks de diverse ontvangen premies
uiteraard tot bijkomende investeringen bij de bouw, die achteraf echter belangrijke
voordelen zullen opleveren, zowel besparingen op de energiefactuur en een hoger
leefcomfort, als een verminderde uitstoot van broeikasgassen.. Deze inspanningen
moeten niettemin gepaard gaan met constante scholing en voorlichting van de
bewoners omtrent het goede gebruik van hun woning om het beoogde, positieve
effect te bereiken. De expertise die het OCMW heeft opgedaan met de bouw van 79
passiefwoningen op de site van Bruyn West en 3 woningen op de site Fineau en de
site van de Zeepziederij zorgt ervoor dat de problemen die gepaard gaan met deze
nieuwe manier van bouwen met kennis van zaken kunnen worden aangepakt.
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De gebouwen die zullen worden opgetrokken volgens het 850 woningenplan
op basis van het kwaliteitscharter zijn:
-

E. Bockstaellaan 160, 1020 Brussel. Dit project dat deel uitmaakt van het
duurzame wijkcontract "Bockstael" voorziet de bouw van 16 woningen (met 1
tot 4 kamers, waaronder ook een eenkamerflat voor PBM).

-

Project Tiss'Ages Ons-Heerstraat te 1000 Brussel. Dit project dat deel
uitmaakt van het duurzaam wijkcontract "Jonction" beoogt de bouw van twee
co-ruimten voor kinderopvang (luik van de Stad) evenals een woning bestemd
voor begeleid wonen van kwetsbare personen (OCMW luik).

De renovaties die worden ondernomen waarbij zoveel als mogelijk de
doelstellingen van het kwaliteitscharter in acht worden genomen zijn:
-

Willemsplein 10-11-12, 1020 Brussel: de grondige renovatie van de
woningen met het oog op de oprichting van 6 woningen en een polyvalente
ruimte op de begane grond, met behoud van de doorgang naar het speelplein
dat door de Stad wordt uitgebaat.

-

Ontwikkeling in principe van een generatieoverschrijdend woningenproject in
de dubbele vierhoek van het Pacheco Instituut. De renovatie en restauratie
van de geklasseerde gebouwen van het vroegere Pacheco Instituut zal
gebeuren in een optiek van duurzaamheid waarbij alles wat behouden kan
blijven, behouden blijft en waarbij de bekleding van het gebouw zal worden
gerenoveerd met het oog op een optimale energieprestatie. In de mate van
het mogelijke zal het kwaliteitscharter worden nagestreefd.

In het kader van het nieuwe duurzame wijkcontract "Marollen", worden de
volgende gebouwen opgetrokken conform het kwaliteitscharter:
-

Hoek Abrikozenboomstraat/Hoogstraat: een nieuw gebouw dat wordt
ontwikkeld in samenwerking met de Stad die dat woningen zal bevatten die
gelijkgesteld zijn aan sociale woningen, een co-onthaalruimte en ruimten voor
de OCMW-administratie.

-

Hoogstraat 298A - 279: nieuwbouw van 4 transitwoningen voor daklozen.
Aangezien het hier een nieuwbouwconstructie wordt gestreefd naar de
passiefnorm, en zelfs hogere energieprestaties.
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Terwijl de volgende projecten van het duurzaam wijkcontract "Marollen"
renovatieprojecten zijn en zoveel als mogelijk streven naar het bereiken van de
doelstellingen van het kwaliteitscharter:
-

Hoogstraat 332: oprichting van 1 woning en 1 winkelruimte
Hoogstraat 342: oprichting van 3 grote woningen en 1 winkelruimte

2. Openbaar patrimonium
De volgende nieuwe projecten die in 2019 vorm zullen krijgen beogen hoge
energieprestaties, en zoveel als mogelijk ook het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen:
-

Bouw van een 6de rusthuis
Bouw van een psychiatrisch verzorgingstehuis

Parallel hiermee zullen er in 2019 ook zonnepanelen worden geplaatst op tal
van gebouwen die in gebruik zijn door de OCMW-diensten.

Algemene administratie - site Hoogstraat
De energieprestaties zullen worden verbeterd in de gebouwen van de algemene
administratie, waarbij de volgende zaken worden aangepakt:
- Dakisolatie (werken vangen aan in het derde kwartaal van 2018)
- Gevelrenovatie en renovatie en/of vervanging van de ramen, in het kader van
geklasseerde ramen;
- Rationalisering van de verwarmingsproductie en volledige renovatie van de
verwarmingscircuits
- Benutten van de dakoppervlakten voor het plaatsen van zonnepanelen

3. R.E.G.-oproep (Rationeel Energiegebruik), gelanceerd door het
Gewest in 2017, voor Driejarig Investeringsplan 2016-2018:
Het OCMW heeft zeven projecten ingediend in het kader van de RGE oproep
2017 gelanceerd door het Gewest ten aanzien van de Gemeenten en OCMW's.
6 van de 7 ingediende projecten werden weerhouden.
Linnendienst:
- Plaatsing van zonnepanelen en relighting voor een geraamde uitgave van
695.750 € die zal worden gedekt door een subsidie ten belope van 576.000 € ;
- Vervanging van 3 strijktreinen om ze los te koppelen van de 2 thermische
olieketels. Uitgave geraamd op 665.000 €, wordt gedekt door een subsidie van
576.000 €.
Residentie Sint-Geertruide
- Vervanging van de ramen binnenzijde van het huizenblok voor een uitgave
geraamd op 513.672,29 € die volledig zal worden gedekt door de subsidie;
OCMW van de Stad Brussel

66

Algemene beleidsnota 2019

Rusthuis “Ter Ursulinen”
- Vervanging van de ramen van de achtergevel en plaatsing van zonnestores voor
een uitgave geraamd op 280.559,74 € die volledig zal worden gedekt door de
subsidie;
Residentie De Wilde Rozen.
- Plaatsing van een warmtekrachtkoppeling op gas, voor een uitgave geraamd op
298.920 € die volledig door de subsidie zal worden gedekt;
Gebouw met woningen gelegen in de Maurice Lemonnierlaan 105/107
- Vervanging van de ramen en plaatsing van een pleisterlaag op de isolatie voor
een uitgave geraamd op 190.800 € die volledig zal worden gedekt door de
subsidie;
Alle studies voor deze projecten werden aangevat in 2018 en zullen ter goedkeuring
van het Gewest worden voorgelegd eind 2018. In 2019 worden de ondernemers
aangeduid en gaan de werken van start.

II.

Privépatrimonium
1. Plan "1000 nieuwe woningen"

De Stad Brussel en het OCMW hebben gedurende de vorige legislatuur (2007/2012)
het plan opgevat om 1.000 nieuwe en zogeheten "middelgrote" woningen die
specifiek bestemd zijn voor de zogenaamde middenklasse van de bevolking.
Het OCMW heeft 474 woningen gerealiseerd in het kader van dit plan. In 2019
worden de volgende werken voorzien om de uitvoering van het plan te voltooien:
-

Landschapsaanleg van de omgeving van de sites Bruyn West en Bruyn
Noord

De stedenbouwkundige vergunning werd in mei 2017 ingediend bij het
Gewest. De vergunning werd afgeleverd in juli 2018.
De aanvang van de werken wordt voorzien in de herfst van 2018 om te
worden voltooid begin van de lente 2019.

2. Plan " 850 woningen"
In het kader van de nieuwe legislatuur 2013/2018 wordt momenteel vorm gegeven
aan een nieuw project voor de bouw van 850 nieuwe woningen.
Dit plan kadert in pijler 1 - acties op het terrein/sociaal van het beleidsplan
2015-2019 van het OCMW van Brussel, waarbij de bouw van woningen wordt
beoogd.
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Op de vergadering van 18 september 2013 heeft de Raad voor Maatschappelijk
welzijn een indicatieve lijst goedgekeurd van woningen die door het OCMW kunnen
worden gebouwd in het kader van dit nieuwe plan, voor een totaal van 235
woningen.
Rekening houdend met de evolutie van allerhande factoren zullen uiteindelijk 303
woningen worden gebouwd door het OCMW in het kader van dit plan, waarvan er
reeds 125 eenheden werden gerealiseerd op de site van de Leuvensesteenweg en
de site van Ter Ursulinen.
De volgende projecten zullen in 2019 worden voortgezet:
-

Willemsplein 10-11-12, 1020 Brussel.
. Dit project bestaat uit de renovatie van de woningen voor de oprichting van
6 woningen en een polyvalente ruimte op de begane grond, met behoud van
de doorgang naar het speelplein dat door de Stad wordt uitgebaat.
In 2019 wordt de opdrachtnemer aangeduid en gaan de werken van
start.
Aantal woningen: 6

-

Grootgodhuisstraat 7 (Pacheco Instituut), 1000 Brussel.
Ontwikkeling van een generatieoverschrijdend bouwproject in de dubbele
vierhoek van het Pacheco Instituut. Zie punt 4.
Aantal woningen: 147

-

E. Bockstaellaan 160, 1020 Brussel
Dit project dat deel uitmaakt van het duurzame wijkcontract "Bockstael"
voorziet de bouw van 16 woningen (met 1 tot 4 kamers, waaronder ook een
eenkamerflat voor PBM).
Als gevolg van een akkoord tussen het OCMW en de Stad worden de
werken voor de herstructurering van de ruimten gelegen achteraan op het
perceel en die aan de Stad toebehoren, gerealiseerd door het OCMW. Deze
werken beogen de realisatie van een openbare doorgang naar het
toekomstige park L28.
De stedenbouwkundige vergunning voor het gebouw met woningen werd
afgeleverd op 12 april 2018.
De stedenbouwkundige vergunning voor de wijziging van het achtergelegen
gebouw wordt verwacht voor de herfst van 2018.
De werken zijn gestart in september 2018 voor een periode van 19
maanden.
2019 wordt het jaar van de opvolging van de werken.
Aantal woningen: 16
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-

Project Tiss'Ages Ons-Heerstraat te 1000 Brussel.
Het OCMW werd door de Stad aangesproken in het kader van een
nieuwbouwproject voor twee ruimten van co-kinderopvang evenals een
woning bestemd voor het begeleid wonen van kwetsbare personen (OCMW
luik).
Dit project kadert in de perimeter van het nieuwe duurzame wijkcontract
"Jonction".
Het OCMW is verantwoordelijk voor de twee luiken van het project en is ook
de bouwheer.
Het luik van de kinderopvang wordt op termijn beheerd door de Stad.
De stedenbouwkundige vergunning wordt verwacht in de loop van het derde
kwartaal van 2018;
De werken vangen aan begin 2019
In 2019 vinden de bouwwerken plaats, met het OCMW als bouwheer.
Aantal woningen: 5 woningen

-

Van der Weydenstraat 10 te 1000 Brussel:
Dit project wordt bestudeerd door het departement Werken.
Voorzien van woningen op de plaats van de diensten SAPA/SAD/SAF van
het OCMW die zullen worden verplaatst naar de site van het Pacheco
Instituut.
De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt eind 2018
ingediend.
In 2019 wordt de studie opgemaakt en worden de werken opgevolgd.
Aantal woningen: 4 woningen

3. Plan van renovatie van woningen
In het kader van het project voor de renovatie van woningen door de Grondregie van
de Stad en het OCMW op het grondgebied van de Stad Brussel, zullen de volgende
projecten in 2019 worden voortgezet:

a. Grondige renovatie van panden van het privévermogen:
Werken voorzien voor 2018 :
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-

Renovatie van het gebouw in de Hoogstraat 332 te 1000 Brussel tot
1 handelspand en 1 woning.
Als gevolg van de ontbinding van de opdracht van werken die in 2016 werd
gegund, wegens een fout van de aannemer, moet een nieuwe
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag worden ingediend en moet een nieuw
aanbestedingsdossier worden opgesteld. In juli 2018 heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest het programma goedgekeurd van het nieuwe wijkcontract
van de Marollen, waarin dit project wordt opgenomen als geassocieerd project.
De gewijzigde stedenbouwkundige vergunning zou in de loop van de herfst 2018
worden afgeleverd.
De werken vangen aan bij ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning,
voor een periode van 12 maanden.
2019 wordt het jaar van de opvolging van de werken.

Studies voorzien in 2019:
-

Renovatie van het gebouw in de Hoogstraat 342 te 1000 Brussel. Project werd
opgeschort als gevolg van de resultaten van de aanbesteding. Het gebouw werd
in 2017 op de lijst van mogelijke tussenkomsten geplaatst in het kader van het
nieuwe wijkcontract "Marollen".
In juli 2018 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het programma
goedgekeurd van het nieuwe wijkcontract van de Marollen, waarin dit project
wordt opgenomen als geassocieerd project.
Het beoogde project in het kader van het nieuwe wijkcontract betreft de bouw van
3 grote woningen en van een handelsruimte, in het kader van een nieuw
renovatieproject van het eiland Fazant/Hoogstraat.
Het jaar 2019 wordt gewijd aan de lancering van het project (oproep
kandidaten, aanstellen van de ontwerper en opmaak van het voorontwerp)
in samenwerking met de bouwmeester

-

Lakensestraat 150/Hooikaai 3-5:
Het project bestaat uit de renovatie van 3 panden met als doel om er 6 woningen
en 2 tot 3 winkelruimten van te maken. Dit project wordt bestudeerd door het
departement Werken.
De renovatie van het gebouw in de Lakensestraat wordt voltooid in 2018.
Voor de twee gebouwen in de Hooikaai moet een aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning worden ingediend met het oog op de toelating
van de werken.
In 2019 wordt de ontwerper aangeduid, wordt het voorontwerp opgemaakt
alsook het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige
vergunning.

OCMW van de Stad Brussel

70

Algemene beleidsnota 2019

b. Grondige renovatie en groot onderhoud van panden van het
privépatrimonium:
In de loop van 2019 worden alle leegstaande woningen, al naar gelang van de staat
waarin ze zich bevinden, aangepakt door de Inschakelingsregie of indien het
zwaardere werken betreft, door de aannemer aangeduid in het kaderakkoord. De
studies voor deze renovaties gebeuren intern door het Departement Werken.
Hierbij komen alle werken van onderhoud en renovatie van gevels en daken
(isolatie, herstellingen, schilderwerken, enz.), de vervanging van oude ramen door
dubbele beglazing, vernieuwing van de verwarmingsketels, enz. in de gebouwen van
het OCMW door onze aangeduide aannemers.
De studies voor en de opvolging van deze werken gebeuren door het Departement
Werken.
Een aantal van deze projecten vormen het voorwerp van REG-subsidies in het
kader van oproepen gelanceerd door het Brusselse Gewest.

4. Renovatie/restauratie en reorganisatie van het Pacheco Instituut
In het kader van de renovatie van de site van het Pacheco Instituut, wil het OCMW
van Brussel een generatieoverschrijdend project ontwikkelen met gezinswoningen (±
71) en een dienstenresidentie (± 52 flats) gekoppeld aan woningen voor
studenten/stagiairs (± 24 flats) die een opleiding volgen binnen de verzorging of
gezondheidszorg.
Dit plan kadert in pijler 1 - acties op het terrein/sociaal en in pijler 2 - acties op
het terrein/senioren van het beleidsplan 2015-2019 van het OCMW van Brussel,
waarbij de bouw van woningen en opvangstructuren voor bejaarden wordt
beoogd.
Het project richt zich op sociale gemengdheid, en de ontwikkeling van een
generatieoverschrijdende dynamiek en diensten.
De aanvang van de werken, die in totaal ongeveer 3 jaar zullen duren, is voorzien
voor de lente van 2020.
In 2018 werden de dossiers samengesteld voor de aanvraag van principieel advies
bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen evenals het
dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.
In 2019 zal het aanbestedingsdossier worden afgerond en zal de opdracht van
werken worden aanbesteed.
Gekoppeld aan dit renovatieproject wordt in de herfst van 2018 een studie
gelanceerd voor het valoriseren van de grond aan de oostzijde van de site.
Deze studie wordt voortgezet in 2019. In het kader hiervan zullen er in 2019
saneringswerken van deze zone worden uitgevoerd.
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5. Oprichting van een centrum voor lokale stedelijke economische
activiteiten: BYRRH-gebouw, Dieudonné Lefèvrestraat 4 in 1020
Brussel
In de loop van 2015 heeft de Raad van het OCMW de nieuwe invulling goedgekeurd
van het renovatieproject van het gebouw, en de voorzetting ervan in het kader van
de EFRO 2007-2013 programmering.
Het programma en de doelstellingen van het project zijn onveranderd gebleven ten
opzichte van ons deelnemingsdossier EFRO, met name de oprichting van een pool
voor stedelijke economische activiteiten, bestemd voor ondernemingen die mogelijks
werk kunnen verschaffen aan de lokale bevolking.
De activiteitenpool die de naam "BE-HERE" kreeg, zal ook projecten van sociale
economie herbergen.
Deze projecten kaderen in pijler 1 - acties op het terrein/sociaal van het
beleidsplan 2015-2019 van het OCMW van Brussel, waarbij het herbekijken/de
heropleving van projecten van sociale economie worden beoogd.
In 2019 zal in samenwerking met 2BHUB die werd aangesteld voor het beheer
van de pool, werk worden gemaakt van de operationele lancering en de
installatie van ondernemingen. Dit laatste zal voor een aantal onder hen
bijkomende werken in de door hen gehuurde zones met zich meebrengen.

6. Watertoren en elektrische centrale
Het OCMW van Brussel heeft de watertoren en elektrische centrale aangekocht die
grenzen aan het BYRRH-gebouw en getuigen zijn van het industrieel patrimonium
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze gebouwen zullen volledig worden gerenoveerd en zullen de pool van bedrijven
waaraan vorm wordt gegeven in het BYRRH-gebouw compleet maken.
Deze gebouwen vormen een mooie kans om het project open te trekken naar de
Tour en Taxis site die momenteel in volle ontwikkeling is.
In juli 2018 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om de klassering van
het gebouw aan te vragen. De procedure werd opgestart in 2018.
In 2019 wordt overgegaan tot het oproepen van kandidaten, het aanduiden van
een geïntegreerd , stappen die worden gezet in samenwerking met de bMa en
tot het opstarten van het voorontwerp.

7. Herstructurering van het BORDET eilandje
De verhuis van de activiteiten van de Bordet site naar hun nieuwe vestigingsplaats
(voorzien in 2020) zal een herbestemming mogelijk maken van de site, via de
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renovatie van het modernistische Brunfaut-Jaszinski gebouw en de afbraakheropbouw van de gebouwen gelegen langs de kleine ringlaan.
De site heeft een potentieel van +/- 30.000 m² die zullen worden aangewend voor
handelszaken, kantoren, uitrustingen en woningen, zoals zal worden bepaald in een
programma dat momenteel wordt bestudeerd.
In 2019 wordt de stedenbouwkundige en financiële studie gelanceerd die het
OCMW moet helpen richting geven bij het invullen van het programma, het
bepalen van de financiële en juridische constructie en de lancering van de
eerste voorbereidende studieopdrachten.
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8. Modulair wonen - ontwikkeling van een pilootproject
De nieuwe technologieën op vlak van modulaire bouwstructuren (containers, CLThout) bieden mogelijkheden op het vlak van snelbouw, waarmee kan ingespeeld
worden op dringende vraag naar woningen voor een kwetsbaar publiek (transit,
studenten,...).
In 2017 heeft het Departement Werken een start gemaakt van de analyse van de
praktische en economische mogelijkheden van deze technologieën.
Dit plan kadert in pijler 1 - acties op het terrein/sociaal van het beleidsplan
2015-2019 van het OCMW van Brussel, waarbij de ontwikkeling van een
gevarieerd woningenaanbod wordt beoogd.
2019 zal in het teken staan van de prospectie met het oog op het bepalen van
een geschikte inplanting voor dit type project, maar ook van de contacten met
de gewestelijke instanties, het opstellen van het bestek voor een 'design and
build' opdracht.

9. Duurzaam wijkcontract "Marollen"
In juli 2018 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het programma goedgekeurd
van het nieuwe duurzame wijkcontract van de Marollen.
In het kader van dit programma worden 23 nieuwe woningen gelijkgesteld aan
sociale woningen gebouwd door het OCMW van Brussel (inclusief de bijhorende
stappen).
Deze woningenprojecten kaderen in pijler 1 - acties op het terrein/sociaal van
het beleidsplan 2015-2019 van het OCMW van Brussel, waarbij de bouw van
woningen wordt beoogd.

Het OCMW van Brussel is initiatiefnemer van de volgende projecten van het
programma:

a. Oprichting
van
een
Hoogstraat/Fazanten:

"ressourcerie"

binnen

het

eilandje

Het project beoogt de oprichting van een opslagruimte voor het sorteren en handlen
van recycleerbaar en herbruikbaar afval.
Het project streeft de volgende doelstellingen na:
- Verzamelen van afval en elke vorm van recycleerbaar en herbruikbaar
materiaal
- Verbetering van de netheid van de wijk
- Tewerkstelling en opleiding
- Opnieuw in het economisch circuit brengen van het afval
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-

Verkooppunt rechtstreeks gekoppeld aan de “ressourcerie” en haar
activiteiten (begane grond gebouw in de hoogstraat 342)

Dit project van sociale economie kadert in pijler 1 - acties op het terrein/sociaal
van het beleidsplan 2015-2019 van het OCMW van Brussel, waarbij het
herbekijken/de heropleving van projecten van sociale economie worden
beoogd.
In 2019 wordt het programma opgemaakt, op basis van de studie die door de
Stad werd gevoerd over de afvalproblematiek in de wijk en wordt de
aanbesteding gelanceerd (kandidaatoproep en aanduiding van de ontwerper).
Deze stappen worden ondernomen in samenwerking met de bouwmeester.

b. Aanleg van het eilandje Hoogstraat/Fazanten??:
Dit project sluit aan bij het project van de "ressourcerie" en beoogt de aanleg van het
eilandje tot een openbare ruimte met grasperken en speelterreinen.
Het eilandje is toegankelijk via de Fazantenstraat.
In 2019 wordt werk gemaakt van het programma en wordt de aanbesteding
gelanceerd (oproep tot kandidaten en aanduiding van de ontwerper). Deze
stappen worden ondernomen in samenwerking met de bouwmeester.

c. Bouw van woningen en een co-onthaalruimte op de hoek van de
Hoogstraat en de Abrikozenboomstraat.
Dit project beoogt de bouw van een nieuwbouw met 15 woningen die gelijkgesteld
zijn aan sociale woningen en een co-onthaalruimte.
Deze twee functies worden ook vermeld in het wijkcontractprogramma.
De co-onthaalruimte wordt ontwikkeld in samenwerking met de Stad Brussel.
Het gebouw biedt ook onderdak aan kantoorruimten voor het Departement der
Werken van het OCMW en er wordt ook een parking voorzien. Deze 2 luiken van het
programma worden niet opgenomen in het wijkcontractprogramma. Zie punt III .2. c).
In 2018 wordt in samenwerking met de bouwmeester de laatste hand gelegd aan het
programma en de lancering van de procedure voor de aanduiding van de ontwerper
In 2019 wordt de ontwerper aangeduid, wordt het voorontwerp
opgemaakt alsook het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige
vergunning.

De volgende projecten werden ook opgenomen in het programma van het
wijkcontract, als geassocieerde projecten (dat zijn projecten die weliswaar in het
programma zijn opgenomen maar met een andere subsidie dan de subsidie voor het
duurzaam wijkcontract):
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d. Hoogstraat 332:
Oprichting van 1 woning en 1 handelszaak. Zie punt II. 3. a).
Subsidie Stadsbeleid via de verwachte aanleg van het grondgebied.
e. Hoogstraat 342:
Oprichting van 3 woningen en 1 handelsruimte gekoppeld aan het project van de
ressourcerie. Zie punt II. 3. a).
Subsidie Stadsbeleid via de verwachte aanleg van het grondgebied.

f. Bouw van een gebouw met woningen in de Hoogstraat 277, met
uitbreiding naar het gebouw in de Hoogstraat 279.
Dit project beoogde de bouw van 4 transitwoningen voor daklozen op een perceel
dat toebehoort aan de Stad Brussel. Aangezien de begane grond vrij moet worden
gehouden voor de toegang naar de Baron Steensschool, zal het project een
uitbreiding hebben op het dak van het gebouw in de Hoogstraat 279 dat eigendom is
van het OCMW van Brussel.
Er wordt een subsidie verwacht in het kader van de oproep van FRBRTC.
Dit plan kadert eveneens in pijler 1 - acties op het terrein/sociaal van het
beleidsplan 2015-2019 van het OCMW van Brussel, waarbij de ontwikkeling
van een gevarieerd woningenaanbod wordt beoogd.
In 2019 wordt werk gemaakt van het programma en wordt de aanbesteding
gelanceerd (oproep tot kandidaten en aanduiding van de ontwerper). Deze
stappen worden ondernomen in samenwerking met de bouwmeester.
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III.

OPENBAAR PATRIMONIUM
1. Plannen voor herstructurering en aanpassing van instellingen voor
bejaarden tegen 2018

Met het oog op de aanpassing aan de normen bepaald in het koninklijk besluit van 7
juni 2009 voor het verkrijgen van de speciale erkenning als rust- en
verzorgingstehuis en door de besluiten van de Verenigde Vergadering van 3
december 2009 en 8 september 2011 waarop de normen zijn bepaald waaraan
instellingen die bejaarde personen opvangen en huisvesten dienen te voldoen, met
als uiterste datum 1 januari 2015, heeft de raad voor maatschappelijk welzijn zijn
goedkeuring gegeven met betrekking tot verschillende werken. De volgende
projecten zullen in 2019 worden voortgezet:

a. Ter Ursulinen
Deze instelling beschikt over een capaciteit van 155 bedden (RH/RVT) waarvan 92
het voorwerp vormden van een grondige renovatie in 3 opeenvolgende fasen, tussen
1999 en 2005. Eens de rest van de renovatie, die in 4 fasen zal verlopen, zal zijn
voltooid, zal de totale capaciteit 166 bedden bedragen. De renovatie voorziet ook de
bouw op dezelfde site van een crèche met +/24 bedden en acht serviceflats,
bestemd voor zelfstandig wonende bejaarden; beide projecten zullen in de loop van
2017 worden opgeleverd.
De werken werden aangevat in september 2014, en worden verdergezet tot
eind 2019.
Dit plan kadert in pijler 2 - acties op het terrein/sociaal van het beleidsplan
2015-2019 van het OCMW van Brussel, waarbij de aanpassing van het R/VT
netwerk aan de nieuwe normen wordt beoogd.

b. Revalidatiecentrum Heizel-G. Brugmann
Deze instelling heeft momenteel een capaciteit van 112 RH/RVT-bedden. De
uitvoering van de renovatiewerken aan de bestaande gebouwen wordt in
opeenvolgende fasen gepland.
In combinatie met de renovatie van de bestaande eenheden zal de uitbreiding met
30 bijkomende bedden, die in 2016 in gebruik is genomen de totale capaciteit op de
site uiteindelijk op 158 brengen. Dit aantal draagt bij tot het handhaven van het
huidige aanbod van ROB/RVT-bedden in de openbare sector ten noorden van
Brussel en het totale aanbod van 800 ROB/RVT-bedden van het OCMW van
Brussel.
De studie van het renovatiegedeelte werd intern uitgevoerd door het Departement
Werken.
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In 2019 worden de renovatiewerken van de bestaande eenheden verdergezet.
Het einde van de werken is voorzien voor het einde van 2019.
Dit plan kadert in pijler 2 - acties op het terrein/sociaal van het beleidsplan
2015-2019 van het OCMW van Brussel, waarbij de aanpassing van het R/VT
netwerk aan de nieuwe normen wordt beoogd.

c. Residentie Sint-Geertruide
Deze instelling heeft momenteel een capaciteit van 168 RH/RVT-bedden.
Momenteel is een interne studie aan de gang binnen het Departement der Werken
met betrekking tot de renovatie en aanpassing van deze instelling om een capaciteit
te behouden van 168 ROB/RVT-bedden waarbij de oude kamers met drie bedden
worden aangepast tot kamers met twee bedden.
De werken werden aangevat in de zomer van 2017. De werken moesten worden
stilgelegd in de loop van 2018 als gevolg van de ontdekking van asbest in de
technische kokers. De werken voor asbestverwijdering werden uitgevoerd van mei
tot september 2018. De renovatiewerken konden nadien opnieuw worden hervat.
In 2019 worden de renovatiewerken van de bestaande eenheden verdergezet.
De aanpassingswerken zullen afgerond zijn in de loop van 2020.

Dit plan kadert in pijler 2 - acties op het terrein/sociaal van het beleidsplan
2015-2019 van het OCMW van Brussel, waarbij de aanpassing van het R/VT
netwerk aan de nieuwe normen wordt beoogd.

2. Gebouwen van de administratie en etablissementen
a.

Departement Sociale Actie

Toekomstige antenne Masoin en instelling voor psychiatrische zorg.
Het OCMW beoogt de oprichting op de site bestaande uit de percelen en gebouwen
in de Masoinlaan nrs. 95, 97, 99 en 101 van een instelling voor psychiatrische zorg
en een sociale antenne. In 2015 werd een procedure gelanceerd voor de aanduiding
van een ontwerper, op basis van deze programmatie, waarvan het luik voor
psychiatrische zorg er op uitdrukkelijke vraag van de GGC is gekomen, met als doel
om ook voor die doelgroep over een openbaar aanbod te beschikken, aangezien dit
tot nu volledig in privé-handen is.
De selectie van de geïntegreerde bureaus die zich kandidaat hebben gesteld voor
het indienen van een offerte werd in 2016 goedgekeurd. Het project werd
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opgeschort in de loop van 2016 in afwachting van een akkoord van de GGC met
betrekking tot de financiering van het project.
Halfweg 2018 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om het project
over te nemen en de haalbaarheid ervan de bestuderen, en tegelijkertijd gesprekken
aan te gaan met de GGC.

b.

Renovatie van de voor- en achtergevels van de gebouwen van de
Centrale administratie van het OCMW van de Stad Brussel, gelegen in de
Hoogstraat nrs. 296-298A te 1000 Brussel

De gevel in de Hoogstraat moet nodig worden opgefrist en vooral de ramen zijn er
aan vervanging toe want enkele ervan hebben er nog enkele beglazing en vertonen
gebreken aan sluitingen en afdichting.
In de loop van 2017 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om
restauratiewerken te voorzien om dit patrimonium opnieuw in zijn waarde te
herstellen. Parallel hiermee werd in de loop van 2018 bij het Gewest een aanvraag
tot klassering ingediend voor dit complex.
In 2018 werd werk gemaakt van het dossier voor de klasseringsaanvraag en van de
procedure tot aanduiding van de ontwerper. Het voorontwerp zal klaar zijn tegen
eind 2018.
In 2019 worden de vergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier
opgesteld.

c.

Nieuw gebouw voor de centrale administratie en het Departement der
Werken

Na te zijn afgestapt in 2012 van het zeer dure project van woningen en kantoren, wil
het OCMW op dit perceel een kantoorgebouw oprichten bestaande uit 2 tot 3
niveaus van kantoren bestemd voor verschillende OCMW-diensten waaronder twee
niveaus voor het Departement der Werken (dat momenteel kantoorruimten huurt in
een kantoorgebouw). Tot slot voorziet het programma ook bovengrondse parkings,
een handelsoppervlakte en de aanleg van de ingang naar de spoedeisende
hulpdiensten van het UMC Sint-Pieter.
Het project biedt ook plaats aan woningen die zullen worden gebouwd in het kader
van het nieuwe wijkcontract van de Marollen.
In 2018 wordt in samenwerking met de bouwmeester de laatste hand gelegd aan het
programma en de lancering van de procedure voor de aanduiding van de ontwerper
In 2019 wordt de ontwerper aangeduid in samenwerking met de bMa en
wordt het voorontwerp opgemaakt alsook het dossier voor de aanvraag van de
stedenbouwkundige vergunning.
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d.

Vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in het gebouw van de
algemene administratie.

De verwarmingsinstallatie van de administratie vertoont heel wat tekenen van
ouderdom (geregeld lekken in de ingebouwde leidingen) en is dus aan vervanging
toe. In het kader hiervan zal de individualisering worden bestudeerd van de
installatie van de warmteproductie op de site van UMC Sint-Pieter.
In het kader van de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga om de lokale
en regionale overheidsinstanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
begeleiden met het oog op het nemen van maatregelen die de energetische
efficiency ten goede komen, werd TEEN consulting aangeduid om het OCMW te
begeleiden in het renovatie- en transformatieproject van de warmteproductie en het
verwarmingscircuit van de centrale administratie.
Op grond van de haalbaarheidsstudie die werd opgemaakt door het consultancy
bureau, zullen de grote lijnen van het project tegen eind 2018 worden bepaald.
Dit project kadert in een subsidieaanvraag voor de oproep FEDER 2014-2020.
In 2019 wordt werk gemaakt van het aanbestedingsdossier en de procedure tot
aanduiding van de aannemer die de werken zal uitvoeren.

e.

Oprichting van een nieuw "Jongerenhuis", Emile Bockstaellaan 74-88

Het OCMW heeft beslist om een Jongerenhuis op te richten in de Bockstaelwijk in
Laken. Het huis wordt ondergebracht op de begane grond van het gebouw gelegen
aan de achterzijde van de opslagplaatsen in de Emile Bockstaellaan 74-88 en is
toegankelijk via het portaal van het gebouw van de Stad Brussel. Deze functie
vervolledigt het aanbod van openbare diensten die aan de bewoners zullen worden
aangeboden na afloop van de werken die de stad uitvoert in het eilandje
(spelotheek, sportruimte, openbare ruimte, toegang naar het park L28, enz).
De voorzieningen die nodig zijn voor dit project worden ontworpen door het
departement der Werken.
In 2019 wordt werk gemaakt van een studie van het uitvoeringsdossier en van
de uitvoering van de werken.

f.

Diverse renovatiewerken en aanpassingen in de administratieve
gebouwen en lokalen van het OCMW.

Lijst van interventies (studies en/of werken) voorzien voor 2019. Al deze
studies worden intern gevoerd in het Departement der Werken:
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Home Juliette Herman:
- Project voor de renovatie van het paviljoen B
Centrum Medori:
- Renovatie van het Paviljoen H
Linnendienst:
- plaatsing van zonnepanelen en relighting.
- Aanpassing van de laadkade na aankoop van een nieuwe kalander
- Renovatie van het dak en plaatsing van zonnepanelen in het kader van de REG
oproep
Residentie De Wilde Rozen
- Plan voor de toevoeging van een warmtekrachtkoppeling in het kader van een
REG oproep
- Project voor de aanleg van de tuin en het terras van de Petunia eenheid
Sint-Geertruide
- Project voor de herinrichting van het onthaal
- In het kader van de REG oproep (Rationeel Energiegebruik), vervanging van het
buitenschrijnwerk.
- Project voor de wijziging van de maaltijdbedeling, te bestuderen in samenwerking
met de Directie van de instelling, de DIMZ en de Brusselse keukens, op basis
van het pilootproject in Vesalius.
Ter Ursulinen
- Renovatie van de achtergevel – Accolaystraat: vervangen van de ramen in het
kader van de REG oproep (Rationeel Energiegebruik), schilderen van de gevel,
enz.
- Aanleg van de binnentuin
- Project voor de wijziging van de maaltijdbedeling, te bestuderen in samenwerking
met de Directie van de instelling, de DIMZ en de Brusselse keukens, op basis
van het pilootproject in Vesalius.
Revalidatiecentrum Heizel-G. Brugmann
- Project voor de aanleg van terrassen eenheid 1
- Project voor de wijziging van de maaltijdbedeling, te bestuderen in samenwerking
met de Directie van de instelling, de DIMZ en de Brusselse keukens, op basis
van het pilootproject in Vesalius.
Antenne Artesië
- Project voor de inrichting van de zolder met het oog op extra kantoren
Antenne Moorslede
- Inrichting van een lokaal voor de huiswerkschool
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3. Nieuw rusthuis
In het kader van pijler 2 – acties op het terrein/senioren van het beleidsplan
2015-2019 van het OCMW van Brussel, waarbij de ontwikkeling wordt beoogd
van opvangstructuren voor bejaarde personen, heeft het OCMW de opening
voorzien van een nieuw rusthuis met +/- 160 bedden.
Het OCMW heeft halfweg 2017 de bevestiging gekregen van het feit dat dit project
werd opgenomen in het nieuwe beleggingsplan van de GGC.
In 2019 zal verder worden gezocht naar een geschikt perceel en zal
desgevallend de procedure worden gelanceerd voor de aanduiding van een
ontwerper.
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IV.

OPENBAAR en PRIVE PATRIMONIUM - aanpassingswerken
1. Aanpassing van de elektrische installaties van het Privé patrimonium

De huidige wetgeving legt ons, conform artikel 271 van het AREI een periodieke
controle op om de 25 jaar van de laagspanningsinstallaties (5 jaar voor de
handelszaken en kantoren) die werden uitgevoerd of uitgebreid na 1 oktober 1981.
In 2019 zal worden overgegaan tot het controleren en eventueel aanpassen
aan de normen van de woningen die na 1994 werden gebouwd.

2. Veiligheid van de elektrische installaties op arbeidsplaatsen (KB
4.12.2012)
In samenwerking met het Departement Technisch Beheer en de IDPB.
Opvolging van de installaties en eventuele aanpassingen op grond van het K.B.
4.12.2012.

3. Aanpassing van liften
Het recentste besluit van 10.12.12 voorziet uiterste termijnen voor de aanpassing
van de liften van het privé- en openbaar patrimonium.
De liften die in bedrijf zijn gekomen na 01.04.1984 en tussen 01.01.1958 en
31.03.1984 zullen allemaal aangepast zijn aan de normen tegen eind 2018.
In 2019 worden de twee liften die in bedrijf zijn gekomen voor 1958
aangepast aan de normen.
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7. DEPARTEMENT TECHNISCH BEHEER EN ENERGIE (TBE)

I.

Departement Technisch Beheer & Energie

Het Departement Technisch Beheer & Energie (TBE) bestaat uit de vier volgende
diensten:
Inschakelingsregie met inbegrip van de Dispatchingregie
Studiebureau voor Binneninrichting
Studiebureau voor Onderhoud & Energie
Coördinatie Energie.

II.

Inschakelingsregie

De taak van de Inschakelingsregie bestaat uit het onderhoud, depannages en
werken in alle gebouwen van het privé- en openbaar patrimonium van het OCMW
van Brussel.
Perspectieven voor het jaar 2019:
-

de Inschakelingsregie herstelt jaarlijks de huurstaat van meer dan 100
woningen. Er werden specifieke maatregelen getroffen om de huurderving te
beperken door snellere en efficiëntere processen te creëren voor de
administratie van de dossiers voor het opnieuw verhuurbaar maken. De
toename van het vastgoedpark van het OCMW is van die aard dat wij een
gevoelige groei beogen van deze activiteit.

-

De Regie staat ook in voor het renoveren van kamers in onze rusthuizen. We
proberen continu om de interventietermijnen te verbeteren, evenals het aantal
onbezette bedden. Deze maatregel stelt onze rusthuizen in staat om te
beantwoorden aan de vele aanvragen.

-

De belangrijke toename van het vastgoedpark van het OCMW de afgelopen
jaren heeft een aanzienlijke toename veroorzaakt van het aantal herstellingen.
Jaarlijks registreert de dispatching van de Regie meer dan 10.000 aanvragen
voor interventie. Om beter te kunnen inspelen op de verwachtingen van de
huurders en de kosten die door de privépersonen moeten worden gedragen te
beperken, voorziet de Regie de aanwerving van geschoolde loodgieters.

-

Gezien een groot deel van onze woningen zich in het noordelijke deel van
Brussel bevinden, voorzien wij de oprichting van een antenne voor
herstellingen op de site van het UVC Brugmann waar zich al de schrijnwerkerij
van de Regie bevindt. Er zouden een schrijnwerker, loodgieter en elektricien
moeten worden aangeworven om het aantal verplaatsingen aanzienlijk te
verminderen en het aantal interventies te doen toenemen.

-

Bevoegde ambtenaren blijven dag en nacht instaan voor de Dispatching van
de Inschakelingsregie (7/7 en 24/24).. Deze dienst zorgt ervoor dat onze
huurders maar ook onze instellingen/departementen kunnen rekenen op een
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snelle en doeltreffende interventie ongeacht de dag of het uur. Dit Single Point
Of Contact (SPOC) zorgt ervoor dat alle technische aanvragen in een enkele
database worden geregistreerd.
-

In 2019 zou normaalgezien worden afgestapt van onze software voor het
beheer van werken/herstellingen, "Gebat" en wordt een nieuwe software
ingevoerd. Hierdoor zou de Regie over een aangepaste tool komen te
beschikken die perfect aansluit bij wat zij nodig heeft en perfect communiceert
met de reeds gebruikte workflows.

-

De Regie heeft een opslagplaats (stock) waar de vaak gebruikte materialen
worden opgeslagen, zodat sneller kan worden gedepanneerd door onze
diensten. Sinds de nieuwe WF voor het stockbeheer, werken onze
magazijniers actief aan de modernisering van de processen en de
reorganisatie van de stock. Deze inspanningen worden voortgezet in 2019.

-

Met het oog op het bevoorraden van de bouwplaatsen en de opslagplaats zal
de dienst tevens alle lopende overheidsopdrachten van leveringen
vernieuwen (loodgieterij, schilderwerken en vloerbekleding, elektriciteit, sloten,
hang- en sluitwerk, bouwmaterialen,…). In samenwerking met SABH en
Renobru (aanbestedende overheden van de opdrachtencentrale) zullen de
inventarissen moeten worden herwerkt.

III.

Studiebureau voor Binneninrichting

Deze dienst is belast met alle projecten voor binneninrichting.
De dienst staat in voor de (her)inrichting en voor het aankleden van de binnenruimte
in samenwerking met de verantwoordelijken van de diensten en instellingen en met
de Dienst Werken.
De dienst verstrekt zowel technisch als esthetisch advies. De dienst voert ook
studies uit voor de Inschakelingsregie.

Perspectieven voor 2019:
-

De dienst zal haar eerste taak van de aankoop van meubilair voor de
inrichting van de verschillende gebouwen van het openbaar en soms ook het
privé patrimonium van het OCMW voortzetten. Hiertoe zal de dienst de 3
overheidsopdrachten met betrekking tot de levering van "bureaustoelen en
bezoekersstoelen"
en
"houten
meubilair
voor
rusthuizen"
en
"vermedicaliseerde bedden en toebehoren" die in 2019 of 2020 teneinde
lopen, te vernieuwen. Ze staat ook in voor het administratief en technisch
beheer van de 7 andere lopende overheidsopdrachten.

-

Er wordt voorzien om de bevoegdheden van het studiebureau uit te breiden
en het te profileren als fundamentele speler in het dagelijks beheer van de
werken van de Regie, zowel vanuit technisch als administratief oogpunt.
De werken die worden voorzien in 2019 zijn: de renovatie van het onthaal en
van de kantoren op de begane grond van Maison Sociale in de Hoogstraat
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296, de opfrissingswerken in de kantoren van de 4 de verdieping van de
Algemene administratie die worden gebruikt door het kabinet van de
secretaris-generaal evenals de kantoren van de juridische dienst op de 1ste
verdieping van de algemene administratie.
-

Voortzetting van de uitbreiding van de samenwerking met de Dienst Werken.
Er worden immers vele projecten voor binneninrichting gerealiseerd in
samenwerking
met
deze
dienst.
Het
betreft
projecten
voor
aanpassingswerken van rust- en verzorgingsinstellingen: inrichting van
kamers, van paramedische ruimten (ergotherapie, kinesitherape,
snoezelen...), cafetaria's en kantines in de 5 rusthuizen van het OCMW van
de Stad Brussel die aan de gang zijn sinds 2012.
Andere studies worden ook gerealiseerd voor de inrichting van ruimten in het
openbaar patrimonium: de inkomhall, de traphal en de kelders van de
algemene administratie, het onthaal van de sociale antennes,...
Elke maand wordt een coördinatievergadering georganiseerd om de
communicatie en uitwisseling tussen de departementen onderling te
verbeteren.

-

Wij willen ook een vervolg van de uitstekende samenwerking met de IDPB
voor alles wat het finaliseren betreft van de veiligheidsplannen van het
openbaar patrimonium (update, bekendmaking,...).

-

In 2019 zal ook moeten worden voort gewerkt aan de actualisering van de
signalisatie voor oriëntering en identificatie in het volledige openbaar
patrimonium (studies en bestellingen): de sociale antennes, de
administratieve afdelingen en de rusthuizen.
Dit werk wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met het Departement
Communicatie en Organisatie in het kader van de invoering van het nieuwe
grafische charter.

-

Om een kwaliteitsvolle service en bedachtzaam advies te verzekeren, zullen
onze ambtenaren een opleiding volgen over de specifieke ergonomie van
werkposten. In 2019 wordt bijzondere aandacht geschonken aan deze
problematiek die vaak ter sprake komt tijdens het jaarlijkse bezoek in
aanwezigheid van de IDPB en de arbeidsgeneesheer. Het doel van de service
is om arbeidsomstandigheden de bieden die het welzijn en de levenskwaliteit
op het werk van de ambtenaren ten goede komen.
In een nabije of verre toekomst zal deze opleiding ons ook in staat stellen om
de OCMW kantoorruimten van morgen (gedeelde kantoren, staande
werkposten, open space,...) te tekenen en te bedenken.

-

Het studiebureau blijft ook instaan voor het beheer van de opvolging van de
opmerkingen die worden gemaakt tijdens de jaarlijkse bezoeken en blijft
verder instaan voor het beheer van het gebouw van de Algemene
Administratie (budgetbeheer, herstellen van de gangen, facelift van de
inkomhal en traphallen, valorisatie van de goederen van de archieven in de
gemeenschappelijke delen,...)
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-

We willen ook de invoering voortzetten van globale "plaatsbeschrijving"
dossiers van de sociale antennes in samenwerking met de logistieke dienst
van
het
Departement
voor
Maatschappelijk
Welzijn
en
de
antenneverantwoordelijken: staat van de veiligheidsplannen, van de
signalisatie, de schilderwerken, de potentiële werkposten volgens de
oppervlakte van de gebouwen en de computerbekabeling,...

-

Sinds begin 2018 is de dienst belast met de controle van de waren voor het
gedeelte meubilair en diverse materialen. Dit houdt het beheer in van de
afgedankte goederen die door de diensten als zijnde verouderd of stuk (als
dusdanig geregistreerd door TBE) worden beschouwd. Er werd een stock
gecreëerd van afgedankte goederen, die verder wordt beheerd door het team.
Het doel bestaat erin om een ingesteldheid van "recyclage" van meubilair te
verspreiden binnen de verschillende diensten/departementen van het OCMW
met het oog op het rationaliseren van nieuwe aankopen en het verminderen
van de uitgaven.
In 2019 blijven wij verder de controle van de waren opvolgen en willen we de
banden aantrekken met de vzw partners en NGO's die geïnteresseerd zijn in
het recupereren en recycleren van geschonken goederen om afgedankte
objecten zo een tweede leven te geven.

IV.

Studiebureau voor Onderhoud & Energie

De taak van het Studiebureau voor Onderhoud & Energie bestaat uit de
administratieve en technische opvolging en beheer van de onderhoudscontracten,
de contracten voor keuring en depannage van de technische installaties zowel van
het privé- als van het openbaar patrimonium van het OCMW van Brussel.
Sinds 2017 wordt de dienst geconfronteerd met een ernstig personeelstekort na het
vertrek van een van de twee industriële ingenieurs en de langdurige afwezigheid van
de andere. Een van de prioriteiten voor 2019 is om zijn kader opnieuw gevuld te
krijgen en de organisatie te herzien om de dienst de dynamiek terug te geven die
nodig is om de doelstellingen te bereiken.
Perspectieven voor 2019:
- Zoals gewoonlijk zal het studiebureau Maintenance & Energie de verschillende
luiken van zijn opdracht goed volbrengen:
o het bestuderen en opstellen van bestekken waarin systematisch
bepalingen en doelstellingen worden opgenomen met betrekking tot
energieprestaties;
o het gunnen van overheidsopdrachten;
o de administratieve opvolging van de opdrachten;
o de opvolging en controle op het terrein van het goede verloop en de
goede uitvoering van de opdrachten;
o bijstand en expertise op het terrein.
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- Het team ziet nauwgezet toe op het opnieuw garanderen van een kwaliteitsvolle
service op vlak van het globale onderhoud van zijn liften. De raamovereenkomst
die werd toevertrouwd aan de onderneming KONE met ingang van 1 januari 2018
bracht al snel ernstige tekortkomingen aan het licht uit hoofde van deze
opdrachtnemer. In nauwe samenwerking met de Aankoopcentrale en de
Juridische dienst stelt de dienst alles in het werk om zo snel mogelijk de
verwachte service te bekomen van zijn opdrachtnemer. In 2019 is een
nauwgezette opvolging van deze opdracht prioritair. Er wordt ook voorzien om de
liften van het OCMW stelselmatig te vernieuwen.
- De dienst waakt ook over de voorbereiding en opstart in februari 2019 van de
nieuwe raamovereenkomst van diensten voorzien voor het globale onderhoud van
de collectieve HVAC installaties van het patrimonium. Het bestek voor deze
raamovereenkomst wordt gefinaliseerd in 2018. Dit is ook het geval voor de
controleopdracht van de EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle).
- Wij blijven interne tools ontwikkelen en toepassen voor een betere administratieve
en financiële en administratieve opvolging en controle van de verschillende
opdrachten die door de dienst worden beheerd.
- Het studiebureau wacht voor 2019 vol ongeduld de GMAO tool af die werd
bestudeerd samen met het departement Eigendommen en de DIM voor het
realiseren van een gekruiste inventaris van het patrimonium / technische
installaties / contracten. Deze tool is essentieel om de betrouwbaarheid van de
acties van de dienst te vergroten.

V.

Coördinatie Energie

De opdracht van de Coördinatie Energie bestaat uit het garanderen van de
energiebevoorrading (gas en elektriciteit) van de gebouwen van het OCMW van
Brussel en zijn partners, het beheer van de tool voor energieboekhouding voor
bepaalde gebouwen (DIMZ en binnenkort de sociale antennes), het ter beschikking
stellen van de verbruiksgegevens van elke dienst die dit nodig heeft met het oog op
het verbeteren van de energieprestatie.
Om deze doelstellingen te bereiken is een van de prioritaire taken van de cel voor
2019 het aanwerven van een assistent energieverantwoordelijke.

Perspectieven voor 2019:
Om zijn taak goed te volbrengen, staat de cel Energiecoördinatie in voor:
- de coördinatie van de geplande deelname van het OCMW van Brussel ana het
PLAGE project voor de grote vastgoedparken met ingang van 01/07/2019.
- de coördinatie van de deelname van het OCMW van Brussel in het kader van de
opdrachtencentrale INTERFIN; ontwikkelen van een WEB platform voor een
eenvoudigere overlating/overname van privé tellers (project gedragen door
SIBELGA dat nood heeft aan de ervaring en het patrimonium van het OCMW);
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- gebruik van de tool voor de energieboekhouding NRCLICK dat door SIBELGA ter
beschikking wordt gesteld van het OCMW; het benutten van de gegevens
afkomstig van deze tool en de verspreiding van deze info bij de betreffende
diensten (TX, PR, A21, FIN, …).
- de logistieke steun voor alle projecten die verband houden met het REG (REG
subsidie, FEDER,...);
- de studie rond het plaatsen van data-loggers die het mogelijk maken om van op
afstand en permanent de evolutie te volgen van het water- en gasverbruik
(verwarming en warm water). De testinstallatie van een eerste data-logger op de
watermeter van de Residentie Sint-Geertruide toonde het enorme REG potentieel
aan van deze kleine investeringen.
- opvolgen van de energiepremies;
- opvolgen en verkopen van de groene certificaten;
- de technische opvolging van de opdrachtencentrale INTERFIN voor 2019;
- de voorbereiding van de overdracht voor de opdrachtencentrale INTERFIN 20202021;
- Logistieke ondersteuning van initiatieven van de Cel Schuldbemiddeling (DSA).
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8. DEPARTEMENT EIGENDOMMEN (HET VERMOGENSBEHEER VAN HET
OCMW VAN DE STAD BRUSSEL)

VI.

De globale doelstellingen

Het vermogen van het OCMW bestaat uit:



enerzijds uit niet-bebouwde stukken grond in Vlaanderen, Wallonië en Brussel,
en
anderzijds gebouwen bestemd voor huisvesting die grotendeels in het
grondgebied van de Stad Brussel liggen.

Het beheer van dit vermogen is in handen van het Departement Eigendommen en
omvat twee hoofdluiken:


Het niet-bebouwde vermogen:
Goed voor ongeveer 2.000 ha en bestaat uit:
o verhuur (ongeveer 800 pachtovereenkomsten en precaire verhuringen,
beheer en opstellen van grote contracten (erfpachtovereenkomsten),
verhuur voor jacht of visvangst, installatie van reclamepanelen, enz.) en
vaak onderhevig aan
o procedures voor het verkrijgen van een bouwvergunning volgens de
reglementering van het gewest waar het goed gelegen is. Soms moet een
vergunning worden aangevraagd voor de aanleg van een bouwterrein
(bijv. wegenwerken);



Het bebouwde vermogen:
is goed voor ongeveer 210 gebouwen, waarin ongeveer 2.100 woningen en 300
handelspanden of andere lokalen met beroepsdoeleinden ondergebracht zijn.
Daarnaast staat het Departement Eigendommen in voor het beheer van zo’n 200
privéwoningen die moeten gerenoveerd worden of gerenoveerd zijn in het kader
van Renobru en waarvan het OCMW de verhuurder is al naar gelang van het
contract met de eigenaar.

Het beheer van het huurpark moet op de volgende doelstellingen gericht zijn:







Kwaliteit: de huurders moeten volop van hun huisvesting kunnen genieten;
Comfort: de huisvesting moet aangepast zijn aan de omvang van het gezin en
over goed werkende technische installaties en uitrustingen beschikken;
Veiligheid: de gebouwen en hun technische installaties moeten veilig zijn;
Doeltreffendheid: het park moet huurinkomsten voortbrengen en de leegstand
van de huurpanden moet zo laag mogelijk zijn;
Kostenbeheer: de kostprijs van de bouw, de renovatie of het herstel van de
huurstaat hebben een invloed op de nodige rentabiliteit van het goed en bijgevolg
op de huurprijs;
Sociale roeping: de gezinnen moeten worden gehuisvest op basis van hun
inkomen, hetzij in een zogenaamd “gesubsidieerde” woning (40% van het park),
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hetzij in een niet geconventioneerde woning, waarbij het vaststellen van een
limiet van de inkomens de bepalende voorwaarde is.
Het betreft het beheren op een dynamische en menselijke manier van een grote
vraag van gezinnen of alleenstaanden met allerhande sociale, familiale en/of
financiële moeilijkheden. Het team dat belast is met verhuur heeft een luisterend oor
voor de verschillende kandidaat-huurders en probeert de geschikte oplossingen te
vinden voor elk van hen, binnen de grenzen van de reglementen van toewijzing.

VII.

Het bebouwde vermogen

A. De verworvenheden van 2018
In de loop van 2017 werd een workflow ontwikkeld van kandidaat-huurders om een
anonieme verwerking te verzekeren van de kandidaturen en de beschikbare
woningen waarbij rekening wordt gehouden met de parameters die door de
kandidaat-huurder worden gedefinieerd en de criteria die zijn vastgelegd in het
toewijzingsreglement. Na een aantal technische aanpassingen werd deze tool in
2018 volledig operationeel.
Deze workflow die een geautomatiseerd beheer verzekert van het Register van
kandidaturen conform de regionale wetgeving, zette de stijging van het aantal
vragen naar woningen in de verf. Vandaag telt het Register ruim 2000 aanvragen 'in
wacht'.
Met ditzelfde doel voor ogen werd het toewijzingsreglement van woningen van het
privépatrimonium volledig herzien, gewijzigd en aangepast aan de voorschriften van
de Huisvestingscode (anonimiteit, chronologische volgorde van inschrijvingen,
prioriteitspunten). Dit nieuwe reglement wordt van toepassing in de loop van het
laatste kwartaal van 2018.
Inzake het beheer blijft het een grote uitdaging om onze huurders een kwaliteitsvolle
service aan te bieden (gecentraliseerde informatieoverdracht tussen de
verschillende departementen, gevoel van opvolging van de huurder, kortere
interventietermijn). In dit opzicht werd in samenwerking met de Inschakelingsregie,
het Departement Technisch Beheer en Energie en het Departement der werken een
workflow Dispatching Régie ingevoerd. Deze tool leverde positieve resultaten op in
(delen van informatie, centralisatie van de interventies, coördinatie) maar vereist nog
enkele aanpassingen.
Wat de handelsruimten/kantoren betreft is het nieuwe proces dat werd gelanceerd in
2017 (systematische herziening van de huurprijzen, het opnieuw onderhandelen van
de contracten en het doorrekenen van de onroerende voorheffing) volledig
operationeel. Halfweg 2018 werd een ambtenaar aangeworven bij het Departement
Eigendommen om zich van deze taak te kwijten.
In ditzelfde streven naar het systematiseren van de manieren waarop huurprijzen
worden bepaald, werd een nieuw proces met betrekking tot de huur van residentiële
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woningen van het patrimonium ingevoerd. Het gebruik van een gesystematiseerd
rooster met objectieve criteria biedt een grotere coherentie.
In 2018 zijn we erin geslaagd om de leegstand stabiel te houden op 4 % van het
vastgoedpark.

B. De ambities voor 2019
Het streefdoel voor 2019 is om samen met de Departementen Regie en Werken het
beheer de verbeteren van de technische klachten. De workflow Dispatching Regie
wordt onder de verantwoordelijkheid gebracht van een "ombudsman" binnen het
Departement Eigendommen om de behandeling en opvolging van de aanvragen te
verbeteren maar ook de planning en het bepalen van de prioriteit van de nodige
interventies.
Dankzij deze contactpersoon is een beter beheer mogelijk van de technische
aspecten van onze gebouwen en op termijn zal kunnen worden geanticipeerd op de
maatregelen die moeten genomen worden met het oog op een optimale
energieprestatie. Elke persoonlijk contact met onze huurders is ook een kans om
hen te sensibiliseren om hun woning te onderhouden als een goed huisvader
conform de gebruiksregels van de installaties. Er dient te worden opgemerkt dat
De wijziging van het toewijzingsreglement, de wijzigingen van de huisvestingscode
met vooral dan de afschaffing van de regel van de 40% evenals de wijzigingen als
gevolg van het verkrijgen van subsidies gevolgen zullen hebben op de leegstand van
huurwoningen en op het aantal lopende juridische dossiers wegens wanbetaling.

Het doel blijft evenwel om de verhouding van de leegstand onder de 4% van het
vastgoedpark te houden.
In een constant streven naar de verbetering van onze databases, zal werk worden
gemaakt van de actualisering van de kadastrale en stedenbouwkundige gegevens
van het volledige patrimonium. Deze gegevens zijn van kapitaal belang bij het
bepalen van de huurprijzen (opmeting van de entiteiten), het recupereren van de
onroerende voorheffing in het geval van handelszaken (kadastraal inkomen) en van
de kantoorheffing (oppervlakte) en bij de aanvragen voor vermindering ingediend
door onze huurders.

VIII.

Het niet-bebouwde vermogen

1. De verworvenheden van 2018
Wat het niet-bebouwde patrimonium betreft, zijn de doelstellingen vooral van
financiële aard. De opbrengst van verkoop en diverse verhuurvormen van percelen
vormt een aanzienlijke financieringsbron (die dan weer aangewend wordt voor de
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bouw van nieuwe woningen en de renovatie van onaangepaste woningen). Hiervoor
zijn grondige studies en werken nodig om een rationele waardebepaling van de
eigendommen mogelijk te maken. Een financieringsplan waarin de verkoop van
onroerende goederen werd geïntegreerd, verspreid over verschillende jaren
(meerjarenplan tot 2024) wordt regelmatig geüpdatet.
Het is een grote uitdaging gebleken om de expertiseaanvragen bij het
Aankoopcomité van gebouwen van Brussel te integreren in het verkoop- en
aankoopproces conform de omzendbrief van 3 mei 2016 betreffende de verwerving
of vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende
goederen. Bij het uitblijven van een antwoord binnen de twee maanden volgend op
de aanvraag, moet een expertise worden aangevraagd bij een extern expert
aangesteld via een aanbestedingsprocedure (onder verantwoordelijkheid van de
Ontvanger). De vastgoedverrichtingen die door ons Centrum worden overwogen
moeten rekening houden met deze schattingen.
Tot slot worden prospecties en studies uitgevoerd voor aankopen van nieuwe
eigendommen voor openbaar nut, voor rekening van het OCMW. Deze
eigendommen die bestemd zijn om bij te dragen tot de realisatie van de
maatschappelijke taken van het OCMW worden opgenomen in zijn openbaar
domein. Er werden ook aankoopverrichtingen gelanceerd om te kunnen genieten
van de subsidie voor grootstedelijk beleid voor de aankopen via de vereniging
Renobru voor het herstellen in de huurstaat??.

2. De ambities voor 2019

In 2019 zal worden overgegaan tot aan- en verkopen in het kader van de realisatie
van nieuwbouwprojecten. Ook de financiële en maatschappelijke mogelijkheden
moeten worden bekeken van nieuwe complexen op strategische plaatsen voor de
ontwikkeling van de stad (Pacheco, Byrrh, enz.), maar ook voor de werking van het
OCMW en zijn partnerorganisaties.

Er zal ruim aandacht worden geschonken aan de modernisering van de
verkoopprocedure van eigendommen met een brede publiciteit om zoveel mogelijk
potentiële kandidaat-kopers te bereiken. Meer bepaald door gebruik te maken van
de geolokalisatie van onze terreinen. Dit zal ons in staat stellen om de parameters te
identificeren die de prijzen kunnen beïnvloeden (nabijheid van bebouwbare zones
enz...)
Tot slot zal, zoals ook voor het bebouwd vermogen in 2019 een
computerprogramma worden ontwikkeld voor de opvolging van de verkoopdossiers
en de complexe verwerkingen die plaats moeten vinden voor de vastgoedtransactie.
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9. PERSONEELSBEHEER EN HUMAN RESOURCES
In 2019 zullen zowel de pool "Hard HR" als de pool "Soft HR" de reorganisatie en
positionering ten opzichte van elkaar verder zetten om zo beter te kunnen inspelen
op de vele uitdagingen waar een administratie die zich volop aan het moderniseren
is in een continu veranderende wereld van de arbeidsmarkt te maken krijgt.
Concreet zal in 2019 vooral worden ingezet op vereiste nieuwe
uitvoeringsmaatregelen als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe statuut
en de ontwikkeling van het HR-beleid, met name:




















Het op punt stellen van een uniek kader voor de administratie met als
voordeel een vlottere reaffectatie van personeel in functie van de behoeften,
een grotere efficiency, een grotere flexibiliteit en een gelijkheid op vlak van
benoemingen.
De evaluatie van de toepassing van het administratief en geldelijk statuut en
de aanpassing ervan, in overleg met de Stad.
De verdere toepassing van maatregelen voor de uitvoering van het nieuwe
administratieve en geldelijke statuut van het OCMW.
De aankoop van nieuwe, aangepaste computerprogramma's inzake
loopbaanbeheer.
Het professionaliseren van de aanwervingsprocedure waarbij het accent meer
komt te liggen op de competenties.
De invoering van een beleid met betrekking tot de integratie van personen
met een handicap.
De lancering van de nieuwe evaluatieprocedure van de samenwerking
(conform de voorschriften van het statuut) in het eerste kwartaal van 2019.
De ontwikkeling van indicatoren voor beheer inzake HR.
De ontwikkeling van een beleid voor het beheer van absenteïsme waarbij
contact wordt opgenomen met de langdurig afwezigen en gesprekken worden
voorzien voor wie na lange tijd het werk hervat, met inbegrip van de
ontwikkeling van een reïntegratieproces.
De voortzetting van het beleid van de benoemingen in het licht van de
evolutie van de pensioenproblematiek
De uitwerking in overleg met de Stad van programma's voor promotieexamens.
De toepassing van de digitalisering van de dossiers.
Het op punt zetten van een workflow voor mutaties.
Voortzetting van het online plaatsen van documenten die verband houden
met het personeelsbeheer.
Zoeken naar een nieuwe procedure waarbij gegevens met betrekking tot zij
die recht hebben op gezondheidszorg systematisch worden bijgehouden.
Het voltooien van de reflectie en de invoering van de gemaakte keuzes inzake
de controle op de gezondheid van de werknemers (arbeidsgeneesheer:
moederschapbescherming,
medische
onderzoeken,
preventieve
maatregelen).
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De invoering van een procedure voor ontslagen wegens organisatorische
problemen als gevolg van een langdurige en herhaaldelijke afwezigheid.
Het opstellen van een code voor deontologie voor het personeel.
De verdere toepassing van maatregelen die nodig zijn in het kader van de
GDPR.
Het verder uitwerken van het opleidingenaanbod, met name aan de hand van
een catalogus.
Geleidelijke invoering van het telewerken: dit houdt onder meer de lancering
in van een reflectie over de inrichting van de werkplek evenals het analyseren
en vertalen van het project in een reglementaire tekst.

Het betreft dus belangrijke taken, die vaak onderling erg van elkaar verschillen en
allemaal even ambitieus zijn, die kaderen in een modern personeelsbeheer en
die als doel hebben het voeren van een authentiek en dynamisch beleid van
human resources en ervoor te zorgen dat onze instelling de uitdagingen kan
aangaan die op haar weg komen.
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10. DEPARTEMENT COMMUNICATIE EN ORGANISATIE

I.

Communicatie

Het imago van het OCMW van de Stad Brussel een boost te geven door zijn acties,
die vaak weinig gekend zijn bij het grote publiek, in de kijker te plaatsen. Een
doelstelling die zal worden gerealiseerd met de volgende acties:








lancering van een nieuw logo, uitwerken van het grafisch charter en van een
nieuwe huisstijl;
beheer en promotie van een dynamische en gebruiksvriendelijke website;
productie en beheer van websites van de meest karakteristieke instellingen van
het OCMW van Brussel (instellingen, enz.);
invoering van procedures voor een dynamische en transparante interne
communicatie van de beslissingen;
de ontwikkeling van corporate templates (Power Point pagina's, enz)
vertrekkende van de nieuwe huisstijl;
de ontwikkeling van communicatietools voor uitkeringsgerechtigden (A5 kaart
met informatie, informatieve affiches, flyers, enz.)
de verdere ontwikkeling van een bedrijfskrant waarin het OCMW op een andere
manier aan het personeel wordt voorgesteld (voorstellen van weinig gekende
acties en projecten van de verschillende departementen en instellingen;
relevante gegevens om het specifieke karakter en de meerwaarde van het werk
van ons OCMW ten opzichte van andere spelers uit de sociale hulpverlening te
duiden; markerende feiten die ons werk bepalen, enz.).

Voorts zal de cel communicatie, in nauwe samenwerking met de deurwaarders,
blijvend een kwalitatieve en professionele dienstverlening garanderen voor onze
bezoekers en gebruikers.

II.

Organisatie

Zoals de voorgaande jaren zullen de volgende activiteiten en evenementen worden
georganiseerd:
 de overhandiging van medailles aan ambtenaren met 25 of 35 jaar dienst
 de eedaflegging van de sociale assistenten en inschakelingsambtenaren
 het personeelsfeest
 het feest voor de kinderen van het personeel
 onthaal van nieuwe werknemers
En voor 2019 ook nog:
 de eedaflegging van de benoemde ambtenaren
 ontvangst in audiëntie van de nieuw gepensioneerden
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het onthaal van studenten
de ontmoeting met de bewoners in een aantal OCMW-gebouwen.

III.

Studies

In 2019 zal de Cel Studies over voldoende staf beschikken met het oog op algemene
en specifieke taken.

1. Algemene taken





Analyse van de evolutie van de maatschappij, van de sociale verschijnselen om
het OCMW de kans te bieden om te anticiperen;
opsporen en analyseren van de behoeften van de inwoners van Brussel en de
diensten die door de verschillende publieke en interne actoren werden opgezet;
de verspreiding van de kennis die we met onze analyses hebben verworven, bij
zowel interne als externe betrokkenen;
interne analyse van de informatie verzameld in de verschillende departementen;

2. Specifieke taken




het verzamelen, analyseren en elk trimester verslag uitbrengen over de Artikels
27 (partnerschap Communautaire cel);
het jaarverslag 2018; verzamelen van de verschillende delen van de
departementen en uniformiseren alvorens in een opmaak te gieten;
informatiebrochure OCMW 2018-2019: actualiseren.

IV.

Gemeenschapsacties

3. Sociale coördinatie
Behoud van de actieve participatie aan de 6 sociale coördinatoren van de Stad
Brussel met het oog op het ontwikkelen van een coherente en doeltreffende llogica
met het Brussels verenigingsleven rond een gezamenlijke bepaling van de noden en
prioriteiten voor de verschillende wijken en dit ten gunste van de betrokken
bewoners.
De belangrijkste thema's voor 2019 liggen grotendeels in de lijn van het
multidisciplinaire thematische werk voor alle Sociale Coördinaties van de Stad
Brussel. Deze werkzaamheden vormen de focus van specifieke werkgroepen over
domeinen als huisvesting, onderwijs, jeugd, kleine kinderen, (mentale) gezondheid,
professionele inschakeling, deelname aan het cultuurleven, milieu, sociale cohesie...
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Daarnaast wordt de mogelijkheid bestudeerd van een koepelstructuur die de 6
sociale coördinaties overkoepelt.

4. Opvolging
van
specifieke
samenwerkingsverbanden :



communautaire

projecten

en

Opvolging van het duurzame wijkcontract "Jonction" dat afloopt eind 2019 en
"Marollen" dat een aanvang zal hebben genomen;
Deelname aan de invulling en opvolging van de weerhouden projecten in het
kader van allerhande projectoproepen.

5. Culturele acties
De uitbouw van de culturele as zal in 2019 leiden tot de voortzetting van de
partnerschappen met culturele instellingen, tot het opzetten van gerichte
partnerschappen en de verdeling van tickets in het kader van Artikel 27. Hierbij
voegen zich de samenwerkingsinitiatieven met het DSA en de DIMZ.

6. Participatie
Behoud van de deelname van het OCMW aan de voorbereidende bijeenkomsten
van de wijkforums.
Behoud van de taak die erin bestaat het onthaal van groepen en individuen te
coördineren om hen zo in te lichten over de werking van de instelling.

V.

Zoeken naar fondsen en partnerschappen

De Cel Zoeken naar fondsen en partnerschappen zal in 2019 voort werken aan de
taken die haar werden toevertrouwd sinds 2014, met name:
 het zoeken naar openbare of private fondsen die de verschillende departementen
toelaten om,
diensten en/of partners van het OCMW om hun lopende acties verder te zetten of
om nieuwe acties op te starten in de diverse domeinen die onder hun
takenpakket en bevoegdheid vallen;
 deze spelers te informeren over de oproepen die heb mogelijks kunnen
interesseren;
 actief bij te dragen tot het samenstellen van de inschrijvingdossiers.
Het zoeken naar publieke fondsen beoogt:
 Europese projectoproepen (Erasmus+, Interreg, enz.);

OCMW van de Stad Brussel

99

Algemene beleidsnota 2019



de projectoproepen van de federale, communautaire, regionale of lokale
overheden in België.

Het zoeken naar privéfondsen omvat drie luiken:
 antwoorden op projectoproepen van de Koning Boudewijnstichting en andere
nationale of internationale privéstichtingen of stichtingen van openbaar nut;
 deelnemen aan acties van "maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
bedrijfswereld". Dit kan leiden tot nieuwe vormen van samenwerking met deze
ondernemingen, via financiële steun maar het kan ook gaan om de uitwisseling
van kennis en expertise, het ter beschikking stellen van personeel voor acties
van het OCMW (bijvoorbeeld voor de huiswerkscholen) of het stimuleren van de
talenten van de steuntrekkenden;
 Het OCMW opnieuw profileren als mogelijke en betrouwbare ontvanger van
schenkingen en nalatenschappen, onroerende en roerende goederen.

VI.

Archieven en Musea

De dienst Archieven-Museum is belast met het beheer van:
 dossiers opgemaakt door de administratie en instellingen;
 het historisch en cultureel patrimonium van het
rechtsvoorgangers.

OCMW

en

zijn

De belangrijkste projecten zijn:
 deelname aan pijler 6 "Beheer van de informatie en procedures" van het
beleidsplan:
o digitalisering van bepaalde procedures en van een deel van de centrale
(papieren) archieven op basis van een reflectie over de
documentenstroom;
o invoering van een circuit van elektronische opslag om de
bewaringstermijnen te respecteren bepaald door de selectielijst van de
OCMW's (cf. wet van 1955 - Algemene rijksarchieven);
o parallel hiermee deelname aan de werkgroepen binnen de verenigingen
van archivarissen (AAFB en VVBAD) en van de twee GTi (Archieven en
Digitale overgang) in het Brusselse gewest.
 verder blijven verbeteren van de moeilijke bewaaromstandigheden van de
archieven, bibliotheken en collecties:
o opvolging van de bijdrage van het OCMW tot het herinrichtingproject van
de reserves RE-ORG (cf. KIKP– Koninklijk Instituut voor
Kunstpatrimonium en ICCROM - International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property) met de
partnerinstelling, Onze-Lieve-Vrouw met de Roos Hospitaal van Lessines;
o het opslaan van fondsen en collecties in overeenstemming met de
normen;
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o het opzetten van digitaliseringsprojecten van erfgoedcollecties;
o het zoeken naar geschikte plaatsen om fondsen en collecties te bewaren;
deelname aan het samenwerkings- en commununicatiebeleid van het OCMW
o het verder coderen en online plaatsen van de fondsen en collecties in de
software (Pallas, AICIM);
o bekendheid geven aan de fondsen en collecties via een uitgebreidere
website en bekendmaking via Facebook;
o het zoeken naar geschikte plaatsen voor de valorisatie van musea
(ruimten die geschikt zijn en die aan de normen voldoen);
o verdere deelname aan verschillende activiteiten voor opzoeking, publicatie
en valorisatie (Erfgoeddagen, Internationale dag van de archieven,
nocturnes in Brusselse musea...), eventueel in samenwerking met de
betrokken instellingen, verenigingen en werkgroepen (met name
Hospitium vzw – Belgische vereniging voor de geschiedenis van de
hospitalen en de zorg, de Musea en de Archieven van de Stad Brussel,
GTi – Archieven, onderzoekseenheden van de ULB Bru-Cités en
SOCIAMM, de Brusselse Museumraad...) en met de Berg van
Barmhartigheid voor het vieren van zijn 400-jarig bestaan.

VII.

Agenda 21

In 2019 wordt aan vier globale taken verder gewerkt in het kader van Agenda 21:





het ontwikkelen van activiteiten die Agenda 21 definiëren en realiseren
het definiëren van een beleid van duurzame mobiliteit
het uitwerken van het DREAM project
Een opleiding Duurzame Ontwikkeling voorzien voor de nieuwe OCMWwerknemers
1. Agenda 21







coördinatie van het beleid van duurzame ontwikkeling (versterking van de
deelname van de referenten van Agenda 21, focusgroepen, stuurgroep,
coördinatie duurzame ontwikkeling);
administratief beheer van de acties van de lokale Agenda 21 (jaarlijkse evaluatie
met de installatie van het platform Easy-Up Agenda 21, bepaling van de
prioritaire acties, update van het Actieplan, uitwerking van werkmethoden...);
ondersteunen van projecten (themadagen of -weken):
o Gezondheid (20 km van Brussel voor ambtenaren van het OCMW);
o Mobiliteit (Week van de mobiliteit);
o Duurzame voeding (collectieve moestuinen en participatieve tuinen aan de
Zeepziederij Heymans en de Fleuristen, DREAM project);
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o Dagen van het REG (Rationeel Energiegerbruik in samenwerking met de
dienst schuldbemiddeling van de DAS);
Interne en externe communicatie rond de grote projecten van de Agenda 21
(Brèves, uitwerken van dragers, presentatie colloquia…)
Coördinatie van de integratie van de sociale bepalingen in overheidsopdrachten,
participatie in verschillende netwerken (Brulocalis, Stichting voor Toekomstige
Generaties, RABAD, FDSS, REPIS, Federale Commissie DD, Réseau Ecoteam, Rencontres des Continents, Sociale coördinaties, Sociale antennes,
buurthuizen, …)
Communicatie en verspreiding van tools voor sensibilisering (REG-campagne
(Stad + OCMW), sensibilisering van administratieve personeelsleden en
buurthuizen voor een REG
aandacht voor en beantwoorden van projectoproepen inzake duurzame
ontwikkeling.
advies aan de diensten en departementen van het OCMW inzake milieu en
duurzame ontwikkeling.
Uitwerken van een actieplan voor duurzame energie en het klimaat.

2. Mobiliteit








Coördinatie van het mobiliteitsbeleid (participatie van de referenten “Mobiliteit”);
Administratief beheer van de acties Mobiliteit (actualisering van het
Bedrijfsvervoerplan, federale vragenlijst, verplichting met betrekking tot het
beheer van het wagenpark, …);
Ondersteuning van projecten (themadagen of -weken): week van de mobiliteit,
enz.
Interne en externe communicatie rond projecten;
Communicatie en verspreiding van tools voor sensibilisering (vervuilpieken, Low
Emission
Zone,
voetgangerszones,
bedrijfsverplaatsingen,
campagne
Biker2Biker, sensibilisering van ambtenaren voor mobiliteit (verschillende acties);
Beantwoorden van en aandacht voor projectoproepen inzake mobiliteit (Pro Velo:
The Bike Experience, The Bike Project, …);
Advies aan de diensten en departementen van het OCMW inzake mobiliteit.

3. Dream
In 2019 moet het Deam project worden herbekeken en geprofessionaliseerd. Er
moet een nieuwe structuur komen voor management en personeelsbeheer. Er
moeten nieuwe middelen worden gezocht en het project moet een nieuw elan
krijgen. Een begeleidingscommissie moet de doelstellingen definiëren en toezien op
de verwezenlijking ervan. De commissie is operationeel sinds eind 2018
Bestendigen en ontwikkelen van het DREAM project (Verdeling & Ophaling
voedseloverschotten door Mabru)
Globale taken:
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Een duurzame, gestructureerde bevoorradingsstroom van voedingsmiddelen tot
stand te brengen ten gunste van een kwetsbare doelgroep in een optiek van
sociale cohesie, permanente educatie en sociaalprofessionele inschakeling;
Recupereren en hergebruiken van de voedseloverschotten (fruit en groente) van
de Brusselse vroegmarkt (Mabru) en van andere distributie-eenheden;
Strijd tegen voedselverspilling.

Specifieke doelstellingen:





Het recupereren, verpakken en opslaan van de niet verkochte voedingsmiddelen
(vers fruit en groenten);Distributie van de onverkochte producten via een bevoorradingsplatfom dat tot
stand werd gebracht door het Overleg over Voedselhulp/FBMD en het netwerk
van sociale kruideniers, REPIS
Sociaalprofessionele inschakeling van werknemers en werkneemsters die
behoren tot een kwetsbare doelgroep;

Verwachte resultaten 2019:




80 partnerverenigingen (in plaats van 30 in 2017);
Dagelijkse levering van 2 ton voedseloverschotten (tegenover 1,2 ton in 2018)
Uitbreiding van het project naar andere partners: 8 huidige leveranciers (2017) en
twee nieuwe leveranciers

4. Opleidingen duurzame ontwikkeling voor nieuwe werknemers
Voortzetting van het project bestaande uit het organiseren van Informatiesessies en
het samenstellen van onthaalkit "Duurzame ontwikkeling" voor de nieuwe
medewerkers van het OCMW van de Stad Brussel. Het globale doel van het project
is om ambtenaren van het OCMW te stimuleren bij te dragen tot de dynamiek van de
duurzame ontwikkeling via het begeleiden, ondersteunen en stimuleren van nieuwe
initiatieven die kaderen in de duurzame ontwikkeling.
Specifieke doelstellingen:
 De nieuwe medewerkers kennis laten maken met het beleid van duurzame
ontwikkeling en met de Agenda 21
 Uitleggen welke houding op het werk kan helpen om hun ecologische voetafdruk
te verkleinen;
 Het uitbreiden van deze maatregelen naar een grotere groep van ambtenaren;
 Het vernieuwen van de relevante communicatietools; met name het uitwerken
van een video waarin de lokale Agenda 21 wordt voorgesteld.
5. Voorts belichten we in het kader van de ontwikkeling van het plan
"agenda 21":
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Dagen van het REG (Rationeel Energiegerbruik in samenwerking met de
dienst schuldbemiddeling van de DAS);



Sensibiliseringscampagnes met het oog op het Rationeel Energiegebruik;
-



Affiches, dragers en campagnes die oproepen tot een aangepast gedrag
inzake REG.
Informatiesessies en het samenstellen van onthaalkit
ontwikkeling" voor de nieuwe medewerkers van het OCMW

-

"Duurzame

uitleggen welke houding op het werk kan helpen om hun ecologische
voetafdruk te verkleinen;
ter beschikking stellen van elementen die de ecologische voetafdruk van
elke ambtenaar kunnen beperken (thermometer, multistekkers,
sensibiliserende dragers)



Herbekijken van de invoering van een staff van energieverantwoordelijken en
Agenda 21 ambassadeurs per departement, dienst en instelling;



Invoering van een "oude verwarmings" procedure om de periodes van ???



Analyseren van de mogelijkheden om deel te nemen aan programma's van
globaal REG-beheer ( cf.: Lokaal Actieplan voor Energiebeheer (PLAGE … ).

VIII.

Garage

De activiteit van de garage wordt voortgezet met een technische dienstverlening
voor bedrijfswagens.
Er zal een nieuwe locatie worden gezocht voor eze
activiteiten, hiermee vooruitlopend op de overname van de huidige garage door zijn
nieuwe eigenaar eind 2019.
De laatste functiewagens die eigendom zijn van het OCMW worden vervangen door
leasingwagens conform de opdracht afgesloten in 2016.

IX.

Reprografie

De reprografie zal haar huidige activiteiten voortzetten en staat in voor de
verzending van de uitgaande post van het OCMW waarbij de frankering gebeurt
hetzij door de eigen diensten, hetzij door de opdrachtnemer van het OCMW.
Er zal een studie worden uitgevoerd naar de ontwikkeling van de reprografie voor
algemeen gebruik.
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11. DEPARTEMENT FINANCIËN

De opdracht van het departement Financiën bestaat uit:
1. De ontwikkeling van een financiële visie van de instelling, via het observeren
en analyseren van de financiële aspecten van de diverse activiteiten van de
instelling maar ook van de macro-economische situatie en de evolutie van de
sector;
2. Het garanderen dat de budgetten, rekeningen, het meerjarig investeringsplan,
budgettaire wijzigingen, beheerscontrole, financiële analyse van de
indicatoren volgens de regels worden opgemaakt;
3. Voorstellen van organisatorische strategieën evenals van allerhande
processen voor het optimaliseren van het financieel beheer van de instelling;
4. Instaan voor de implementatie, organisatie en communicatie van de
beslissingen en projecten die zijn toevertrouwd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn en de Secretaris-generaal die verband houden met
het departement Financiën;
In 2019 beoogt het departement Financiën tevens de volgende doelstellingen:








De uitvoering van het beleidsplan en met name pijler 3 "projectmanagement
en
beheer"
in
nauwe
samenwerking
met
de
verschillende
projectverantwoordelijken met als operationele doelstellingen het ter
beschikking stellen van functionele organigrammen, de ROI van het team
management, de ontwikkeling van indicatoren van het beheer en van de
activiteiten, de opleiding en het coachen van het top en middle
management,...
De invoering van een nieuwe budgetteringstool "BIS" in samenwerking met de
DIM en de ontwikkeling van budgettaire modellen in de nieuwe tool;
Budgettaire opvolging via deze nieuwe tool;
Het actualiseren van bepaalde procedures en verder digitaliseren van
boekhouddocumenten (elektronische facturatie, ingescande facturen,
ontwikkeling van scanfact voor het circuit van de sociale facturatie,...);
De verbetering en het optimaliseren van het gebruik van de module
“Boekhoudinterface"
Het bijwerken van het meerjarig investeringsplan en van de
rentabiliteitsstudies met betrekking tot vastgoedprojecten

Intern moet het departement Financiën verder inspanningen blijven leveren voor een
goed beheer van de middelen die ter beschikking worden gesteld. Als gevolg van het
vertrek van een aantal personeelsleden moet een optimale verdeling gebeuren van
de taken tussen de ambtenaren van het departement. Er moeten ook blijvend
inspanningen worden geleverd inzake het personeelsbeheer (evaluatie...) en de
verspreiding van informatie.
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12. AANKOOPCENTRALE

De Aankoopcentrale blijft jaar na jaar evolueren, en 2019 is daar geen uitzondering
op. Een greep uit de fundamentele doelstellingen:
Op korte termijn:
•

Onze bestekken blijven verbeteren, zowel vanuit juridisch als vanuit technisch
oogpunt

•

Constructievere contacten onderhouden met de diensten, met het oog op een
vlotte uitwisseling van informatie en diensten;

•

De diensten bewust maken van het belang van een goede beschrijving van
de behoeften en respect van de planning en hen hierin bijstaan;

•

Een beroep blijven doen op de bestaande aankoopcentrales wanneer die
tegemoet komen aan onze noden;

•

De milieuvereisten verder opvoeren zonder afbreuk te doen aan de
economische ontwikkeling van onze opdrachten;

•

De markt blijven verkennen binnen de beperking van de wet voor openbare
aanbestedingen;

•

Overgaan tot de onderhandelingsprocedure iedere keer dat het volgens de
wet mogelijk is, door telkens wanneer mogelijk, sociaal economische
ondernemingen te raadplegen;

•

Het prijscriterium uitdrukken in Livecyclecost telkens wanneer dit relevant is;

•

De automatisering bevorderen, met name door toe te treden tot het platform
dat het mogelijk maakt om elektronische offertes in ontvangst te nemen.

•

De medewerkers van de centrale stimuleren om zich verder te vervolmaken
en blijven opleidingen volgen over overheidsopdrachten in het algemeen
maar ook specifiek over het ecologische en sociale aspect van opdrachten,

•

Onze opdrachten
ondernemingen

•

Toezien op een gezonde werkomgeving voor het personeel van de
aankoopcentrale

toegankelijker

maken

voor

kleine

en

middelgrote

Op middellange termijn:
•

De onderhandelingspraktijk uitbreiden en verbeteren;

•

Voorkeur geven aan de elektronische verwerking van onze opdrachten;

Op lange termijn:
•

De procedures voor overheidsopdrachten digitaliseren conform de nieuwe wet
van 2017

De meeste van deze doelstellingen worden vandaag dagelijks toegepast door de
Aankoopcentrale. De aankoopcentrale zal in 2019 deze doelstellingen op een
dynamische en professionele manier blijven nastreven.
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2019 wordt zoals alle voorgaande jaren opnieuw een jaar vol nieuwe uitdagingen
voor het hele team, in samenwerking met de betrokken diensten.
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13. INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

In 2019 zal de DPBW de doelstellingen nastreven die voortvloeien uit de vele
veranderingen in de wetgeving op het welzijn op het werk.
 Opleiden en informeren van de leden van de interventieteams en van het
personeel in
het kader van
het beheer
van
verschillende
brandpreventiedossiers van alle gebouwen, inclusief de interne
urgentieplannen met de vele actiefiches (brand, gas, bomalarm,...).
 Het actualiseren van alle werkpostfiches van alle departementen en diensten
van het OCMW van Brussel.
 De implementatie van vele opleidingen voor alle medewerkers die instaan
voor interventie in de verschillende gebouwen, rekening houdend met hun
specialisatie in het kader van brandmeldings- en brandalarmoefeningen.
 Het versterken van de structuur van de IDPB met de aanwerving van een
preventieadviseur niveau 2 en door een bestaand teamlid een aanvullende
opleiding voor preventieadviseur niveau 2 te laten volgen.
 Het bijwerken van het Globaal Preventieplan 2015-2018 voor wat betreft de
psychosociale aspecten op basis van de uitgevoerde risicoanalyses, tekening
houdend met de alarmsignalen, opgesteld door de Federale Dienst
Tewerkstelling en Sociaal overleg.
 De wens om binnen de instelling (voor al haar gebruikers) een Cel voor
Agressiepreventie op te richten, naar analogie met de cel die werd opgericht
binnen het Departement voor Maatschappelijk Welzijn (komt enkel tussen
voor de gebruikers van dit departement) . De problematiek van werknemers
die worden geconfronteerd met agressie ongeacht het domein waarbinnen die
zich voordoet moet worden beheerd door de verantwoordelijke van de IDPB
zoals wordt voorzien de de FOD Tewerkstelling en Sociaal overleg.
 In het kader van het beleidsplan 2016-2018 van het OCMW van Brussel werd
de Leidend ambtenaar van de DPBW geïntegreerd in het project
"crisisbeheer" met het oog op het beraadslagen rond en het uitwerken van
een plan voor crisisbeheer voor de hele instelling. Dit crisisbeheer zal
ongetwijfeld deels antwoord vinden in het kader van het opstellen van interne
noodplannen voor alle gebouwen van het OCMW van Brussel.
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14. INTERNE AUDIT EN CONTROLE VAN DE WAREN

V.

Strategie en Interne controle

De Cel Strategie en Interne controle" werd gelanceerd eind 2017 en trad effectief in
werking halfweg 2018. Haar taak omvat drie luiken die onderling van elkaar
afhankelijk zijn:
 Begeleiden van de uitwerking, wijziging en toepassing van het Beleidsplan
 Beschrijven, analyseren en voorstellen van wijzigingen voor de OCMW
procedures
 Begeleiden van de ontwikkeling en verbetering van het Intern Controlesysteem
In 2019 wordt werk gemaakt van een aantal concrete doelstellingen die kaderen in
deze drie pijlers:
 De update van het beleidsplan om er een sterk en federaliserend project van te
maken rond een gedeelde visie die vorm kreeg samen met alle organen en
personeelsleden van het OCMW;
 De voortzetting van de uitvoering van het beleidsplan waarbij een beroep wordt
gedaan op tools voor collectieve intelligentie om alle medewerkers de kans te
bieden om hun talenten te uiten en bij te dragen aan het gemeenschappelijk
project;
 Het bepalen van de kernprocedures van het OCMW waarvan de optimalisering
van hun cartografie en verbetering voorrang moet krijgen, in functie van de
doelstellingen van het beleidsplan, op basis van voorstellen van werkgroepen die
voornamelijk bestaan uit personeelsleden die te maken krijgen met deze
procedures;
 Ontwikkelen van het documentaire en procedurele systeem van de instelling om
de interne controle te versterken, op basis van risicoanalyses.
De Cel Strategie en Interne controle zal deze verschillende acties coördineren,
animeren en begeleiden en laat zich hierbij bijstaand door gespecialiseerde externe
consultants.

VI.

GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV of GDPR in het Engels) is
op 25 mei laatstleden van in voege getreden. Deze belangrijke Europese wetgeving
heeft vele gevolgen voor alle persoonsgegevens die het OCMW in zijn bezit heeft,
ongeacht de betrokken persoon.
Er werd een actieplan uitgewerkt door een werkgroep om er zeker van te zijn dat het
OCMW in regel is met alle voorschriften van het reglement. Elk Departement heeft
een aanspreekpunt die de link vormt met de werkgroep.
Er is één persoon binnen de instelling die verantwoordelijk is voor alles wat te maken
heeft met GDPR: dat is de Data Protection Officer (DPO) met als taken het
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adviseren, sensibiliseren en controleren van de noodzakelijke pijlers met het oog op
een doeltreffende verwezenlijking van het actieplan.
Ongeacht de inspanningen die worden geleverd door de personen die als specifieke
taak hebben om het reglement toe te passen, is de bescherming van de
persoonsgegevens een zaak van alle personeelsleden van het OCMW.
Daarom zal in 2019 niet alleen werk worden gemaakt van een aantal "technische"
eisen zoals het voltooien van het "register van de verwerkingsactiviteiten" of van
risicoanalyses, maar er zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan het
sensibiliseren en het opleiden van het personeel.
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15. DEPARTEMENT INFORMATICA EN METHODES (DIM)

I.

Masterplan

Het masterplan dat beschikbaar zal zijn in oktober 2018, kan een invloed hebben op
de realisaties die voorzien zijn voor 2019. Een aantal ervan zijn evenwel absoluut
noodzakelijk en zullen er normaalgezien in vermeld staan.

II.

Bestuur

Met het oog op het structureren van de activiteiten van de DIM maar ook van de vele
andere projecten waarin de DIM zal tussenkomen, zoals de renovatie van het
Pacheco Instituut, zal de dienst een methodologie uitwerken voor projectbeheer, met
bijhorend stramien, in samenwerking met de interne controle.
Behalve de verschillende workflows voor de verschillende aanvragen die soms
verwarrend zijn voor de gebruikers, beschikt de informaticadienst niet over een
beheerssysteem. In 2019 zal het product "Open Source" Freeware GLPI worden
ingevoerd. Het beantwoordt aan de ICT ITIL norm.
Het gedeelte opleiding en helpdesk voor de administratie dat momenteel wordt
uitbesteed, zal terug intern gebeuren, om aldus de opleidingen voor het werken met
de software en voor de basiskantoorsoftware terug in eigen handen te nemen.
Ook de certificering van de gebruikte bekabeling zal terug intern gebeuren, want ons
de vereiste kwaliteit en flexibiliteit zal bieden met het oog op de lancering van nieuwe
netwerken.

III.

Beveiliging van de installaties en de toepassingen

In 2019 wordt werk gemaakt van drie belangrijke pijlers die betrekking hebben op
computerveiligheid:
 Er wordt een nieuw veiligheidsbeleid gedefinieerd. Hierbij zal rekening worden
gehouden met de vereisten in het kader van de Algemene Verordening
Persoonsgegevens en met de technische evolutie;
 Er zal een studie worden gevoerd over de invoering van een DRP (Disaster
Recovery Plan). Een eerste fase zal meteen in werking treden, op basis van
de studie, om in geval van rampsituaties een vlotte overname mogelijk te
maken van de NH en boekhoudkundige applicaties;
 Onze koppelingsinstallaties van ons netwerk met de buitenwereld zullen een
upgrade krijgen zodat ze up-to-date zijn vanuit het oogpunt van de veiligheid.

IV.

Nieuwe projecten

De eerste stappen van het masterplan worden uitgevoerd, waarbij een nieuwe
prioriteit wordt gegeven aan de voorziene taken in deze algemene beleidsnota.
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Een ontwikkelingsproject of een bestaande software zal ter beschikking gesteld
worden van de dienst Ontvangsten. Deze dienst beschikt momenteel niet over een
specifiek computerprogramma; alles gebeurt in Excel. Het betreft een complex
project gezien het grote aantal binnenkomende stromen bij de dienst.
Een project voor het elektronisch archiveren van onze archieven zal ter beschikking
worden gesteld van de dienst Archieven (hardware, software en opslag).

V.

Voortzetting van de modernisering

De infrastructuren en de software worden verder gemoderniseerd, op alle niveaus:

1. Integratie




Elke nacht gebeurt de integratie tussen de WorkFlows en Packages. Dit
betekent dat de gegevens altijd die van de vorige dag zijn. Met Mediprima is
het niet langer aanvaardbaar om met deze vertraging te werken. Daar waar
het nodig of mogelijk is, zal een onmiddellijk gebruik van de gegevens gedaan
worden;
Tussen de verschillende computersystemen zijn er vele hiaten. Deze hiaten
worden doorgaans manueel verholpen door de overdracht van bestanden, of
de gegevens worden opnieuw ingevoerd. In beide gevallen is het risico op het
maken van fouten groot. Daar waar dit mogelijk is, zullen de hiaten worden
weggewerkt om te vermijden dat er bij het verwerken van de gegevens
menselijke fouten kunnen worden gemaakt;

2. Software:





Creëren van een collaboratieve omgeving die het mogelijk maakt om
bestanden te delen binnen en buiten het netwerk van het OCMW, gebaseerd
hetzij op de ShareFile technologie, hetzij de SharePoint technologie; wordt
geanalyseerd;
Toepassing van nieuwe applicaties voor het beheer van het patrimonium, van
de GDPR...
Modernisering van bestaande applicaties:
o Toepassen van Microsoft 2019;
o Installatie van de laatste versie van GeBat;
o Installatie van de laatste versie van SP-Expert;

3. Hardware:



In samenwerking met de IDPB wordt een begin gemaakt van de
technologiewijziging voor toegangsbadges, meer bepaald voor de prikklokken
en het toegangsbeheer;
Vervanging van de UPS (veiligheidsbatterij) van het serverlokaal;
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Moderniseren van de telefonie van de antennes (VOIP): 3 antennes maken in
2019 de overstap;
UTP bekabeling in Ter Ursulinen in het gerenoveerde gedeelte van het
gebouw (Acolay vleugel), zowel voor de televisie van de bewoners als voor
telefonie:
Voortzetten van het omvangrijke WIFI project voor de residenties;
Tweede fase van het schermproject (TV-schermen in de verschillende
onthaalruimten van de gebruikers);
Moderniseren van het lokaal van de raad (geluid en nieuwe HDMI
aansluitingen);
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