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2 GESLACHT, LEEFTIJD EN GEZINSSAMENSTELLING 
 
 
TABEL 3: DE EVOLUTIE VAN HET AANTAL PERSONEN OUDER DAN 65 IN KORTRIJK 
 
Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Aantal 15.055 15.077 15.068 15.081 15.155 15.356 15.470 15.771 15.882 16.004 
% bevolking 20,2% 20,2% 20,4% 20,4% 20,4% 20,5% 20,7%  21,0%  21,2%  21,3%  

 
 
Kortrijk heeft een relatief gemiddeld tot hoog aandeel ouderen binnen zijn bevolking. Deze cijfers 
weerspiegelen voor een stuk de centrumfunctie van Kortrijk, met zijn ruim aanbod aan aangepaste 
woningen en flats voor ouderen, en de ruime waaier aan voorzieningen. 
 
Grijze druk 
De grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal 
personen van 20 tot 65 jaar. Het is een indicatie van de verhouding tussen de leeftijdsgroep van 
gepensioneerden en de beroepsbevolking.  
De grijze druk voor 2013 bedraagt voor stad Kortrijk 37,2%. Dat is 0,4% hoger dan vorig jaar en 
2% hoger dan 6 jaar geleden. 
 
Interne verzilvering  
De interne verzilvering is de verhouding tussen het aantal personen van 80 jaar en ouder en het 
aantal personen van 60 jaar en ouder. De interne verzilvering bedraagt voor Kortrijk 26,3%. Dit 
aandeel stijgt langzaam maar zeker met ca 0,5% per jaar. 
 
Een belangrijk bevolkingsgegeven is dat Kortrijk als centrumstad vrij veel eenpersoonshuishoudens 
kent met een geïndividualiseerd inkomen. Dat houdt een meer kwetsbaar karakter in. 
 
 
 
3 ECONOMISCHE ACTIVITEIT 
 
 
De werkloosheidsgraad (gemiddelde per jaar) in Vlaanderen steeg van 7,06% in 2009 over 7,17% 
in 2010, en daalt naar 6,65% in 2011 om opnieuw te stijgen naar 6,92% in 2012 en verder te 
stijgen naar 7,48% in 2013. 
Op jaarbasis waren de meest opmerkelijke stijgingen het aantal hoogeschoolde werkzoekenden 
(+13,8% t.o.v. 2012) en het aantal werklozen die tussen de 1 en 2 jaar werkloos zijn (+ 14,5% 
t.o.v. 2012). 
 
Onderstaande tabel geeft de werkloosheidsgraad weer voor de maand december in het 
arrondissement Kortrijk. De economie is terug aan het hervallen. De werkloosheidsgraad in het 
arrondissement Kortrijk stijgt van 5,94% naar 6,21%. 
 
TABEL 4: DE EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEIDSGRAAD ARRONDISSEMENT KORTRIJK 
 

December 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mannen 5,60% 5,74% 5,77% 4,07% 4,63% 5,65% 5,16% 4,95% 5,72% 6,42% 
Vrouwen 9,05% 8,84% 8,04% 6,32% 6,28% 7,03% 6,45% 6,01% 6,21% 6,67% 
Totaal 7,10% 7,08% 5,76% 5,08% 5,38% 6,27% 5,75% 5,44% 5,94% 6,21% 

 
 
Het arrondissement Roeselare kent een werkloosheidsgraad van 5,32% (ook een stijging). West-
Vlaanderen kent een werkloosheidsgraad van 6,38% (een stijging van 0,66%): dat ligt hoger dan 
Zuid-West-Vlaanderen met 5,79%. In vergelijking met december 2012 stijgt het aantal niet-
werkzoekenden tot 11.018 (+12,9%). De terugval van de economie toont zich o.a. in de 
werkloosheidscijfers. 
 
Volgende kanttekening kan hierbij gemaakt worden. 
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In 2013 ving het OCMW Kortrijk 84 huishoudens op (gezinnen of alleenstaanden) in het lokaal 
opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI). 
 
In 2013 deden 213 illegaal verblijvende huishoudens (gezinnen of alleenstaanden) een beroep op 
het OCMW voor dringende medische hulp. In vergelijking met vorig jaar gaat het om een lichte 
stijging van 26 huishoudens.  
 
De instroom van het aantal asielzoekers daalt en zo verlopen de procedures ook sneller. Er is een 
omgekeerde maar logische relatie met de cijfers over het LOI en de dringende medische hulp. Hoe 
sneller de procedures verlopen, hoe vlugger de instroom en uitstroom (doorstromingsindex) in het 
LOI en hoe meer mensen een periode illegaal verblijven met uitsluitend toegang op dringende 
medische hulp. 
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2 DIENSTVERLENING 
 
 

I SOCIAAL HUIS 
 
 
Het Sociaal Huis is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Stad en OCMW. Begin november 
2007 opende het Sociaal Huis in de hoofdzetel van het OCMW en haar sociale dienst. De 
doelstelling van het Sociaal Huis is het verhogen van de toegankelijkheid en de doorzichtigheid van 
de sociale dienstverlening in Kortrijk. Burgers kunnen er terecht en dit zowel fysisch, telefonisch, 
via email of ze kunnen informatie nazien via de website.  
 
Het team intake staat in voor de opdrachten van het Sociaal Huis. Het takenpakket is divers, zoals 
het beantwoorden van alle individuele vragen en het verzorgen van verschillende toelichtingen 
naar studenten, diensten en inburgeraars. Net zoals voorgaande jaren was er de nodige aandacht 
voor netwerkvorming met private diensten. 
 
Eind 2010 ondertekende het OCMW een charter voor een toegankelijke lokale dienst- en 
hulpverlening, op verzoek van de VVSG, en liet een toegankelijkheidsscan uitvoeren vanhet Sociaal 
Huis. Dit zelfevaluatie-instrument stelt organisaties in de mogelijkheid om de lokale dienst- en 
hulpverlening door te lichten op het vlak van integrale toegankelijkheid. In 2011 lag de focus op 
het realiseren van afstemming met andere diensten op de 1ste lijn via het organiseren van 
rondetafelgesprekken. De verdere uitwerking liep over heel 2012. 
Om de visie van gebruikers met betrekking tot de dienstverlening van het Sociaal Huis en de 
sociale dienst te kennen, werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van een 
vragenlijst werden een aantal items bevraagd. Alle soorten hulpvragen werden erin opgenomen. 
Studenten voerden de enquêtes bij de willekeurig geselecteerde personen uit. In totaal werden er 
151 enquêtes afgenomen. Algemeen genomen merken we een zeer positief beeld over de hulp- en 
dienstverlening op. Er werden weinig lacunes of tekortkomingen aangehaald. Op basis van de 
resultaten worden enkele wijzigingen ingevoerd. 
 
In 2013 werden de eerste stappen gezet om de dienstverlening te clusteren. De 
infobaliemedewerkers, gelinkt aan de wijkcentra, staan mee in voor de uitbouw van het Sociaal 
Huis. De samenwerking wordt in 2014 verder uitgetekend.  
 
 
 
1 SOCIAAL HUIS BUDA 
 
 
Het Sociaal Huis heeft ruime openingsuren door de koppeling aan de permanentie van de sociale 
dienst. 
 
Het team intake en de maatschappelijk werkers die in de randgemeenten de zitdagen waarnemen, 
staan in voor het beantwoorden van de vragen. Door wijzigingen in het takenpakket van het team 
intake breidde het team uit tot 5 maatschappelijk werkers (het aantal equivalenten verhoogde tot 
4,8 V.T.E.). Daarnaast bleven 2 maatschappelijk werkers de zitdagen in de randgemeenten 
Aalbeke, Marke en Rollegem bemannen. 
 
In 2013 vonden 3.991 vragen hun weg naar het Sociaal Huis, de vragen vanuit de antennepunten 
inbegrepen. 
Kijken we op maandbasis, dan bekomen we een gemiddelde van 332 vragen. De vragen worden 
via het softwareprogramma ‘cliëntonthaal en trajectopvolging’ informatorisch geregistreerd. Bij 
telefonische oproepen is het is niet voor de hand liggend om te beschikken over de gegevens die 
noodzakelijk zijn om tot registratie over te kunnen gaan. In de realiteit ligt het aantal telefonische 
oproepen hoger. Sinds 2013 zit de registratie van de contacten in de antennepunten vervat in de 
software, waardoor ze niet langer apart in de tabel opgenomen kunnen worden.  
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TABEL 6: AARD VAN HET CONTACT 
 

2009 2010 2011 2012 2013

telefonisch 241 209 144 217 160
email 32 52 219 149 248

op bureau 2.061 2.623 3.089 3.251 3.404

deelgemeentes 30 33 23 14 geen data
schriftelijk geen data 26 191 195 179  
 
 
Binnen het Sociaal Huis houden externe diensten sinds enkele jaren hun spreekuren. In 2013 
breidde dit uit en houdt DienstenOndersteuningsplan, de dienst die zich bezig houdt met het 
voortraject voor personen met een vermoeden van handicap, ook hun zitdag binnen het Sociaal 
Huis.  
De Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen kon in de loop van 2013 terecht in de 
burelen van de Rijksdienst voor Pensioenen in Kortrijk. Alle zitdagen van de pensioendienst werden 
gebundeld in één gebouw, waardoor de nood om nog langer in het Sociaal Huis zitdag te houden 
eind 2013 wegviel.  
 
Een overzicht van de zitdagen die in 2013 in het Sociaal Huis doorgingen: 
 Nationaal Instituut voor Oorlogsslachtoffers, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers; 
 Fonds voor Arbeidsongevallen; 
 Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen; 
 Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst minder-validen personen 

met een handicap. 
 De Huurdersbond 
 DienstenOndersteuningsPlan  
 
De laatste jaren vroegen tal van welzijnsorganisaties om gebruik te kunnen maken van een 
gespreksruimte om hun gesprekken met cliënten binnen het Sociaal Huis te mogen voeren. Het 
gaat over occasioneel gebruik. Sommige gesprekken kunnen niet aan huis gevoerd worden, en niet 
iedere dienst die over een ruimer territoriaal gebied werkt, beschikt over een lokaal in onze 
gemeente. 
Het Sociaal Huis stoelt op het aangaan van samenwerkingsverbanden. Informatorische 
ontwikkelingen maakten mogelijk dat externe diensten het reservatiesysteem kunnen raadplegen 
en een afspraak kunnen vastleggen. De spreekruimte binnen het Sociaal Huis staat sinds 2012 
open voor externe diensten. De vaste zitdagen van de externe diensten gaan prioritair door. De 
overige momenten kunnen gereserveerd worden om ad hoc gesprekken te voeren. 
 
 
 
2 WOONZORGANTENNES 
 
 
In 2008 herorganiseerden de lokale dienstencentra hun OIP en hulpverleningswerking. We 
opteerden er voor om via woonzorggebieden elke Kortrijkse burger te bedienen. De sociaal 
verpleegkundige werd de spilfiguur voor dit gebied. Die woonzorgverlener opereert vanuit het 
lokaal dienstencentrum. 
 
In juni 2009 startten we in Kortrijk-Centrum-Zuid in de wijk Drie Hofsteden met een wijkbureau, 
een wekelijks permanentiemoment in de wijk (het appartementsgebouw aan het Van 
Raemdonckpark). 
 
In elk gebied is een medewerker voltijds aan de slag, behalve in de gebieden Kortrijk-Centrum-
Zuid (50%) en Bissegem (80%). De medewerker is niet alleen hulpverlener in het woonzorggebied, 
maar blijft actief betrokken in de werking van het dienstencentrum. Zij staat o.a. in voor de 
programmatie van gezondheidsvoorlichting en -voordrachten, het meehelpen aan 
centrumactiviteiten en eventueel het waarnemen van permanentie. 
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TABEL 7: ACTIEVE DOSSIERS WOONZORGANTENNES 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Kortrijk_Centrum-Oost 67 62 86 152 134 
Kortrijk-Centrum-West 81 100 116 129 110 
Kortrijk-Centrum-Noord 56 81 73 82 71 
Kortrijk-Centrum-Zuid 30 70 47 47 69 
Marke 129 123 113 130 139 
Bissegem 71 76 91 114 119 
Heule 117 103 113 136 103 
Kortrijk-Zuid 128 170 192 258 302 
Totaal 679 785 831 1.048 1.047 
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II WONEN EN ZORG 
 
 
1 BEGELEID WONEN  
 
 
TABEL 8: OVERZICHT VAN HET AANBOD BEGELEID WONEN 
 
Aanbod Eenheden Aantal 

cliëntsystemen 
Totaal aantal 

personen 
Waaronder 

minderjarige 
kinderen 

Crisisopvang* 8 kamers 24 34 8 
Doorgangswoningen 18 woningen 33 95 51 

 
* woningen Handboogstraat 22 en 26 
 
 

Woongelegenheid Aantal Bewoners
op 31 december 2013

Gemiddelde
leeftijd huidige 

bewoners

Gemiddelde
wachttijd

Wachtlijst
31 december 2013

Handboog 30 (kamerwonen) 5 5 67 n.v.t. nvt

Serviceflat Elfenberg 9 9 80 4 jaar 49

Serviceflat Rietveld 26 27 83,2 5,4 jaar 161

Serviceflat Ten Olme 72 89 83 8 jaar 288

Aanleunflats Akkerwinde 9 10 81 1 jaar 3

Sociale woningen Hoog Mosscher 64 71 71 4 jaar 46

Sociale woningen Bellegem 8 9 71 4 jaar 8
Breydelhuis 3 3 3 n.v.t. 1
Totaal 196 223 77,03 n.v.t. 556
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2 HET DIENSTENAANBOD VOOR THUISWONENDE OUDEREN 
 
 
2.1 DE LOKALE DIENSTENCENTRA 
 
 
Het OCMW Kortrijk baat drie lokale dienstencentra uit in de binnenstad van Kortrijk, en verder 
telkens één centrum in de drie grootste deelgemeenten: 
 De Zonnewijzer leunt aan bij serviceflats Ten Olme in Kortrijk. 
 De Condé is ondergebracht op het gelijkvloers van het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Kortrijk. 
 Centrum Overleie is gelegen in de wijk Overleie. 
 ‘t Cirkant in Marke is ondergebracht in het stedelijk ontmoetingscentrum. 
 De Zevenkamer in Heule is ondergebracht op het gelijkvloers van de site ‘De Nieuwe Lente’. 

Wegens de verbouwingen was het dienstencentrum tot eind 2013 in woonzorgcentrum Ter 
Melle gehuisvest. 

 De Vlaskapelle in Bissegem maakt deel uit van een complex met serviceflats en een 
woonzorgcentrum. 

 
In de zuidelijke deelgemeenten is de dienst Acties voor Senioren Zuid-Kortrijk actief. De dienst is 
er op gericht de ouderen van de vier dorpen te ondersteunen, en hen zo lang mogelijk op een 
kwaliteitsvolle manier, zelfstandig in hun eigen woning en woonomgeving te laten wonen. Vanaf 
september 2010 startte deze dienst met een antennewerking, een mini-dienstencentrumwerking in 
woonzorgcentrum De Weister. 
 
 
In 2012 werd de werking in het gebied Kortrijk-Centrum-Zuid verder uitgebouwd. Via 
vindplaatsgericht werken werd er woonzorgdienstverlening georganiseerd alsook een OIP, 
contactnamiddagen voor 75-plussers en Buren voor Buren.  
 
Hier is er geen dienstencentrum, wel zitdagen in het wijkbureau in de Drie Hofsteden. We 
organiseren zowel in de wijk Drie Hofsteden als in de buurt De Lange Munte 
ontmoetingsnamiddagen voor thuiswonende hoogbejaarden. 
 
 
Aanvankelijk waren de lokale dienstencentra specifiek gericht naar ouderen. In 1998 vond er een 
heroriëntering plaats naar aanleiding van het Thuiszorgdecreet, waardoor de lokale dienstencentra 
ook open kwamen te staan voor iedereen die uit een bepaalde behoefte nood heeft aan thuiszorg. 
Het Woonzorgdecreet van 2009 versterkte deze visie: een LDC richt zich naar iedereen met een 
beginnende zorgnood. 
 
In de praktijk blijken dit nog steeds hoofdzakelijk ouderen te zijn, maar ook chronisch zieken, ex-
psychiatrische patiënten en personen met een handicap doen een beroep op de georganiseerde 
thuiszorg, die tot doel heeft bij te dragen tot het behoud en de ondersteuning van de mantelzorg. 
 
Het Woonzorgdecreet werd goedgekeurd in 2009 en is van toepassing sinds 2010. 
Er is fundamenteel weinig veranderd in de functie en de opdrachten van de lokale dienstencentra. 
Hieronder worden de belangrijkste wettelijke bepalingen opgelijst: 
 
Een lokaal dienstencentrum is een voorziening die als opdracht heeft aan de gebruikers: 
 activiteiten van algemene informatieve, vormende en recreatieve aard aan te bieden om de 

zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de gebruikers te versterken, in overleg met lokale 
verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden; 

 hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven aan te bieden. 
 
Het overleg, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt gevoerd in de centrumraad van het lokaal 
dienstencentrum. De lokale ouderenadviesraad wordt uitgenodigd om een vertegenwoordiging af te 
vaardigen in deze centrumraad. 
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De Vlaamse Regering bepaalt welke activiteiten een erkend lokaal dienstencentrum moet 
verrichten om zijn opdracht uit te voeren. In elk geval moet dat centrum, al dan niet op basis 
van een samenwerkingsverband, ten minste de volgende activiteiten verrichten: 
 activiteiten van algemeen informatieve, vormende en recreatieve aard organiseren; 
 hygiënische zorg aanbieden; 
 warme maaltijden aanbieden; 
 hulp bieden bij het boodschappen doen; 
 buurthulp aanbieden; 
 initiatieven nemen of ondersteunen die de mobiliteit van de gebruikers tot stand brengen of 

verhogen. 
Verder kan een erkend lokaal dienstencentrum personenalarmtoestellen uitlenen en een 
personenalarmcentrale organiseren, al dan niet op basis van een samenwerkingsverband. 
 
 
TABEL 9: OVERZICHT VAN DE DIENSTVERLENING 
 
Diensten Zonnewijzer Condé Overleie Marke Zevenkamer Vlaskapelle Kortrijk

Zuid Totaal

Middagmaal 10.179 2.398 4.584 6.615 5.433 1405 30.614

Bad en/of douche 266 6 894 121 1.287

Voetverzorging 1.333 304 149 546 519 290 198 3.339

Haarverzorging 540 8 335 883

Gezichtsverzorging 119 53 172

Wassalon wasmachine 1.169 863 48 2.080

Wassalon droogkast 1.132 863 60 2.055

Sociale hulp en advies 134 110 71 139 119 103 302 978
Cons. soc.-verpleegk. 562 305 108 273 271 464 297 2.280  
 
 
Verder helpt het lokaal dienstencentrum meebouwen aan een leefbare woonomgeving door 
aandacht te schenken aan de meest broze en woninggebonden ouderen in de buurt, en dit door de 
ontwikkeling van een aandachtswerking. Dit netwerk kreeg de naam 'Buren voor Buren'. 
Partners naast de lokale dienstencentra zijn de seniorenverenigingen, de kernen Ziekenzorg, de 
parochiale werkingen en het buurtwerk van de Stad. 
 
De werking vertaalt zich in drie soorten activiteiten: 
 individuele huisbezoeken n.a.v. 75e verjaardag; 
 ontmoetingsnamiddagen voor 75-plussers; 
 buurtopvangnetwerk voor individuele vragen en problemen van 75-plussers. 
 
Het is mogelijk voor deze activiteiten een beroep te doen op de vrijwillige inzet van actieve 
bezoekers, omdat het lokaal dienstencentrum hen ook iets te bieden heeft, zoals recreatieve, 
informatieve en vormende activiteiten. 
 
 
De lokale dienstencentra organiseren heel wat gezondheidsvoordrachten en -campagnes. 2013 
stond in teken van de strijd tegen diabetes. In 2013 organiseerden we 30 initiatieven onder de 
noemer ‘Foodsteps’. We startten met een algemene voordracht en toneel, die respectievelijk 187 
en 104 mensen konden bekoren. In totaal namen 1.005 personen deel aan de activiteiten, die de 
klemtoon legden op gezonde voeding, beweging en een goede voetverzorging.  
 
De campagne werkte naar twee topmomenten toe. Het eerste ging door in mei waar we in de 
verschillende dienstencentra risicotesten afnamen. 436 testen namen we af, 86% van de 
deelnemers behoorde tot de risicoleeftijdsgroep (65-plussers). De test mat onder andere de BMI en 
de buikomtrek; twee belangrijke elementen in de ontwikkeling van diabetes. De gemiddelde score 
van alle deelnemers bedroeg 11,60 punten. Bij 12 en meer punten ontwikkelt 1 op 6 diabetes 
binnen de tien jaar. 43% van de 436 deelnemers behoort tot de risicogroep. Dit is hoog en 
bevestigt onze Bourgondische levensstijl. De test op deze schaal was pionierswerk in Vlaanderen. 
Het was de eerste keer dat de Diabetesliga een dergelijk grote groep respondenten kon testen. 
De campagne sloten we af in november op Werelddiabetesdag. In samenwerking met de 
Diabetesliga en de afdeling voeding van Leielandschool (Sint-Niklaasinstituut) boden we aan 
passanten in de K in Kortrijk een boeiende en gezonde namiddag aan. 
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2.1.1 DOSSIERS DIENST THUISZORG 
 
 
Telkens iemand klant wordt bij de dienst thuiszorg, gaat de sociaal verpleegkundige (= 
woonzorgverlener) bij die persoon langs om een dossier te openen. Het gaat dan om poets aan 
huis, maaltijden thuis en de personenalarmtoestellen. Gemiddeld duurt een huisbezoek voor het 
opstellen van een nieuw thuiszorgdossier 75 minuten. In totaal werden volgende dossiers geopend. 
 
TABEL 10: AANTAL NIEUWE THUISZORGDOSSIERS 
 
Poets aan huis 50 
Maaltijden thuis 108 
Personenalarmtoestellen 27 
Totaal 185 

 
 
 
2.1.2 PREMIES EN TOELAGEN 
 
 
De woonzorgverlener staat in voor het aanvragen van diverse toelagen. Voor de mantelzorgtoelage 
en de zorgverzekering is een huisbezoek noodzakelijk. Een huisbezoek duurt gemiddeld 75 
minuten. De andere toelagen worden meestal aangevraagd in het lokaal dienstencentrum omdat 
huisbezoeken in dit kader zeer tijdrovend zijn (vooral binnen de dienst seniorenacties Zuid-
Kortrijk).  
 
 
TABEL 11: AANTAL TOEGEKENDE TOELAGEN 
 
Thuiszorgtoelage 124 
Zorgverzekering 71 
Verwarmingstoelage 115 
Totaal 310 

 
 
 
2.2 MAALTIJDEN THUIS 
 
 
De maaltijdbedeling aan huis is gericht op die ouderen, die niet of nog moeilijk zelf een maaltijd 
kunnen bereiden, én die problemen hebben om zich naar een lokaal dienstencentrum te 
verplaatsen. Deze dienstverlening is aanvullend op ons aanbod in de lokale dienstencentra. 
 
 
TABEL 12: VERGELIJKENDE TABEL MAALTIJDEN THUIS 
 

2010 2011 2012 2013

Warm Koud Warm Koud Warm Koud Warm Koud Warm Koud Koud Koud Koud Koud

31.737 5.218 33.752 5.041 33.634 4.671 35.416 6.180 9.881 35.153 45.016 43.065 47.539 48.641

81% 88% 81% 92% 82% 93% 84% 93% 85% 84% 85% 81% 76% 79%

7.680 725 7.807 419 7.556 366 6.657 488 1.694 6.480 8.207 9.800 12.961 12.683

19% 12% 19% 8% 18% 7% 16% 7% 15% 16% 15% 19% 24% 21%

Totaal 39.417 5.943 41.559 5.460 41.190 5.037 42.073 6.668 11.575 41.633 53.223 52.865 60.500 61.324

Standaard

Dieet

2005 2009200820072006

 
 
2013 overtreft terug alle vorige records: nog nooit werden zoveel maaltijden aan huis geleverd! 
Wat wel opmerkelijk is; is de lichte daling van het aantal verkochte dieetmaaltijden, maar een 
onmiddellijke verklaring kan hier niet aan gegeven worden. 
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TABEL 13: AANTAL CLIËNTEN (CIJFERS 31 DECEMBER 2013) 
 

 
 
 
 
2.3 ALARMOPROEPSYSTEEM 
 
 
TABEL 14: OVERZICHTSTABEL 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal toestellen 70 85 85 95 95 95 95 95 95 95

Aantal cliënten 70 76 84 95 95 95 95 95 95 95
Aantal uitgeleende 
toestellen op 31 
december 

70 76 84 95 95 95 95 95 95 95

 
 
In 2013 waren alle personenalarmsystemen permanent verhuurd. Er was telkens een kleine 
wachtlijst van een vijftal personen met een gemiddelde wachttijd van ongeveer een maand. 
 
 
 
2.4 POETS AAN HUIS 
 
 
Het OCMW heeft een dienst ‘poets aan huis’ met 35 poetshulpen. De poetshulp wordt verstrekt in 
functie van de werkelijke behoeften, hetzij drie of vier uur per week, of één halve dag per twee 
weken. 
 
Het toewijzingscriterium sinds 2012 is: een matige zorgbehoefte hebben (vanaf 20 punten op de 
BEL-schaal) 
 
Het tarief bedraagt € 8,50/uur volgens het systeem van de dienstencheques. In 2013 werd een 
totale omzet van 28.907 dienstencheques gerealiseerd. 
 
 
TABEL 15: OVERZICHTSTABEL 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal gepresteerde uren 27.081 28.036 30.484 32.070 30.491 29.460 29.046 28.907

Aantal cliënten 315 345 371 381 379 366 351 324

Aantal poetshulpen 33 32 36 39 38 38 37 35
Aantal v.t.e. 19,34 19,87 22,35 21,16 18,91 19,89 19,11 19,27
 
 
  

Leeftijdscategorie Aantal cliënten Aantal cliënten in%
- 60 jaar 16 7%
60 - 69 jaar 28 12%
70 - 79 jaar 60 26%
80 - 89 jaar 104 45%
+ 90 jaar 21 9%
Totaal 229 100%
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2.5 HET DAGVERZORGINGSCENTRUM VOOR ZORGBEHOEVENDE 
VOLWASSENEN 
 
 
In 2013 steeg de gemiddelde bezetting per dag van 18 naar 21. De meeste doorverwijzingen zijn 
deze door de mondelinge reclame. We zien een blijvende daling binnen de interne 
doorverwijzingen. Hier behalen we slechts 5.97%. 
De groep van de fysisch zorgbehoevenden blijft de grootste. Het aantal mensen die beroep doet op 
het vervoer van het dagcentrum stijgt lichtjes. We vervoeren 68,66% van onze bezoekers. 
 
 
TABEL 16: OVERZICHTSTABEL 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Erkende plaatsen 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Gemiddelde bezetting per dag 13,88 13,97 14,4 13,92 12,61 12,81 16,87 16,06 18,8 20,56

Totaal aantal patiënten 44 50 56 47 52 62 82 67 71 67

Groot Kortrijk 24 29 32 23 27 37 54 44 42 40

Buiten Kortrijk 20 21 24 25 25 25 28 23 29 27

45% 42% 43% 53% 48% 40% 34% 34% 41% 40%

 
 
  



18 
 

wonen en zorg 

 
3 DE RESIDENTIËLE OPVANG EN VERZORGING 
 
 
3.1 DE WOONZORGCENTRA VAN OCMW KORTRIJK 
 
 
TABEL 17: OVERZICHTSTABEL (31 DECEMBER 2013) 
 
 

Rusthuis Rvt Totaal Rusthuis Rvt Totaal
Biezenheem 17 73 90 12 81 93
De Weister 3 43 46 2 44 46
Lichtendal 2 46 48 2 48 50
Sint-Jozef 82 98 180 46 131 177
Ter Melle 37 62 99 36 62 98
Totaal 141 322 463 98 366 464

Aantal erkende bedden Aantal bewoners

 
 
 
 
3.1.1 WOONZORGCENTRUM BIEZENHEEM 
 
 
TABEL 18: WOONZORGCENTRUM BIEZENHEEM - LEEFTIJDS- EN GESLACHTSTABEL 2013 
 

Validen Dementen Validen Dementen Validen Dementen
- 65 j. 0 0 1 0 1 0
65 - 69 j. 1 0 0 2 1 2
70 - 74 j. 1 1 0 0 1 1
75 - 79 j. 0 3 3 4 3 7
80 - 84 j. 0 2 8 8 8 10
85 - 89 j. 4 4 9 16 13 20
90 - 94 j. 1 3 7 8 8 11
95 j. en meer 0 2 2 3 2 5
Totaal 7 15 30 41 37 56

82,89 85,8 82,53 85,83 82,49 85,82
84,68 84,44 84,49

Mannen Vrouwen Totaal
Leeftijd

Gemiddelde leeftijd
 

 
 
TABEL 19: WOONZORGCENTRUM BIEZENHEEM 
 BEWONERSBEWEGING EN –BEZETTING OP 31 DECEMBER 2013 
 

IN UIT SALDO IN UIT SALDO
2004 6 4 2 12 13 -1 22 48 70
2005 11 10 1 12 13 -1 23 47 70
2006 6 7 -1 18 17 1 22 48 70
2007 6 9 -3 13 11 2 17 52 69
2008 9 9 0 15 14 1 17 53 70
2009 6 4 2 9 12 -3 19 50 69
2010 16 11 5 31 15 16 24 66 90
2011 6 12 -6 15 11 4 18 70 88
2012 5 5 0 30 26 4 18 74 92
2013 10 6 4 22 25 -3 22 71 93

BEWEGING BEZETTING 
Mannen Vrouwen

Mannen Vrouwen Totaal
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De bewoners van WZC Biezenheem blijven hoogbejaard en erg zorgafhankelijk.  
Hoewel hun gemiddelde leeftijd terug is gedaald, stellen we vast dat 26 van onze bewoners 90-
plussers zijn. Anderzijds is onze jongste bewoner slechts 65 jaar. Dit betekent dat we stilaan met 
meer dan één generatie onder ons dak leven. Zorg op maat is dan ook aangewezen, zodat 
iedereen zich goed voelt en thuis voelt in ons woonzorgcentrum. Dit betekent een hele uitdaging 
voor het team.  
 
De zorggraad is in 2013 verder gestegen. Hoewel we erkend zijn voor 73 RVT-patiënten en 17 
ROB-patiënten, zijn er in realiteit bij ons al 83 mensen die zwaar hulpbehoevend zijn en slechts 10 
mensen met een O- of A-profiel. Van deze 10 mensen hebben er 3 een D-forfait. 
 
Het D-statuut werd op 1 juli 2013 ingevoerd door het RIZIV. Het is een aparte financiering voor 
mensen die in de ROB-erkenning worden opgenomen. Het is voor mensen met de diagnose 
dementie. Meestal gaat het over mensen die fysiek nog relatief goed zijn, maar die door hun 
dementie nood hebben aan een gestructureerde en vooral veilige omgeving. Het (alleen) thuis 
wonen, vormt bij hen een gevaar. Bij ons verblijven er in totaal 6 mensen met een D-statuut. 
 
Het ontstaan van het D-statuut beantwoordde aan een reële nood. Het betekent dan ook dat er in 
WZC Biezenheem slechts 7 mensen verblijven met een reëel lager zorgprofiel. Het zijn mensen die 
werden opgenomen om sociale redenen, als partner van een RVT-patiënt of waarvan de zorggraad 
is afgenomen. 
 
Door de hoge zorggraad en de hoge leeftijd van onze bewoners, blijft de turnover in WZC 
Biezenheem erg hoog. Vorig jaar verwelkomden we 32 nieuwe bewoners.  
 
 
 
3.1.2 WOONZORGCENTRUM DE WEISTER 
 
 
TABEL 20: WOONZORGCENTRUM DE WEISTER - LEEFTIJDS- EN GESLACHTSTABEL 
 

Rusthuis Rvt Rusthuis Rvt Rusthuis Rvt

- 65 j. 0 0 0 1 0 1

65 - 69 j. 0 0 0 1 0 1

70 - 74 j. 0 1 0 1 0 2

75 - 79 j. 0 1 0 3 0 4

80 - 84 j. 0 2 1 8 1 10

85 - 89 j. 1 3 0 16 1 19

90 - 94 j. 0 1 0 5 0 6

95 j. en meer 0 0 0 2 0 2

Totaal 1 8 1 37 2 45

87j. 85j. 82j. 85j. 82j. 85j.

84j.

Mannen Vrouwen Totaal
Leeftijd

Gemiddelde Leeftijd
86j. 84j.  

 
 
TABEL 21: WOONZORGCENTRUM DE WEISTER 
 BEWONERSBEWEGING EN -BEZETTING OP 31 DECEMBER 2013 
 
Jaar

IN UIT SALDO IN UIT SALDO
2010 2 3 -1 3 2 1 12 31 43
2011 6 7 -1 8 7 1 11 32 43
2012 2 3 -1 7 6 1 10 33 43
2013 10 7 -3 11 9 2 8 38 46

BEWEGING BEZETTING

Mannen Vrouwen
Mannen Vrouwen Totaal

 
 
 



20 
 

wonen en zorg 

De planning voor 2013 zag er als volgt uit: 
 het realiseren van de wandelroutes in het kader van het KBS-project dementievriendelijke 

gemeente (intergratie, burgerschap cf. dementieplan Vandeurzen); 
 het verder optimaliseren van de werkorganisatie en het werken aan teambuilding. De 

intervisiemomenten worden in 2013 verdergezet; 
 het verder optimaliseren van de vrijwilligerswerking. 
 
2013 stond hoofdzakelijk in het teken van een verdere optimalisatie van de werkorganisatie in het 
kader van besparingen. Dat resulteerde in een andere manier van werken zonder in te boeten aan 
de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen. Het verder optimaliseren van de 
vrijwilligerswerking kwam hierdoor op de achtergrond, maar wordt in 2014 prioriteit nummer één. 
De wandelroutes ‘Levend Geheugen’ waren eind 2013 een feit. Deze wandelroutes werden van 
richtingaanwijzers en reminiscentieverwijzingen voorzien door de sociale leerwerkplaats. Het 
ontwerp van de brochure werd ook in 2013 gefinaliseerd.  
 
 
 
3.1.3 WOONZORGCENTRUM LICHTENDAL 
 
 
TABEL 22: WOONZORGCENTRUM LICHTENDAL – LEEFTIJDS- EN GESLACHTSTABEL 
 
Leeftijd
- 65 j.
65 – 69 j.
70 – 74 j.
75 – 79 j.
80 – 84 j.
85 – 89 j.
90 j. - 94j.
95 j. en meer
Totaal
Gemiddelde leeftijd

Mannen Vrouwen Totaal
1 0 1
1 2 3
0 4 4
2 7 9
5 11 16

38 50

1 9 10
2 5 7

80,33 81,76 81,42

0 0 0
12

 
 
 
TABEL 23: WOONZORGCENTRUM LICHTENDAL 
 BEWONERS BEWEGING EN –BEZETTING OP 31 DECEMBER 2013 
 

IN UIT SALDO IN UIT SALDO
2004 2 2 0 7 5 2 14 28 42
2005 1 3 -2 2 4 -2 12 26 38
2006 3 4 -1 12 7 5 11 31 42
2007 11 3 8 11 12 -1 19 30 49
2008 3 8 -5 9 5 4 14 34 48
2009 3 5 -2 12 9 3 12 37 49
2010 9 5 4 9 13 -4 16 33 49
2011 5 3 2 5 7 -2 18 31 49
2012 2 5 -3 9 6 3 15 34 49
2013 6 9 -3 13 9 4 12 38 50

Totaal
Mannen Vrouwen

Mannen Vrouwen

 
 
Op de planning van 2013 stond: 
 het verder inzetten op integratie en burgerschap (cf. dementieplan).  
 het activiteitenaanbod bij de halve dagdelen voor de oudere met dementie uit Akkerwinde 

herbekijken met die bedenking dat we geen dagcentrum zijn en respijtzorg aanbieden. 
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De nauwe samenwerking met de Lange Munte werd verder uitgewerkt en resulteerde in 
verschillende gezamenlijke activiteiten, zoals het DNA-project, de Halloweenwandeling, het 
Nieuwjaarsfeest, … 
 
Het activiteitenaanbod werd herbekeken en tot op heden werden geen klachten meer genoteerd 
over de opvang van de partner met dementie in WZC Lichtendal. 
 
In het najaar van 2013 werd bekend gemaakt dat WZC Lichtendal zal stoppen te bestaan en zal 
verhuizen naar een nog nieuw te bouwen WZC in Bellegem. Dat zorgde voor onrust bij zowel 
personeel als familie. Zoveel mogelijk wordt zowel het personeel als de familie op de hoogte 
gehouden. De grootste bekommernis was dat de manier van werken, met name het kleinschalig 
genormaliseerd wonen, zou wegvallen. 
 
 
Op de planning voor 2014 staat: 
 Verder inzetten op burgerschap 
 Voorbereiding en verdere optimalisatie in functie van de toekomst 
 
 
 
3.1.4 WOONZORGCENTRUM SINT-JOZEF 
 
 
TABEL 24: WOONZORGCENTRUM SINT-JOZEF – LEEFTIJDS- EN GESLACHTSTABEL 
 

Rusthuis Rvt Rusthuis Rvt Rusthuis Rvt
- 65 j. 3 11 1 3 4 14
65 - 69 j. 3 5 1 3 4 8
70 - 74 j. 2 3 1 7 3 10
75 - 79 j. 5 4 4 8 9 12
80 - 84 j. 8 9 5 18 13 27
85 - 89 j. 1 6 7 33 8 39
90 - 94 j. 1 3 3 13 4 16
95 j. en meer - - 1 5 1 5
Totaal 23 41 23 90 46 131

74 76 82 84 79 80,5
80

Mannen Vrouwen Totaal
Leeftijd

Gemiddelde leeftijd
75 83,5  

 
 
TABEL 25: WOONZORGCENTRUM SINT-JOZEF 
 BEWONERSBEWEGING EN – BEZETTING OP 31 DECEMBER 2013 
 

IN UIT SALDO IN UIT SALDO
2004 16 11 5 21 28 -7 60 118 178
2005 19 22 -3 33 38 -5 57 113 170
2006 17 15 2 28 26 2 59 115 174
2007 17 17 0 38 34 4 59 119 178
2008 19 18 1 28 31 -3 60 116 176

2009 12 14 -2 19 16 3 58 119 177
2010 17 16 1 28 23 5 59 124 183
2011 14 10 4 18 22 -4 63 120 183
2012 12 13 -1 25 29 -4 62 116 178
2013 17 15 2 32 35 -3 64 113 177

Mannen Vrouwen
Mannen Vrouwen Totaal

 
 
  



22 
 

wonen en zorg 

 
Het woonzorgcentrum heeft vooral zijn aantrekkingskracht bij de minder bemiddelde ouderen van 
de stad. Dat wordt weerspiegeld in de leeftijdstabel: de gemiddelde leeftijd van de bewoners is al 
enkele jaren lager dan in de andere woonzorgcentra en er zijn beduidend meer residenten die nog 
jonger zijn dan 65 jaar (11%). 
De belangrijkste redenen tot opname waren algemene mobiliteitsproblemen (28%), dementie 
(21%), een psychiatrische aandoening (15%), een beroerte (10%) en kansarmoede (10%). 
 
WZC Sint-Jozef is vrijwel integraal bewoond door ouderen die afkomstig zijn van Kortrijk (98,8%), 
dit in tegenstelling tot de private woonzorgcentra in de binnenstad die 19,9% ouderen huisvesten 
die niet afkomstig zijn van Kortrijk of de deelgemeenten. Hierin spelen we eveneens onze unieke 
rol als lokaal bestuur. 
 
De laatste 2 jaar is er een verschuiving naar een hogere zorggraad bij de residenten. De groep 
ouderen met een hoge graad van zorgbehoevende (Katzscore: B, C en Cd) is met 20% 
toegenomen. Ondanks deze toenemende zorggraad, is er geen merkbare toename van het aantal 
sterfgevallen in het woonzorgcentrum. 
 
 
 
3.1.5 WOONZORGCENTRUM TER MELLE 
 
 
TABEL 26: WOONZORGCENTRUM TER MELLE – LEEFTIJDS- EN GESLACHTSTABEL 
 

Rusthuis Rvt Rusthuis Rvt Rusthuis Rvt
- 65 j. 0 1 0 0 0 1
65 - 69 j. 1 1 0 1 1 2
70 - 74 j. 0 1 0 0 0 1
75 - 79 j. 3 4 1 1 4 5
80 - 84 j. 2 1 8 8 10 9
85 - 89 j. 0 3 8 20 8 23
90 - 94 j. 0 0 12 19 12 19
95 j. en meer 0 0 1 2 1 2
Totaal 6 11 30 51 36 62

76 j. 7 m. 77 j. 3 m. 88 j. 3 m. 88 j. 8 m. 86 j. 7 m. 86 j. 7 m.
86 j. 7 m.

Mannen Vrouwen Totaal
Leeftijd

Gemiddelde Leeftijd
77 j. 4 m. 88 j. 6m.  

 
 
TABEL 27: WOONZORGCENTRUM TER MELLE 
 BEWONERS BEWEGING EN – BEZETTING OP 31 DECEMBER 2013 
 
Jaar

IN UIT SALDO IN UIT SALDO
2004 6 10 -4 20 16 4 23 56 79
2005 4 9 -5 24 8 16 18 72 90
2006 11 4 7 18 16 2 25 74 99
2007 2 2 0 8 10 -2 25 72 97
2008 6 9 -3 22 17 5 22 77 99
2009 6 8 -2 15 15 0 20 77 97
2010 9 8 1 21 24 -3 21 74 95
2011 13 11 2 21 20 1 23 75 98
2012 12 15 -3 19 17 2 20 77 97
2013 8 10 -2 22 19 3 18 80 98

BEWEGING BEZETTING
Mannen Vrouwen

Mannen Vrouwen Totaal

 
 
 
Ook in 2013 noteerden we een verdere stijging van de zorggraad. Ook de zwaardere pathologie bij 
opname zorgde er voor dat we meer en meer risicobewoners mochten verzorgen. Een verbeterd 
registratiesysteem van de risico’s moest ons behoeden voor incidenten. Preventieve acties naar 
mogelijke risico’s voor onze bewoners werden minutieus geparametriseerd. Deze zelfevaluatie is 
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TABEL 30: WACHTTIJDEN PER INSTELLING IN 2013 
 
Instelling Kortste en langste wachttijd Gemiddelde 
Biezenheem 11 dagen – 2.220 dagen 392 dagen 
De Weister 0 dagen - 832 dagen 174 dagen 
Lichtendal  11 dagen – 302 dagen 107 
Sint-Jozef 7 dagen en 1.321 dagen 220 dagen 

Ter Melle Geen (voorrangsopname bewoner 
Elfenberg) tot 7 dagen/1.247 dagen 

150 dagen (aftopping hoogste en 
laagste wachttijden) 

 
 
Wat de wachttijden per zorgcategorie betreft, zien we de trend bevestigd dat mensen met een licht 
zorgprofiel (O en A) veel langer op de wachtlijst staan dan mensen met een zware zorgproblema-
tiek (B, C en CD). 
 
 
 
3.2.2 OPNAMEN EN AANVRAGEN TOT OPNAME 
 
 
TABEL 31: AANTAL AANVRAGEN EN OPNAMEN IN 2013 
 
Instelling Aanvragen Opnamen
Biezenheem 154 32
De Weister 99 22
Lichtendal 67 19
Sint-Jozef 194 49
Ter Melle 57 30
Totaal 571 152  
 
 
 
3.2.3 PRIJZEN 
 
 
TABEL 32: DAGPRIJZEN IN € VANAF 1 MEI 20131  
 
 Biezenheem De Weister Lichtendal Sint-Jozef Ter Melle 
Tweepersoonskamer    39,30  
Eenpersoonskamer      
* Standaard (type A) 45,02  45,02 43,68 45,02 
* Ruim (type B)  50,33 50,33 48,83 50,33 
* Ruim (type C) 52,87     
Zorgstudio  54,96 54,96 53,32 54,96 
Zorgflat   58,40   
 
 
 
TABEL 33:  EVOLUTIE VAN DE PRIJS PER MAAND IN DE OCMW WOONZORGCENTRA 
 (BASIS: BEWONER SINT-JOZEF) 
 VERGELIJKING MET EVOLUTIE GEWAARBORGD MINIMUMPENSIOEN 
 
Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prijs per maand 1.139,96 1.155,83 1.167,29 1.180,21 1.215,55 1.245,58 1.255,55 1.277,36 1.313,90 1.355,96
Minimumpensioen 835,97 852,7 869,74 904,9 960,26 989,07 1.008,78 1.045,56 1.087,75 1.105,67  

                                               
1 Niet-inwoners van Kortrijk: bovenstaande prijs, vermeerderd met € 2,48. 

Echtparen: prijs voor alleenstaande en 15% korting voor de partner. 
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3.2.4 BEHOEFTIGHEID 
 
 
Een aantal rusthuisbewoners is niet in staat om de verblijfkosten te betalen. Daarvoor moet het 
OCMW tussenkomen bij wijze van steun. 
 
 
TABEL 34: BEHOEFTIGHEID 
 
Instelling

Behoeftig Zelfbetalend Behoeftig Zelfbetalend

Biezenheem 2 91 0 32

De Weister 1 45 0 46

Lichtendal 2 48 1 18

Sint-Jozef 19 158 2 47

Ter Melle 2 96 1 29

Totaal 26 438 4 172

op 31 december 2013 bij opname in 2013

 
 
 
TABEL 35: AANDEEL BEHOEFTIGEN TEGENOVER ZELFBETALENDEN (OP 31 DECEMBER 2013) 
 
Jaar 2004 2005 2006 2007 2008

Zelfbetalenden 76,40% 81,80% 85,80% 86,10% 85,43%

Behoeftigen 23,60% 18,20% 14,20% 13,90% 14,57%

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013

Zelfbetalenden 85,62% 88,48% 90,89% 93,25% 94,40%

Behoeftigen 14,38% 11,52% 9,11% 6,75% 5,60%  
 
 
Op 31 december 2013 ontvingen 11 mensen een financiële tussenkomst in de verblijfskosten in 
een niet-eigen instelling. 
 
De kortere loopduur van de tussenkomsten blijft waarschijnlijk echter de grootste reden van het 
min of meer stagneren van het aantal tussenkomsten. 
Enerzijds gaat men op steeds latere leeftijd en met een hogere graad van zorgbehoevendheid, naar 
een woonzorgcentrum.  
Anderzijds hebben een aantal mensen bij hun opname nog geen tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden of kan er een herziening worden aangevraagd van het pensioen of de hulp aan 
bejaarden of wordt de tegemoetkoming van de zorgverzekering aangevraagd. 
 
 
 
3.2.5 KORTVERBLIJF 
 
 
TABEL 36: KORTVERBLIJF 
 

Aantal
kamers

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Biezenheem 20 31 6 20 35 28 21 502 650 111 514 941 906 731 3

De Weister - - - 11 38 27 21 - - - 496 835 960 633 3

Sint–Jozef 0 0 19 12 0 0 10 0 0 729 461 0 0 334 3

Totaal 20 31 25 43 73 55 52 502 650 840 1471 1776 1866 1698 6

Instelling
Totaal aantal opnamen

in kortverblijf Totaal aantal opnamedagen
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Met het kortverblijf bieden we aan thuiswonende ouderen de kans om in crisismomenten of bij het 
tijdelijk wegvallen van de mantelzorg tijdelijk onderdak te vinden in een residentiële omgeving. 
 
Kortverblijf wordt nog steeds vaak aangewend als tijdelijke oplossing om de wachttijd voor een 
opname in een woonzorgcentrum te overbruggen. Ouderen verhuizen vaak van het ene kortverblijf 
naar het andere. 
 
In 2013 bleven er 3 kamers voor Biezenheem en 3 kamers voor De Weister beschikbaar. Eind 2013 
werden de 3 kamers van De Weister overgeheveld naar Sint-Jozef. Hierdoor is in de cijfers van De 
Weister een daling te zien ten opzichte van 2012. Het verschil vinden we terug in de cijfers van 
Sint-Jozef.  
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III FINANCIËLE EN MAATSCHAPPELIJKE 
 DIENSTVERLENING 
 
 
1 FINANCIËLE HULP 
 
 
1.1 HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST (BCSD) 
 
 
Het BCSD neemt alle beslissingen betreffende het leefloon, de financiële steun, de opnames in 
woonzorgcentra en het toewijzen van ouderenwoningen en serviceflats. In principe komt het BCSD 
wekelijks bijeen. 
 
 Aantal zittingen: 47 
 Aantal dossiers met sociaal verslag: 7.354 (gemiddeld 156 per zitting) 
 Aantal beslissingen: 23.687 
 
 
1.2 OVERZICHT 
 
 
TABEL 37: OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE HULP IN 2013 
 

Aard van de hulp Bedragen 
bruto tussenkomst netto tussenkomst 

Leefloon 4.058.478,33 892.107,93 
Personeel art. 60, § 7: leefloon en wet 
02/04/65 

2.162.971,77 0,00 

Steun wet 02/04/1965 3.086.611,13 131.656,13 
Andere steun 952.770,00 392.569,20 
Tussenkomst verblijfskosten ouderen 69.335,63 3.446,61 
Tussenkomst bejaardenhulp 10.802,45 10.664,45 
Tussenkomst verblijfskosten onthaal-
tehuizen en plaatsing kinderen, diverse 

123.862,83 123.077,22 

Subtotaal 10.464.832,14 1.553.521,54 
Activering 2.718.690,45 1.732.634,80 
Totaal 13.183.522,59 3.286.156,34 

 
 
 
1.3 LEEFLOON EN STEUN WET 2 APRIL 1965 
 
 
Het leefloon bedroeg op 31 december 2013 per maand in euro: 
 
� samenwonende persoon 544,91 
� alleenstaande persoon  817,36 
� persoon met gezinslast 1089,82 
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1.4 HET CLIËNTEEL 
 
 
De dienstverleningswaaier van de sociale dienst is heel breed. Deze diversiteit vloeit hoofdzakelijk 
voort uit de wettelijke kaders. Het OCMW, de sociale dienst in het bijzonder, fungeert als vangnet 
binnen de sociale zekerheid. Het is de lokale eerstelijnsdienst voor alle hulpvragen van burgers. Er 
is een voortdurende in- en uitstroom van cliënten. 
 
De sociale dienst biedt hulpverlening aan op financieel vlak, op vlak van huisvesting, budgetbeheer 
en schuldhulpverlening, tewerkstelling, op administratief vlak, enz. 
De dienst vertrekt daarbij vanuit de cliënt, zijn vragen en problemen, maar ook vanuit de 
maatschappelijke verwachtingen, eisen en problematieken . Men probeert deze ook op elkaar af te 
stemmen. 
 
Veelal heeft een cliënt te maken met verschillende problemen die niet los van elkaar gezien kunnen 
worden. Het gaat erom gebruik te maken van de gespecialiseerde eerste-, tweede- en 
derdelijnsdiensten om een integrale aanpak te kunnen waarborgen. Precies daarom is 
samenwerking zo aangewezen. 
 
 
Hieronder vind je een korte schets van het proces dat de cliënt binnen de sociale dienst volgt bij 
het stellen van een hulpvraag: 
↓ Intake: start van het hulpverleningsproces 
↓ Dispatching door de hoofdmaatschappelijk werker naar de maatschappelijk werker 
↓ Huisbezoek door de behandelende maatschappelijk werker 
↓ Sociaal onderzoek 
↓ Sociaal verslag 
↓ Beslissing BCSD 
Uitvoering beslissing. 
 
Belangrijkste hulpverleningsactiviteiten doorheen het proces: 
 Informatieverstrekking 
 Advies 
 Bemiddeling 
 Verwijzing 
 Sociale administratie 
 Rechtenonderzoek 
 Psychosociale ondersteuning 
 Materiële en/of financiële hulp 
 Budget- en/of schuldhulpverlening 
 
 
TABEL 38: AANTAL INTAKES3 
 
Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal 1.099 1.115 1.046 1.238 1.170 1.034 1.034 1.009  
 
In vergelijking met vorig jaar was er een lichte daling van het aantal nieuwe aanvragen. 
 
 
 
1.4.1 LEEFLOON EN STEUN EQUIVALENT LEEFLOON 
 
 
In onderstaande tabel geven we een overzicht van het aantal personen dat een vorm van financiële 
hulp kreeg of budget- en/of schuldhulpverlening genoot in de periode van 2006 tot 2013. 
 
  

                                               
3 Aantal nieuwe gezinnen met hulpvragen die jaarlijks de sociale dienst bereiken en waar een effectieve hulpverlening 

opgestart wordt. 
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TABEL 39: AANTAL RECHTHEBBENDEN 
 
Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aantal individuele dossiers sociale dienst 3.173 3.216 3.947 3.902 3.733 3.665 3.621 3.309
Aantal dossiers leefloon 956 932 1.001 1.176 1.141 1.106 1.020 1.051
Aantal dossiers steun equivalent leefloon 272 264 300 418 569 609 537 418  
 
 
Bovenstaand cijfer geeft het aantal dossiers financiële hulp – leefloon, steun, verwarmingstoelage, 
… - en budgetbeheer weer. Eén dossier kan uiteraard meerdere gezinsleden bevatten. Bovendien 
zijn éénmalige contacten om informatie, advies of bemiddeling, … niet in het cijfer vervat. Het 
totaal aantal huishoudens waar de sociale dienst mee in contact komt en het aantal individuele 
personen dat door de hulpverlening wordt bereikt is m.a.w. beduidend hoger. 
 
In 2008 was er een ernstige stijging van het aantal dossiers door de invoering van een bijkomende 
categorie gerechtigden in de verwarmingstoelage. In 2009 werd de afhandeling van deze dossiers 
opnieuw overgebracht naar de FOD Economie. 
In 2013 steeg het aantal dossiers leefloon lichtjes. Het aantal dossiers steun equivalent leefloon 
daalt door het strenger migratie- en asielbeleid. 
 
Armoede heeft niet enkel te maken met een gebrek aan geld, maar de afwezigheid van een 
menswaardig inkomen blijft een wezenlijk kenmerk van armoede. Mensen in armoede geven aan 
dat zij steeds keuzes moeten maken tussen dingen die allemaal levensnoodzakelijk zijn: huur, 
energie, gezondheidszorgen, … 
 
Iemand zonder of met onvoldoende inkomsten kan recht laten gelden op leefloon mits aan een 
aantal voorwaarden is voldaan. Zo is er een leeftijds- en nationaliteitsvoorwaarde. De aanvrager 
moet een werkelijke verblijfplaats in België hebben. Hij mag niet over toereikende 
bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak op kunnen maken, noch in staat zijn ze door 
eigen inspanningen te verwerven. Rekening houdend met de capaciteiten en persoonlijke situatie, 
moet hij/zij bereid zijn werk aan te nemen of deel te nemen aan een activeringstraject. 
Voor min 25-jarigen wordt het recht op leefloon gekoppeld aan een tewerkstelling of een 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). 
Personen die niet voldoen aan de leeftijds- en nationaliteitsvoorwaarde kunnen, indien ze voldoen 
aan de andere voorwaarden, een beroep doen op het steun equivalent leefloon. 
 
Niet iedereen met een laag inkomen ontvangt leefloon of steun equivalent leefloon. Voor een aantal 
mensen blijft de stap naar het OCMW te groot. Het Sociaal Huis probeert de drempel te verlagen 
en meer proactief te werken om te vermijden dat mensen uit de boot vallen. 
 
In 2013 ontvingen 1.051 personen leefloon en 418 personen steun equivalent leefloon. Hieronder 
de verdeling volgens leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en nationaliteit. 
 
 
TABEL 40: LEEFTIJD VAN DE RECHTHEBBENDEN 
 
Leeftijdscategorie Leefloon Steun equivalent leefloon
-25 jarigen 27,22% 24,70%
25-30 jaar 18,99% 11,03%
31-40 jaar 19,46% 23,50%
41-50 jaar 15,71% 19,19%
51-60 jaar 10,76% 12,23%
61+ 7,86% 9,35%  
 
 
TABEL 41: GESLACHT VAN DE RECHTHEBBENDEN 
 
Geslacht Leefloon Steun equivalent leefloon 
Mannen 52,39% 58,75% 
Vrouwen 47,61% 41,25% 
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TABEL 42: GEZINSSITUATIE VAN DE RECHTHEBBENDEN 
 
Gezinssamenstelling Leefloon Steun equivalent leefloon
Samenwonend persoon 32,65% 37,65%
Alleenstaand persoon 43,03% 33,57%
Persoon met gezin ten laste 24,32% 28,78%  
 
 
TABEL 43: NATIONALITEIT VAN DE RECHTHEBBENDEN 
 
Nationaliteit Leefloon Steun equivalent leefloon
Belg 71,37% 0,00%
Omringende landen (NL, Fr, D, GB) 2,62% 0,49%
EU 1,22% 0,49%
Niet-Belg / Niet-EU 24,79% 99,02%  
 
 
46% van de gerechtigden op leefloon en 36% van de gerechtigden op steun equivalent leefloon is 
jonger dan 30 jaar. 
Zowel bij de gerechtigden op leefloon als equivalent leefloon blijft het aantal alleenstaanden 
stijgen. 
Ongeveer 1/4de van de gerechtigden op leefloon of steun equivalent leefloon heeft kinderen ten 
laste. 
 
Werkgelegenheid is een essentiële sleutel tot integratie in de samenleving. Ongeacht sociale 
afkomst, etniciteit, leeftijd, handicap, scholingsniveau of geslacht, moet ieder mens de nodige 
kansen krijgen tot het leveren van een persoonlijke bijdrage tot het maatschappelijk bestel. 
Vanuit bovenstaande visie voert het OCMW al jaren een sterk activeringsbeleid. Het zet actief in op 
opleiding, werkervaring en tewerkstelling. Via artikel 60 § 7 en diverse opleidings- en 
tewerkstellingsmaatregelen worden tal van werkervaringskansen geboden. 
 
 
 
1.4.2 AANVULLENDE STEUNEN 
 
 
Er zijn heel wat gezinnen die een te hoog inkomen hebben om beroep te kunnen doen op leefloon, 
ook al hebben ze onvoldoende inkomsten om menswaardig te kunnen leven. 
De meeste bodemuitkeringen liggen in België onder het Europees armoedeminimum, hetgeen 
maakt dat heel wat gezinnen aangewezen zijn op het OCMW om aanvullende, buitengewone 
steunen aan te vragen om uit de schulden te blijven. 
 
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de steun die diverse Kortrijkse gezinnen gekregen 
hebben op enkele grote hulp- en dienstverleningsgebieden binnen de sociale dienst in 2007-2013. 
 
 
TABEL 44: OVERZICHT AANVULLENDE STEUNEN 
 
Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dossiers waar steun wordt gegeven
voor medische kosten of ziekenhuisrekeningen 454 632 754 732 742 717 570

Dossiers met steun bij huur en/of huurwaarborgen 287 321 333 304 289 180 158

Dossiers met buitengewone en energiesteun 635 613 660 657 625 539 517
Dossiers aanvullende steun en steunbarema 133 123 123 119 88 55 57
 
 
Het aantal dossiers “medische kosten” is gevoelig gedaald. Ook dit heeft te maken met het 
strenger asiel- en immigratiebeleid. 
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Rechtenonderzoek en activeringsbeleid zijn cruciaal in de werking. Er wordt maximaal gestreefd om 
mensen te laten doorstromen naar reguliere of beschutte arbeidsmarkt of een tegemoetkoming van 
de FOD Sociale Zekerheid aan te vragen als een tewerkstelling om gezondheidsredenen niet 
mogelijk is. 
 
 
 
1.4.3 KENGETALLEN SOCIALE DIENST 
 
 
TABEL 45: KENGETALLEN SAMENVATTENDE TABEL 
 
 2008 2009 2010 2011 

 
2012 2013 % daling 

stijging 
Vragen Sociaal Huis 2.534 2.712 2.943 3.666 3.826 3.991 +4,31 
Nieuwe dossiers sociale dienst 1.046 1.238 1.170 1.034 1.034 1.009 -2,42 
Aantal individuele dossiers 3.947 3.902 3.733 3.665 3.621 3.309 -8,62% 
Dossiers leefloon 1.001 1.176 1.141 1.106 1.020 1.051 +3,04% 
Dossiers steun equivalent leefloon 300 418 569 609 537 418 -22,16% 
Dossiers budgetbeheer 606 628 661 694 708 668 -5,65% 
Plaatsen LOI 127 129 142 141 141 141 0 
Aantal dossiers LAC 808 838 989 952 1.014 1.143 +12,72% 
Aantal leerwerknemers 179 228 272 250 239 286 +19,67% 
Aantal activeringen 34 40 25 22 15 13 -13,33% 
Aantal GPMI’s 362 646 636 588 693 668 -3,61% 

 
 
 
1.5 INTEGRATIECONTRACTEN 
 
 
Hoewel het contractueel vastleggen van 'een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie' (GPMI) al sinds 1 juli 1993 was verankerd in de toenmalige wet tot instelling van het 
recht op bestaansminimum, wonnen 'integratiecontracten' nog aan belang door de wet van 26 mei 
2002 betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie. 
 
Deze wet beoogt een snelle maatschappelijk integratie van de gerechtigden op leefloon en 
legt nog meer de nadruk op het contractueel vastleggen van rechten en plichten. Min 25-
jarigen kunnen maximum drie maanden leefloon genieten. Binnen de drie maanden moet de 
werkwilligheid bewezen worden, hetzij door een effectieve tewerkstelling, hetzij door het afsluiten 
van een 'integratiecontract'. In feite worden drie types van contracten onderscheiden: 
 contract betreffende een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat binnen 

een bepaalde periode leidt tot een arbeidsovereenkomst – afgekort 'integratiecontract 
begeleiding'; 

 contract betreffende een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie gericht op 
vorming of werkervaring – afgekort 'integratiecontract opleiding'; 

 contract betreffende een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie inzake 
studies met een voltijds leerplan - afgekort 'integratiecontract studies'. 

 
Met alle min 25-jarigen die langer dan drie maanden aangewezen zijn op het leefloon, wordt dus 
een contract afgesloten. Slechts in uitzonderlijke situaties - de wetgeving voorziet gezondheids- en 
billijkheidsredenen - wordt van deze regel afgeweken. Vaak wordt gestart met een 
'integratiecontract begeleiding' waarin een aantal afspraken worden vastgelegd die de opstap naar 
werk voorbereiden. Een 'integratiecontract opleiding' gaat al een stap verder en wordt afgesloten 
wanneer een (beroeps)opleiding wordt gevolgd. De 'integratiecontracten student' nemen een 
aparte positie in en worden afgesloten met studenten die voltijdse studies in het regulier onderwijs 
afwerken. 
 
Met plus 25-jarigen sluit het OCMW systematisch contracten af wanneer het een vorm van 
beroepsopleiding aanbiedt. Incidenteel sluit het contracten af wanneer zich formelere afspraken 
opdringen in het traject naar integratie. 
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Aangezien één persoon meerdere contracten kan hebben en verschillende soorten contracten 
elkaar kunnen opvolgen, is het aantal personen met een integratiecontract en het aantal 
contracten dus niet recht evenredig. 
 
 
TABEL 46: AANTAL GEINDIVIDUALISEERDE PROJECTEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 
 
Aantal op leefloongerechtigde personen met een integratiecontract 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
- 25 jaar 173 182 182 191 205 275 255 221 235 242 
+ 25 jaar 68 47 65 84 79 108 124 96 131 134 
Totaal 241 229 247 275 284 383 379 317 366 376 
           
Aantal op steun equivalent leefloon gerechtigde personen met een integratiecontract 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
- 25 jaar     56 62 90 105 97 92 
+ 25 jaar     22 25 49 55 90 68 
Totaal     78 87 139 160 187 160 
           
Totaal aantal personen met een integratiecontract 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
- 25 jaar     261 337 345 326 332 334 
+ 25 jaar     101 133 173 151 221 202 
Totaal     362 470 518 477 553 536 

 
 
TABEL 47: AARD GEINDIVIDUALISEERDE PROJECTEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 
 
 In het leefloon In de steun Totaal 
GPMI-begeleiding 201 65 266 
GPMI-opleiding 155 53 208 
GPMI-student 126 68 194 
Totaal 482 186 668 

 
 
 
1.6 TEWERKSTELLING 
 
 
Werk is in heel veel gevallen de beste preventie tegen armoede en sociale uitsluiting. 
 
In de loop van 2013 stelden we in totaal 279 personen tewerk in het kader van artikel 60, § 7 van 
de OCMW-wet (in één van de OCMW-instellingen, bij het Stadsbestuur, bij een ander openbaar 
bestuur, bij een vzw of in een privé-bedrijf).  
 
Het gaat om mensen die recht hebben op leefloon of steun equivalent leefloon en die door het 
OCMW in dienst worden genomen tot zij recht hebben op een volledige sociale uitkering. 
 
Van die 279 personen waren er 27 actief in het statuut van artikel 60 privé, d.w.z. ter beschikking 
gesteld en begeleid door een privé-onderneming. Deze specifieke vorm van tewerkstelling wordt 
sterk gestimuleerd met het oog op de doorstroming naar de arbeidsmarkt. 
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We onderscheiden drie categorieën van mensen die in aanmerking komen voor een 
verwarmingstoelage via het OCMW: 
 personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming; 
 personen met een laag inkomen; 
 personen met schuldoverlast. 
 
Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof voor een 
maximum van 300 euro in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een 
verwarmingstoelage.  
Wie verwarmt met verwarmingspetroleum gekocht aan de pomp (ook lamppetroleum genoemd), 
kan rekenen op een forfaitaire toelage van 210 euro. 
 
 
TABEL 49: VERWARMINGSTOELAGE 2013 
 

Aanvragen Weigeringen Toekennningen Toegekend bedrag

Aalbeke 28 0 28 3 825,78

Bellegem 50 7 43 6 373,88

Bissegem 11 1 10 1 120,00

Heule 62 5 57 9 259,04

Kooigem 22 4 18 3 002,72

Kortrijk 100 16 84 12 629,38

Marke 26 2 24 3 736,10

Rollegem 26 2 24 3 605,28

Totaal 325 37 288 43 552,18  
 
 
 
1.9 CULTURELE PARTICIPATIE 
 
 
Sinds 2003 verleent de federale overheid aan de OCMW’s een subsidie om de maatschappelijke 
participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de cliënten te bevorderen. Soms wijzigen 
de modaliteiten enigszins, maar grosse modo blijven de richtlijnen gelijk. Sinds 2010 is een bedrag 
voor initiatieven t.a.v. kansarme kinderen toegevoegd. Het OCMW wendt de subsidie aan voor 
individuele toelagen en voor collectieve acties. Hieronder volgen cijfers over de individuele 
toelagen. 
 
 
TABEL 50: AANTAL TOEGEKENDE TOELAGES 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
sociaal-cultureel 
participatiefonds 237 148 379 442 496 402 360 

specifieke 
maatregelen 
kansarme kinderen 

- - - 141 105 111 88- 
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2 SOCIALE DIENST 
 
 
2.1  INFORMATIE, ADVIES, PSYCHOSOCIALE HULP EN 
DOORVERWIJZING 
 
 
Tijdens de werkuren is er altijd een maatschappelijk werker beschikbaar bij wie de cliënt terecht 
kan met zijn problemen. In bepaalde gevallen kunnen we het probleem al oplossen door het 
deskundig verlenen van informatie en advies. In andere situaties verwijzen we door voor verdere 
hulpverlening, zowel binnen de eigen dienst als naar andere diensten en instellingen. Op dit 
moment worden alleen de vragen die intern een verdere opvolging vereisen, geregistreerd. 
 
 
 
2.2 TEAM BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING 
 
 
2.2.1 ORGANISATIE 
 
 
Het OCMW Kortrijk is sinds 15 april 1998 erkend als instelling voor schuldbemiddeling. 
 
Tot 2013 stonden alle maatschappelijk werkers van de sociale dienst in voor budget- en 
schuldhulpverlening. Omdat de schuldenproblematiek niet op zich staat, maar gepaard gaat met 
problemen rond inkomen, gezondheid, huisvesting, energie, budgetbesteding, relatie en andere, 
kozen we er voor dat één en dezelfde maatschappelijk werker alle problemen van één en hetzelfde 
gezin in zijn geheel aanpakt. 
 
Hoewel we overtuigd blijven dat een integrale begeleiding heel veel voordelen biedt, hebben we in 
2013 toch besloten om de sociale dienst te herstructureren en een gespecialiseerd team budget- en 
schuldhulpverlening uit te bouwen. De redenen hiervoor zijn van diverse aard, maar het hoog 
aantal dossiers, de moeilijke combinatie van zowel financiële steun en budget- en 
schuldhulpverlening en de noodzakelijke expertise (zowel technisch als methodisch) waren 
doorslaggevend. 
 
 
 
2.2.2 BUDGETGELEIDING, BUDGETBEHEER EN SCHULDBEMIDDELING 
 
 
De volgende grafiek geeft het aantal dossiers budgetbegeleiding en/of budgetbeheer weer. 
De stijging van de laatste jaren moet gerelativeerd worden. Tot 2009 werden uitsluitend dossiers 
budgetbeheer met minstens 12 verrichtingen op de bankrekening geteld. De huidige telling is 
gebaseerd op de dossiers die voor toekenning of verlenging van deze dienstverlening aan BCSD 
worden voorgelegd. 
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Budgethulpverlening is een zeer intensieve dienstverlening. Het aantal dossiers en het aantal 
aanvragen blijven hoog. Omwille van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de 
stijging van de schuldenproblematiek mogen wij aannemen dat de druk op de dienst zal 
aanhouden. 
 
 
 
2.2.3 TEAM BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING 
 
 
Tot eind 2013 vormden de juriste “schuldbemiddeling” (1 VTE), de juriste “eerstelijnsrechthulp” 
(0.5 VTE) en enkele gespecialiseerde maatschappelijk werkers (1,7 VTE) samen het team budget- 
en schuldhulpverlening. 
 
De juriste “schuldbemiddeling” staat naast haar algemene taken in de eerstelijnshulp en als 
vertegenwoordiger van het OCMW voor de arbeidsrechtbank (beroepen maatschappelijke 
dienstverlening in voor juridische ondersteuning en voor de collectieve schuldbemiddeling).  
 
De gespecialiseerde maatschappelijk werkers bieden collega’s ondersteuning in de aanpak van 
budget- en schuldhulpverlening. De ondersteuning is zeer uiteenlopend. 
 
Zo kan de ondersteuning heel praktisch en/of technisch zijn: het verzamelen van de gegevens, 
het maken van een foto van de financiële situatie, advies inzake begeleidings- en afbetalingsplan, 
het opstellen van verzoekschriften voor de collectieve schuldenregeling, bemiddeling t.a.v. 
bepaalde schuldeisers, ... 
 
De laatste jaren neemt de groep ex-zelfstandigen die een beroep doet op OCMW-hulpverlening 
toe. Gefailleerden en zelfstandigen die hun activiteit hebben stopgezet, raken dikwijls 
geconfronteerd met moeilijkheden inzake achterstallige sociale bijdragen, niet verzekerbaarheid 
van de gezondheidszorgen en problemen met hun schuldeisers. Het team biedt ondersteuning in 
het sociaal onderzoek, maar ook in de diverse aspecten van deze toch wel specifieke problematiek. 
 
De medewerkers van het team verlenen advies en bieden methodische ondersteuning aan. Ze 
beluisteren hoe de maatschappelijk werker de problemen in een cliëntsituatie bespreekbaar heeft 
gemaakt. Zo helpen zij om moeilijkheden op andere levensdomeinen in kaart te brengen, bv. 
familiale relaties, psychosociale problemen, stabiliteit inzake tewerkstelling, het potentieel om het 
bestedingsgedrag bij te sturen, de motivatie, …. Het systeemdenken is voor het team één van de 
methodieken om op maat van de cliënt te werken. De medewerkers proberen de maatschappelijk 
werker te coachen doorheen het hulpverleningsproces. 
Het sluitstuk van deze ondersteuning is het opmaken van een traject: overgaan tot éénmalige 
schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, beheer of opstarten collectieve schuldenregeling. Hierbij 
speelt niet alleen de schuldenlast een rol. De draagkracht en moeilijkheden op verschillende 
levensdomeinen moeten mee in overweging worden genomen. 
 
Het team heeft extra aandacht voor nieuwe medewerkers en biedt coaching aan op het vlak van 
budget- en schuldhulpverlening. De medewerkers van het team maken de nieuwkomers sterker als 
hulpverlener in de typische context van een OCMW waardoor zij ook sneller geïntegreerd raken in 
de dienst. 
 
Tenslotte enkele cijfers. In 2013 werden 22 verzoekschriften voor een collectieve schuldenregeling 
opgemaakt waarvan 19 ingediend. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk aan die van 2012 (20). 
Het team registreerde 727 contacten in 2012 (758 in 2012). 
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2.2.4 SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
 
Voor het opstellen van een verzoekschrift collectieve schuldenregeling wordt in hoofdzaak naar de 
advocatuur verwezen. Alleen in uitzonderlijke situaties stelt het team een verzoekschrift op nl. 
indien de cliënt niet in staat is om alles zelfstandig te regelen en er opvolging via budgetbeheer 
door de sociale dienst noodzakelijk is. De vraag tot aanstelling van het OCMW als 
schuldbemiddelaar wordt tot een minimum beperkt. In zeer uitzonderlijke situaties wordt de 
aanstelling gevraagd nl. in die situaties waarin de tandem OCMW – schuldbemiddelaar essentieel is 
om zowel de budgettering als de collectieve schuldenregeling te doen slagen. Dat is zowel in het 
voordeel van de cliënt als van de schuldeisers. 
 
Met AZ Groeninge loopt een samenwerkingsovereenkomst waarbij het ziekenhuis er zich toe 
verbindt om voor cliënten in budgetbeheer zo weinig mogelijk kosten aan te rekenen (intrest, 
schadebeding, kosten minnelijke invordering). Als tegenprestatie engageert het OCMW zich om een 
haalbaar afbetalingsplan voor te leggen én worden de effectieve afbetalingen op de voet gevolgd 
door onze administratie. 
 
 
 
2.3 LOI 
 
 
Toen de federale overheid de financiële hulpverlening aan asielzoekers in 2000 afbouwde voor een 
stelsel van opvang en materiële hulp, bouwde het OCMW Kortrijk onmiddellijk mee aan dit nieuwe 
beleid. Sindsdien beheert het een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers. Ons LOI heeft 
een opvangcapaciteit van 141 personen. De opvang is verspreid over 51 woningen. Door de 
snellere afhandeling van de asielprocedure verschuift de groep voortdurend. In 2012 werden 80 
verschillende gezinnen in het LOI opgevangen. De doorstroming is versneld omdat mensen met 
een ontvankelijk verzoek tot medische regularisatie de materiële opvang moeten verlaten. 
Daarnaast merken we een versnelling in de procedures , ook worden tweede en derde 
asielaanvragen sneller geweerd. In het kader van het nieuwe terugkeerbeleid worden asielzoekers 
op het einde van hun procedure toegewezen aan een terugkeercentrum. Zij moeten dan ook 
sneller het LOI verlaten en hun intrek nemen in dergelijk centrum. 
 
In 2009 kwamen we tegemoet aan de vraag van Fedasil om bijkomende plaatsen voor opvang te 
creëren. Ook in 2010 werd het LOI uitgebreid met een aantal opvangplaatsen voor alleenstaanden. 
In 2011 en 2012 kozen we er bewust voor om het LOI niet opnieuw uit te breiden om de 
migratiestroom in de stad niet verder te belasten. 

 
In 2013 werd het volledige opvangnetwerk geconfronteerd met een dalende bezetting. Een 
verminderde instroom van kandidaat asielzoekers en een stijgende uitstroom zorgden ervoor dat 
de bezetting in de LOI maar ook in de federale opvangcentra drastisch daalde. Onder impuls van 
de federale overheid werd een sluiting van het aantal LOI plaatsen aangekondigd. Een aantal 
opvangplaatsen werden door de Federale overheid voorgesteld als bufferplaats voor de opvang. 
Het zijn plaatsen waar geen actieve opvang moet worden voorzien maar die, op vraag van Fedasil, 
binnen de drie maanden terug operationeel moeten gemaakt worden. Eind september 2013 
ontvingen wij het bericht betreffende de stopzetting van 40 opvangplaatsen en het aanbod om 23 
bijkomende plaatsten op te nemen als buffer. De sluiting is voorzien vanaf 1 april 2014, de 
bufferplaatsen reeds vanaf 1 januari 2014. Beide, bufferplaatsen en sluiting, hebben uiteraard ook 
ernstige financiële gevolgen voor de sociale dienst en het OCMW.  
De tweede helft van 2013 kenmerkte zich vooral door de reorganisatie van het opvangnetwerk en 
het vrijmaken van de bufferplaatsen.  
 
De asielzoekers betrekken een individuele, gemeubelde woning/appartement/studio en 
ontvangen een beperkt leefgeld voor voeding en hygiëne. De maatschappelijk werkers (4 VTE) 
beheren per gezin een budget voor de andere uitgaven (hobby, kledij). Dit budget krijgen de 
asielzoekers niet in handen. In de mate van het mogelijke worden alle uitgaven betaald op basis 
van een factuur. Naast deze materiële hulp begeleiden de maatschappelijk werkers hen op diverse 
levensdomeinen. 
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Bijzondere aandacht gaat naar vorming. De kinderen gaan naar school. De volwassenen volgen 
Nederlandse taallessen, krijgen initiatiecursussen informatica en diverse andere opleidingen. Dit 
initiatief kan ook een beroep doen op interne tolken - Arabisch, Russisch en andere talen uit de 
voormalige USSR-staten - en heeft samenwerkingsakkoorden met externe tolkenbureaus (Sociale 
Tolkendienst West-Vlaanderen en Babel). 
 
Naar aanleiding van de hervormingen binnen het opvangnetwerk wordt vanaf 2014 gewerkt aan 
een herstructurering van het LOI en zullen de maatschappelijk werkers een andere taakinhoud 
krijgen. 
 
 
 
2.3.1. OVERZICHT VAN DE OPVANGPLAATSEN PER JAAR 
 
 
TABEL 52: AANTAL OPVANGPLAATSEN 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Woningen 38 38 41 39 41 47 50 51 51 51 
plaatsen 120 122 121 121 120 140 143 141 141 141 

 
 
 
2.3.2. BEZETTING GEDURENDE HET VOORBIJE JAAR 
 
De woningen binnen het LOI zijn gedurende een volledig jaar nooit voltijds bezet. Tussen het 
vertrek van de ene bewoner en de aankomst van de nieuwe bewoners liggen meestal enkele 
dagen. Om de gemiddelde bezetting van het LOI te berekenen wordt onderstaande formule 
gehanteerd:  
 
Aantal beschikbare plaatsen x aantal beschikbare dagen = quotiënt 
Som van het aantal dagen dat elke plaats bezet was 

 
 
TABEL 53: BEZETTING 2013 
 
 aantal plaatsen beschikbaar effectief % gezinnen 
Aanvang 139    51 

januari 
141 (22/01) 
142 (28/01) 4.333 3.468 80,04 +5 

februari 142 3.976 3.114 78,32 +3 
maart 142 4.402 3.522 80,01 +1 
april 141 (19/04) 4.248 3.259 76,72 +0 
mei 141 4.371 3.235 74,01 +2 
juni 141 4.230 3.191 75,44 +4 
juli 141 4.371 3.210 73,44 +3 
augustus 141 4.371 3.089 70,67 +4 
september 141 4.230 2.962 70,02 +4 
oktober 141 4.371 3.202 73,26 +3 
november 141 4.230 3.024 71,49 +2 
december 141 4.371 2.779 63,58 +2 
          
TOTAAL  51.504 38.055 73,888 84 

 
 
TABEL 54: EVOLUTIE VAN DE BEZETTINGSGRAAD 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
% / 95 52 58 55 72 82 80 80 84 
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Om de doorstroming te berekenen, wordt de volgende formule gehanteerd. 
 
 
Aantal opgevangen gezinssituaties in de in noemer omschreven wooneenheden = quotiënt 
Aantal wooneenheden dat het ganse jaar in de convenant zat 

 
 
TABEL 55: EVOLUTIE DOORSTROMINGSINDEX 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
q / 1,50 1,369 1,45 1,341 1,756 1,782 1,569 1,569 1,647 

 
 
Er werden in het LOI gemiddeld meer gezinnen opgevangen dan het voorbije jaar. De asielzoekers 
blijven minder lang in de materiële opvang dan voorheen. Asielzoekers met een negatieve 
beslissing worden toegewezen aan een ‘terugkeercentrum’ en dienen de opvang sneller te verlaten. 
 
 
TABEL 56: IN- EN UITSTROOM BINNEN HET LOI 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Instroom 43 66 49 67 57 35 39 32 30 32 
Uitstroom 39 66 57 49 44 30 30 35 35 47 
Einde asielprocedure 
(illegaal, erkend, subs b. 13 30 21 6 24 6 8 13 19 18 

Terugkeercentrum Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 3 20 
Vrijwillige terugkeer 7 9 1 4 0 0 1 2 2 4 
Ontvankelijk verklaring 
asielaanvraag/9ter 14 11 16 7 6 4 15 12 5 0 

Geregulariseerd 5 16 19 29 4 3 5 4 0 0 
Andere 5 16 19 3 10 17 1 4 6 5 

 
 
Een daling van de instroom en een stijging van de uitstroom heeft er in 2013 voor gezorgd dat het 
LOI met zeer veel leegstand werd geconfronteerd.  
 
Alle toewijzingen aan een terugkeercentrum zijn automatisch gelinkt aan een negatieve beslissing 
in de asielprocedure. In het cijfer ‘einde asielprocedure’ zijn ook nog enkele dossiers opgenomen 
van cliënten die niet zijn toegewezen aan een terugkeercentrum. 
‘Andere redenen’ zijn vooral mensen die vertrekken uit het LOI zonder een adres na te laten.  
 
 
 
2.4 TEAM ENERGIE 
 
 
Door de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt op 1 juli 2003 kwamen verschillende spelers 
op de markt. Voor veel gezinnen was het niet langer evident om zicht te hebben op de 
mogelijkheden en om zich te voorzien van gas en elektriciteit. De overheid voerde tal van 
beschermingsmaatregelen in om energiearmoede aan te pakken. Het OCMW staat in voor een deel 
van de uitvoering van die maatregelen. Het team energie draagt in belangrijke mate bij tot het 
realiseren van deze opdracht en neemt daarnaast nog diverse taken op: 
 De Lokale Adviescommissie (LAC); 
 Rationeel Energiegebruik (REG); 
 Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE); 
 Energiescans 
 Nazicht van en info over energierekeningen; 
 Info over diverse acties en premies omtrent gas en elektriciteit; 
 Medewerking aan projecten in Kortrijk met ‘energie’ als thema; 
 Ondersteuning Sociaal Stookoliefonds; 
 
Het team energie bestaat uit 3 maatschappelijk werkers, goed voor een bezettingsgraad van 2,8 
V.T.E.  
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2.4.1 DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC) 
 
 
De lokale adviescommissie komt bijeen wanneer er betalingsmoeilijkheden rijzen bij de sociale 
leverancier Eandis betreffende leveringen van gas en elektriciteit, en bij De Watergroep voor wat 
water betreft. De commissie beslist of huishoudelijke klanten al dan niet afgesloten worden van 
een nutsvoorziening. 
 
De LAC-medewerkers nemen actief contact op met alle klanten die door de LAC worden 
uitgenodigd. Hun taak beperkt zich niet tot het voorkomen van de afsluiting. Het is de bedoeling 
dat zij elke situatie individueel onderzoeken en een volledig beeld proberen te krijgen op de 
financiële en sociale situatie. Er wordt gezocht naar een oplossing die gekaderd is binnen de totale 
schuldenproblematiek. Waar nodig worden mensen toegeleid naar en gemotiveerd tot 
hulpverlening. 
 
 
TABEL 57: AANTAL DOSSIERS LAC 
 
Dossiers LAC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Water 
Gas- en elektriciteit 

113 
560 

168 
913 

0 
808 

111 
727 

278 
711 

353 
599 

355 
659 

397 
746 

 
 
De lokale adviescommissie voor water komt twee keer per jaar samen. Het aantal personen dat 
uitgenodigd wordt voor de zitting stijgt jaar na jaar. 
 
De lokale adviescommissie voor gas en elektriciteit komt, behalve in augustus, maandelijks bijeen. 
Voor klanten van de sociale leverancier is een budgetmeters verplicht. 
 
Budgetmeters voor gas hebben een noodkrediet. Eens het noodkrediet is opgebruikt, wordt geen 
gas meer geleverd zonder oplading. Schulden kunnen dus niet verder aangroeien. 
Budgetmeters voor elektriciteit laten wel een beperkt verbruik toe na uitputting van het 
noodkrediet. Het verbruik wordt gelimiteerd door een stroombegrenzer van 10 ampère. Wanneer 
Eandis vermoedt dat er onvoldoende wordt opgeladen en de schuld aangroeit, brengt het ook deze 
dossiers voor de LAC. 
Bestaande schulden worden afbetaald via inbouw in de budgetmeter (in uitzonderlijke situaties is 
dit niet mogelijk). Per oplading is een deel voorbehouden voor de schuldaflossing. 
 
In Kortrijk zijn er 3 oplaadpunten: 
 in het Eandiskantoor op het Kennedypark 
 in het OCMW in de Budastraat 
 in het OCMW-dienstencetrum ’t Cirkant in Marke. 
 
Sinds voorjaar 2013 zijn er nieuwe oplaadterminals waardoor klanten kunnen opladen zonder de 
hulp van personeel. In Marke konden we de openingsuren daardoor uitbreiden. Het oplaadpunt 
wordt daardoor meer benut. Het oplaadpunt in het Eandiskantoor is voortaan beschikbaar van 8 tot 
20 uur. Voor mensen die niet in staat zijn om tijdens de kantooruren op te laden, is dat een 
belangrijke verbetering. In 2013 werden er 21 084 opladingen in Kortrijk geregistreerd. Het 
aandeel opladingen per oplaadpunt 
 10.481 in het kantoor van Eandis 
 10.268 in het OCMW in de Budastraat 
 335 in het dienstencentrum in Marke. 
 
 
 
2.4.2 RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK (REG) 
 
 
De sociale dienst verwijst cliënten gericht door om een energiescan uit te voeren. Dat wanneer 
de maatschappelijk werker geconfronteerd wordt met een abnormaal verbruik, of wanneer men 
denkt dat verbeteringen mogelijk zijn. De namen worden doorgegeven aan de ‘energiesnoeiers’ die 
instaan voor de scan. Het team energie werkt nauw samen met de dienst.  
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Van de 272 in 2013 uitgevoerde scans werden er 218 uitgevoerd bij de doelgroep. Hiervan werden 
er 113 aanvragen via het OCMW doorgegeven. De andere adressen kwamen van samenwerkingen 
met de sociale huisvestingsmaatschappijen, het sociaal verhuurkantoor De Poort, …. Het 
vooropgestelde quotum van 80 is ruimschoots overschreden. 
 
Voor de volgende jaren wordt het nog belangrijker om in te zetten op de energiescan: het aanbod 
beperkt zich tot de doelgroep, de mogelijkheden bij de basisscan breidden uit en er is een grotere 
diversiteit in opvolgscans. 
 
Het team energie zelf gaat op verzoek van maatschappelijk werkers langs in woningen om eerste 
vaststellingen te doen. De aandacht gaat naar het verlenen van advies en hulp op maat. Hierbij 
wordt ook het aspect rationeel energieverbruik niet uit het oog verloren. Waar nodig wordt 
doorverwezen naar de renovatiebegeleiders en worden de mogelijkheden rond financiering en 
premiestelsels bekeken. 
 
In september 2009 ging het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) van start. 
Het fonds verleent goedkope leningen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren die het 
energieverbruik ten goede komen. Iedere burger kan een aanvraag indienen voor het verkrijgen 
van een lening. Voor de doelgroep valt de interest van 2% weg. Het team energie helpt mee aan 
het opstellen van een dossier. Het OCMW en de leningsmaatschappij moeten een positief advies 
verlenen vooraleer de lening kan plaatsvinden. De commissie oordeelt over de dossiers na advies 
van zowel het OCMW als de leningmaatschappij Elk z’n Huis. 
 
Gedurende het jaar 2013 kwamen er 12 leningsaanvragen binnen: 
 6 werden positief geadviseerd door het BCSD en de Kredietcommissie; 
 3 werden negatief geadviseerd door het BCSD; 
 2 zijn nog in onderzoek 
 1 is niet doorverwezen naar het FRGE gelet op het negatief advies van de Kredietcommissie. 

Dat gezin ontving via het OCMW een financiële tussenkomst. 
 
Voor mensen uit de doelgroep blijft het moeilijk om een lening aan te gaan omwille van de krappe 
budgettaire ruimte. Vanuit het OCMW proberen we daar op een creatieve manier mee om te gaan. 
De wijzigingen van het premiebeleid inzake energiebesparende investeringen zorgen ervoor dat het 
nog moeilijker wordt voor de doelgroep om de investeringen te kunnen verwezenlijken. In 
sommige situaties wordt er gevraagd aan het BCSD om alsnog tussen te komen voor werken die 
een dringend karakter hebben. Hierbij is er een nauwe samenwerking met de mensen van team 
bouwblok. 
 
Het derde werkingsjaar (oktober 2012 – september 2013) werd afgesloten met 27 ingeleide 
aanvragen, waarvan 8 van mensen uit de doelgroep. De vooropgestelde 15% doelgroepdossiers 
werd hiermee ruimschoots overschreden en zelfs verdubbeld. 
 
 
 
2.5 TEAM GEZINSBEGELEIDING 
 
 
In september 2009 werd in de sociale dienst een team gezinsbegeleiding gestart. Er werden 
hiervoor twee halftijdse maatschappelijk werkers aangesteld. Het team richt zich specifiek naar 
gezinnen met kinderen, die in principe al in begeleiding zijn bij de sociale dienst. Het gaat om 
mensen die zelf de nood aan meer meer begeleiding en ondersteuning bij de opvoeding van hun 
kinderen ervaren. 
 
Het team gezinsbegeleiding biedt aan de sociale dienst de mogelijkheid om gezinnen intern door te 
verwijzen voor een laagdrempelige, intensieve vorm van hulpverlening. Binnen deze hulpverlening 
wordt dan ruimte gemaakt voor thuisbezoeken en om soms letterlijk samen op stap te gaan. Het 
biedt de mogelijkheid om te werken met alle gezinsleden, met bijzondere aandacht voor kinderen. 
Het team biedt een brede gezinsbegeleiding met klemtoon op opvoedingsondersteuning. 
 
Het team vervult ook een brugfunctie tussen de sociale dienst en allerlei externe diensten en 
initiatieven die zich richten tot gezinnen met kinderen. 
 
In onderstaande tabel volgt een overzicht van de in 2013 behandelde dossiers. 
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TABEL 58: BEHANDELDE DOSSIERS 
 
 Aantal dossiers 
Startjaar begeleiding 2009 2010 2011 2012 2013 
2009 5 4 2 1 1 
2010  22 7 5 3 
2011   20 8 3 
2012    21 8 
2013     18 
Totaal 5 26 29 35 33 

 
 
In totaal werden er 33 dossiers behandeld. Dat is een kleine daling in vergelijking met 2012 (35). 
Uit de gegevens blijkt dat de turnover van de dossiers vrij goed blijft zitten. 
Dat is onder meer te danken aan het feit dat de dossiers op regelmatige basis geëvalueerd worden, 
zowel met de cliënten als tijdens de driewekelijkse dossierbesprekingen. 
 
De meeste begeleidingen liepen iets langer dan een jaar. 
Als we kijken naar de afgeronde dossiers stellen we vast dat de begeleiding meer dan de helft van 
de gevallen afgerond kon worden doordat de hulpvraag beantwoord was. 
In de meeste andere gevallen werd er doorverwezen naar een andere (soms meer 
gespecialiseerde) dienst. 
 
Opvallend blijft dat het in meer dan 72% van de dossiers gaat om alleenstaande moeders met 
kinderen ten laste. Dat is opnieuw een stijging vergeleken bij 2012 (65%). De leeftijd van de 
kinderen en het aantal kinderen is zeer heterogeen. 
 
 
TABEL 59: GEZINSSAMENSTELLING 
 
Natuurlijk gezin 4 12,1 % 
Alleenstaande moeder met kinderlast 24 72,7 % 
Alleenstaande vader met kinderlast 0 0% 
Nieuw samengesteld gezin 5 15,2 % 

 
 
Er waren 16 nieuwe aanmeldingen in 2013. Dat is een significante daling t.o.v. 2012 (21). 
De gezinnen werden aangemeld vanuit zowel de sociale dienst, maar ook vanuit andere diensten 
(o.a. CAW, Crisishulp aan huis, CKG, PZT Vesta , AZ Groeninge,) of de cliënt zelf. 
 
Ook dit jaar stellen we vast dat het aantal aanvragen via externen groot blijft nl. 43 %. 
 
We blijven hiervoor de nodige aandacht hebben met het oog op onze initiële opdracht, m.n. 
bijkomende begeleiding bieden aan de gezinnen die al door de sociale dienst gekend zijn.  
Toch is dat een blijvend signaal dat er in de bredere hulpverlening een grote nood is aan 
gezinsbegeleiding die binnen een redelijke termijn kan opstarten. 
 
Voor 2014 verwachten we een stijging van de aanmeldingen gezien de ontwikkelingen binnen de 
integrale jeugdhulp. 
 
 
TABEL 60: AANMELDINGEN 
 
Interne doorverwijzing 8 50 % 
Externe doorverwijzing 7 43,8 % 
Client zelf 1 6,2 % 
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Er werden 16 aanvragen afgesloten in de loop van 2013: 
 8 x kon er afgerond worden zonder verdere nazorg 
 2 x werd het contact door de cliënt verbroken 
 6 x kon er afgerond worden na een warme overdracht naar een andere gepaste dienst: 

 Mobiele gezinsondersteuning: 2 
 Psycholoog: 1 
 CAW: 1 
 OCMW zwevegem:1 

 
Naast het begeleidingswerk proberen de medewerkers ook hun bijdrage te leveren door hun 
expertise in te brengen in een aantal andere initiatieven zoals: 
 deelnemen aan overleg bv. Boven Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning, Overleg 

Gezinsbond, Overleg Speelotheek, …; 
 mee organiseren van bepaalde projecten bv. Week van de opvoeding; 
 bekendmaking van andere diensten in de sociale dienst bv. Habbekrats, De Katrol, 

Kinderopvang aan Huis, …; 
 brugfunctie Steunpunt Vakantieparticipatie; 
 meerwaarde van de expertise bij relevante dossierbespreking van de sociale dienst; 
 samenwerking met de mobiele gezinsondersteuning. 
 
 
 
2.6 CLIËNTGERICHT OVERLEG 
 
 
Het Cliëntgericht Overleg brengt alle diensten en personen samen die op een bepaald ogenblik 
bij een bepaald gezin betrokken zijn en probeert de hulpvraag en het hulpaanbod op elkaar af te 
stemmen. In situaties waarin meerdere hulpverleners samenwerken, loopt de cliënt soms verloren. 
Het is dus nodig om afspraken te maken. Vooral wanneer de hulpverlening in een impasse dreigt 
te geraken, kan men via een overleg een duidelijker inzicht verkrijgen in de diverse 
deelproblemen om zo een betere hulpverlening uit te bouwen. De aanvraag kan komen van een 
cliënt, een collega van de sociale dienst of een hulpverlener van een externe dienst. 
 
Sinds 1 juni 2012 is er een samenwerking/bundeling van Cliëntoverleg IJH en Cliëntoverleg West-
Vlaanderen. Dat had als gevolg dat het aantal aanvragen bij onze dienst daalde. 
Vanuit de dienst werd dan ook beslist om deze dienstverlening af te bouwen en vanaf 01.09.2013 
stop te zetten. 
 
In 2013 waren er in totaal 14 vergaderingen. Er was 1 nieuwe aanvraag en er vonden 13 
vervolgvergaderingen plaats. 
 3 met een eerste aanvraag voor 2009; 
 1 met een eerste aanvraag in 2009; 
 6 met een eerste aanvraag in 2010; 
 2 met een eerste aanvraag in 2011; 
 0 met een eerste aanvraag in 2012. 
 1 met een eerste aanvraag in 2013. 
 
Gemiddeld nemen er 8 diensten deel aan één vergadering, coördinator en cliënt niet inbegrepen. 
De hulpverleners rond de tafel komen uit verschillende sectoren: onderwijs, algemeen 
welzijnswerk, thuiszorg, justitie, bijzondere jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, 
Kind en Gezin, … 
 
Voor 2013 ging het o.m. over volgende diensten: 
CBJZ, CAW Piramide, CAW Stimulans, De Horizon, Home Bethanie, West Vlaamse Pleeggezinnen, 
Dienst Familiezorg, Justitiehuis, JRB, CLB Groeninge, Familiehulp, De Poort, De Rijzende Ster, CGG, 
GTB Vlaanderen, Buso Sterrebos, PZT Vesta, Privé therapeuten, Het oranjehuis, Team 
Gezinsbegeleiding De kroost OCMW, Sociale Dienst OCMW, Centrum Overleie, Wijkagenten, 
Achturenhuis, Tolken 
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3.1.3 DE SVK-HUURDERS 
 
 
 Toewijzing 
 
Iedereen die voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden kan zich inschrijven. Mensen die al in het 
werkingsgebied van het SVK wonen, krijgen extra punten. Zodra alle nodige documenten 
binnengebracht worden, krijgen ze een inschrijvingsbevestiging toegezonden. 
Bij het vrijkomen van een woning speelt vooreerst het principe van rationele bezetting. Vervolgens 
wordt via het registratieprogramma bepaald wie als eerste in aanmerking komt voor de toewijzing 
van de woning. 
 
In 2013 werden 88 onderhuurcontracten afgesloten waarvan 66 in Kortrijk. 
 
 
 Wachtlijst 
 
Op 31 december 2013 waren 1.026 kandidaat-huurders ingeschreven, waarvan 439 nieuwe 
inschrijvingen. 
 
 
 De huurbegeleiding en de mogelijkheden tot participatie en inspraak 
 
Algemeen geldt de principiële stelregel dat het verhuurkantoor de opdracht van de welzijnsdiensten 
- zoals psychosociale begeleiding, budgetbegeleiding, en dergelijke - niet overneemt. Het SVK 
heeft hier vooral een actieve toeleidings- en opvolgingsfunctie naar sociale diensten uit het 
welzijnswerk. Netwerkontwikkeling is hiervoor onontbeerlijk. 
Huurbegeleiding heeft rechtstreeks betrekking op het huurcontract dat afgesloten is tussen het SVK 
en de huurder. 
 
Concreet gaat het om activiteiten die het SVK opzet om ervoor te zorgen dat: 
 via het informeren en bijstaan van de huurder, administratieve dossiers die rechtstreeks 

aansluiten bij het huurcontract (zoals een aanvraag voor een huursubsidie, vermindering van 
onroerende voorheffing, de aangifte bij een brandverzekering, e.d.) afgehandeld worden; 

 de huurder de huur stipt betaalt en huurachterstal vermijdt; 
 de huurder de woning goed onderhoudt en eventuele samenlevingsproblemen met buren, e.d. 

tijdig opgevangen worden vóór de toestand escaleert; 
 herstellingen uitgevoerd worden. 
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3.2 ACTIVERINGS- & INTEGRATIEBELEID / MENSEN STERKER MAKEN 
 
 
Voor het uitvoeren van haar integratie- en activeringsbeleid beschikt het OCMW Kortrijk over een 
eigen opleidings-  en tewerkstellingsdienst met leerwerkplaats: Werk.punt. Naast de interne 
werking is er ook een structurele samenwerking via diverse overeenkomsten met private partners. 
Deze partners kuunen helpen in het realiseren van haar integratie- en activeringsopdracht. 
 
Binnen de werking vertrekken we steeds vanuit het statement dat werkgelegenheid een essentiële 
sleutel is tot integratie in de samenleving. Ongeacht sociale afkomst, etniciteit, leeftijd, handicap, 
scholingsniveau of geslacht moet ieder mens de nodige kansen krijgen tot het leveren van een 
persoonlijke bijdrage tot het maatschappelijk bestel. 
 
 
 
3.2.1 WERK.PUNT 
 
 
Werk.punt biedt een kwalitatieve opleiding, werkervaring, trajectbegeleiding en tewerkstelling op 
maat aan OCMW-cliënten, zodanig dat hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt kan verhogen. 
Werk.punt staat centraal in het activerings- en integratiebeleid van het OCMW en richt zich tot de 
werkzoekende OCMW-cliënten, die er niet in slagen zelfstandig een job te vinden. Werk.punt is 
erkend als mandaatorganisatie voor kosteloze arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding. 
 
Het eerste volledige werkjaar in de Budastraat had al meteen tastbare resultaten in de vorm van 
gedragen trajecten, eenduidige besluitvorming en een nauwere samenwerking tussen Werk.Punt 
en de sociale dienst. Eind 2013 was het team klaar om via de verschuiving naar het departement  
sociale dienst en activering een volgende stap te zetten in de samenwerking,. Hierdoor kan de 
samenwerking ook op het organisatorische vlak geïntegreerd worden. Zo kan er meer aandacht 
besteed worden aan het traject van de mensen, een zinvolle tijdsbesteding, een 
competentieversterkende opleiding en een duurzame job. 
 
 
3.2.1.1 Trajectbegeleiding in de lokale Werkwinkel 
 
De trajectbegeleiders van Werk.punt ondersteunen en begeleiden OCMW-cliënten in hun zoektocht 
naar een reguliere tewerkstelling en werken met spreekuren in de lokale Werkwinkel. Zo is er 
ondanks de verhuis naar het OCMW toch een nauw contact met de medewerkers van VDAB, GTB, 
PWA en lokale derden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek integrale 
trajectbegeleiding en de socio-professionele balans.  
 
Het is een methode voor maatschappelijk werk. Deze reikt de OCMW’s instrumenten en 
methodieken aan om in het kader van de RMI-wet betere keuzes te maken en beslissingen te 
nemen samen met hun cliënten, op weg binnen een activeringstraject. 
 
Naast de begeleiding naar de reguliere opleidings- en tewerkstellingsmarkt, maken de 
trajectbegeleiders in de Werkwinkel ook gebruik van het systeem ‘artikel 60 privé’. Hierbinnen 
kunnen leerwerknemer ervaring opdoen bij een regulier bedrijf. Ze kunnen ok onmiddellijk 
ingeschakeld worden binnen het normale economisch circuit 
De trajectbegeleiders organiseren ook op geregelde tijdstippen “werktafels”. Deze methodiek 
binnen de sollicitatietraining, zorgt dat leerwerknemers goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen 
na hun tewerkstelling via het OCMW. 
 
 
3.2.1.2 Projectontwikkeling 
 
De projectcel werkt verschillende activerings- en integratieprojecten uit. Hierbij wordt vertrokken 
vanuit een maatschappelijke nood én de competenties van de potentiële medewerkers, zodat de 
projecten een meerwaarde betekenen voor mens en maatschappij. De projectcel volgt deze nieuwe 
projecten van bij de start intensief op.  
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Vanaf 2014 wordt de projectcel van Werk.punt geïntegreerd in het beleidsteam van stad en OCMW. 
Zo wil men nog beter de vinger aan de pols kunnen houden binnen de volledige organisaties.  
 
Succes, het 2 zeeënproject werd genomineerd voor de “regiostars award 2013”. Samen met 5 
andere projecten uit heel Europa en uit alle Europese subsidieprogramma’s werden we 
genomineerd in de categorie “Social Inclusion”, iets waar het hele team uiteraard heel trots op is. 
 
We konden Succes afsluiten met degelijke resultaten die een verschil maakten in het leven van 
vele Kortrijkzanen. Eind juni organiseerden we een slotevenement, waar we de realisaties 
bekendmaakten aan geïnteresseerden uit het werkveld en ver daarbuiten. Op dit event werd ook 
de publicatie voorgesteld, zodat ook na het beëindigen van het project de resultaten tastbaar en 
bruikbaar blijven. We konden in schoonheid afronden en kregen de garantie dat een halftijdse  
medewerker verder kan blijven werken volgens de methodiek die we binnen Succes ontwikkelden 
en waar we mensen op een heel laagdrempelige manier kunnen begeleiden naar werk. 
 
Ook het 2 zeeënsecretariaat merkte ons project op. We werden geselecteerd om samen met onze 
partners en 2 andere Europese projecten (ILeaber en Impress)vanaf november thematisch te 
werken rond “soft skills”.  
 
Binnen SAM-e werkten we verder aan het versterken van mobiliteitscompetenties van 
leerwerknemers. 
Verschillende onder hen maakten de overstap voor enkele maanden naar o.a. Rijsel en Moeskroen. 
Wij ontvingen van onze kant leerwerknemers uit Moeskroen, Doornik en Rijsel. Voor alle partijen 
was het een verrijkende ervaring, maar ook een motivatie om een breder zoekperspectief te 
hanteren bij hun zoektocht naar werk. 
 
Via Minister De Coninck kunnen we ook een beroep doen op 1,5 VTE medewerker die specifiek kan 
werken binnen de transitieperiode van 1 maand vóór het einde van een contract leerwerknemer tot 
2 maanden erna. Dat zorgt ervoor dat alle inspanningen die het OCMW levert in functie van 
competentieverhoging van medewerkers, niet verloren gaan in de periode tussen het einde van 
hun tewerkstelling bij het OCMW en een nieuwe opleiding of tewerkstelling bij een andere 
werkgever. 
De medewerkers van Pact (project activering) zijn ingebed bij de trajectbegeleiders van Werk.punt 
en kunnen zo ook de brug slaan met de VDAB. Dankzij deze extra middelen kunnen onze cliënten 
heel intensief en op maat begeleid worden. 
 
 
3.2.1.3 Werkervaring 
 
Niet iedere OCMW-cliënt kan onmiddellijk aan de slag in de reguliere sector. Dat kan te maken 
hebben met tal van factoren zoals een psychosociale problematiek, taal, het niet hebben van 
voldoende technische of generieke competenties. Daarnaast werken de medewerkers van 
Werk.punt ook aan de randvoorwaarden, zelfbeeld en attitudes en bieden ze de mogelijkheid om 
werkervaring op te doen, zodat cliënten nadien op een duurzame wijze aan de slag kunnen in de 
reguliere sector of binnen de sociale economie. 
 
Binnen de werkervaringscel van Werk.punt beschikken we daarvoor over twee verschillende 
instrumenten. Enerzijds de voortrajecten en anderzijds de mogelijkheid om als leerwerknemer te 
werken. 
 
 
 Voortrajecten 
 
We organiseren voortrajecten voor twee verschillende doelgroepen die een heel grote afstand tot 
de arbeidsmarkt vertonen. 
Ten eerste is er een specifiek traject voor anderstaligen, die al een beperkte kennis Nederlands 
hebben, maar voor wie de taal nog onvoldoende gekend is om aan de slag te kunnen. 
De bedoeling van dit voortraject is de deelnemers beter voor te bereiden op een werkervaring 
en/of tewerkstelling. Hierdoor willen we de slaagkans van de werkervaring zelf en doorstroming 
naar tewerkstelling verhogen.  
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Naast intensief Nederlands, in samenwerking met de reguliere scholen voor NT2, bestaat het 
voortraject voor anderstaligen uit maatschappelijke vorming, assessment en beroepsproeven. Dit 
laatste ter voorbereiding op een stageperiode zodat mensen op deze wijze hun jobkeuze kunnen 
aftoetsen en een realistisch beeld van een werkervaring krijgen. Dit voortraject loopt in 
samenwerking met verschillende OCMW’s uit de regio. 
 
In 2013 werden er ook voortrajecten georganiseerd voor jonge OCMW cliënten (18 tot 25 jaar), 
die door hun complexe persoonlijke problematiek heel ver van de reguliere arbeidsmarkt 
verwijderd zijn. Deze voortrajecten werken met individuele jongeren, die gedurende zes maanden 
intensief worden voorbereid op de stap naar de arbeidsmarkt. In een eerste fase word er vooral 
rond basisattitudes gewerkt, werken rond hun droomjob en wat te doen om deze te 
verwezenlijken. Tegelijk wordt de randproblematiek aangepakt in nauwe samenwerking met de 
sociale dienst en diverse andere welzijnsactoren. Er wordt maatschappelijke vorming en een 
stageperiode of vrijwilligerswerk voorzien, zodat ze bij het einde van het voortraject een duidelijk 
jobdoelwit voor ogen hebben. Methodisch werkt de medewerker van het voortraject met de 
methodiek die ook binnen ‘Succes’ wordt gebruikt en die de jongere in zijn globaliteit en 
persoonlijke context benadert. 
 
 
 Leerwerknemers 
 
Naast medewerkers voortrajecten zijn er binnen de werkervaringscel ook werkervaringscoaches 
actief. Zij begeleiden de leerwerknemers door een tewerkstelling op maat aan te bieden in één van 
de tewerkstellingsprojecten of diensten. Bij deze projecten gaat er veel aandacht uit naar 
begeleiding en attitudetraining, alsook het verhogen van arbeidsmarktgerelateerde competenties. 
De werkervaring gaat door in onze eigen leerwerkplaats, interne diensten van het OCMW, sociale 
economieprojecten of externe organisaties. In 2013 was er een recordaantal leerwerknemers. Dat 
heeft een tweeledige reden. Enerzijds is er een hogere activeringsgraad binnen het OCMW en 
anderzijds is er een voorzichtigheid in het aanwervingsbeleid van werkgevers, waardoor mensen 
meer competenties moeten kunnen aantonen, vooraleer ze worden aangeworven. 
 
 
 Werkervaring binnen ocmw-instellingen, sociale economieprojecten en externe 

diensten 
 
Hier kunnen de leerwerknemers werkervaring opdoen binnen diverse functies in verzorgings-
instellingen en stadsdiensten. Speciale aandacht gaat uit naar het verhogen van de competenties. 
Er wordt telkens gezocht naar nieuwe jobs op maat van de kandidaat, zoals binnen- en 
buitenschoolse kinderopvang, jobs binnen de culturele sector, bediendefuncties en dergelijke meer, 
en er wordt ook telkens een specifiek vormingsaanbod gekoppeld aan de functiegroep. Dat omdat 
mensen na hun periode van werkervaring sterker zouden staan op de arbeidsmarkt. Mensen die 
nog nood hebben aan een bijkomende taalopleiding, kunnen dat ook doen in combinatie met een 
werkervaring als leerwerknemer. Voor bepaalde opleiding wordt samengewerkt met diverse 
opleidingsaanbieders zoals VDAB, Mentor, Vormingplus, Open School en de CVO’s. 
 
Mensen die eerder een profiel hebben om later in de sociale economie aan de slag te gaan of die 
werkervaring willen opdoen in een functie die binnen de sociale economie aangeboden wordt, 
kunnen dankzij het project verhoogde staatstoelage sociale economie als leerwerknemer aan de 
slag in een erkend sociaal economie-initiatief. 
In 2013 focusten de werkervaringscoaches intensief op de optimale invulling van het contingent 
verhoogde staatstoelage. Dat wordt ook in 2014 een blijvend aandachtspunt. Zo werden diverse 
pistes onderzocht die tot een maximale invulling moeten leiden. 
 
Nieuw in 2013 is de mogelijkheid dat leerwerknemers een maand stage kunnen lopen in een 
privébedrijf. Hierdoor kan een werkgever kennismaken met een gemotiveerde potentiële 
medewerker. De leerwerknemer kan zo ook op een veilige manier de overstap naar de reguliere 
sector maken. Als de stage positief verloopt, kan de medewerker verder werken bij het privébedrijf 
via art 60 privé en artikel 61 of onmiddellijk worden aangeworven. Momenteel lopen deze stages 
via Diverscity, binnen een ESF project. 
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 Leerwerkplaats (inhoudelijk) 
 
De leerwerkplaats biedt werkervaring en attitudetraining aan voor leerwerknemers binnen 
verschillende sectoren. Hierbij ligt de focus op de inschakeling van cliënten in praktijkgerichte 
opleidingen, onder permanente begeleiding van ervaren technische instructeurs. De nadruk ligt op 
het verwerven van technische kennis en vaardigheden. Dit alles in functie van doorstroming naar 
een gewone job. Speciale aandacht gaat uit naar praktische vaardigheden en arbeidsattitudes. Er 
wordt ook een ruim vormingspakket aangeboden. 
 
In de loop van 2013 werd gesleuteld aan het intern overleg van de werkvloerbegeleiders. De twee 
teams, die heterogeen werden samengesteld, werden ingeleid in de methodiek van 
talentonwikkeling. Hierdoor wordt via waarderende benadering gewerkt aan de groeimogelijkheden 
van de leerwerknemers. De focus ligt hier op het sterker maken en empoweren van de 
medewerkers. In de loop van volgend jaar wordt hier nog verder op ingezet. 
Daarnaast blijft werken aan veiligheid, het aanleren van een veilige werkhouding één van de 
basisopdrachten van de leerwerkplaats. 
Voor de nieuwe leerwerknemers werd een VCA-opleiding georganiseerd. Het aantal geslaagden was 
heel hoog.  
 
 
 
3.2.2 SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET PRIVATE PARTNERS 
 
 
3.2.2.1 Vzw De Poort 
 
In 2013 werd verder gewerkt in hetzelfde transparant samenwerkings- en financieringsmodel, dat 
in 2012 werd uitgewerkt. Voor het luik werk wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
samenwerking op het vlak van de OCMW-leerwerkplaats en het leerwerkbedrijf.  
 
 
 OCMW leerwerkplaats ism De Poort 
 
Voor de technische, logistieke en sociale omkadering van permanent 36 leerwerknemers in de 
OCMW-leerwerkplaats wordt De Poort op basis van maandelijkse facturatie met detail van de 
effectieve loonkost vergoed. 
De omkaderingskosten blijven een gedeelde verantwoordelijkheid van OCMW en De Poort. Het 
OCMW betaalt 6,62 VTE instructeurs, logistieke medewerkers en personeelscoach en De Poort 
betaalt 2 VTE instructeurs (schilderen en poetsen), die constant in woningen van De Poort werken. 
Het OCMW staat in voor alle kosten m.b.t. omkadering leerwerkplaats; nl. kosten wagenpark, 
gereedschap, werkkledij, verzekering BA en telefonie/gsm instructeurs. 
De aansturing OCMW-leerwerkplaats gebeurt door de nieuwe coördinator leerwerkplaats, die in 
nauw overleg met Facility en i.s.m. De Poort de werfplanning en –opvolging doet. De coördinator 
hanteert hierbij volgende prioriteitenlijst:  
1. OCMW-werven en –projecten (leerwerkplaats wordt nu als ‘interne dienst’ beschouwd); 
2. Vzw De Poort; 
3. Partners OCMW in het kader van het activerings- en integratiebeleid; 
4. Nieuwe aanvragen van derden/klanten. 
 
De OCMW-leerwerkplaats kan voor anderen (zie prioriteit 2, 3 en 4) werken als het gaat om een 
‘zinvolle werkvloer’ en mits betalen van € 33,80/uur/instructeur (+ ploeg leerwerknemers). In de 
externe communicatie wordt voortaan ‘OCMW leerwerkplaats i.s.m. De Poort’ gebruikt.  
 
 
 Leerwerkbedrijf 
 
In 2009 werd West 5 als enig leerwerkbedrijf voor de RESOC-regio Midden- en Zuid-West-Vlaan-
deren en RESOC-Brugge erkend. Samen met vier andere partners - Loca Labora, Variant (onder-
tussen ‘Tot Uw Dienst’), Groep Intro en Wonen en Werken – maakt de Poort vzw, voor wonen en 
werk, deel uit van het Leerwerkbedrijf West 5. ‘Tot Uw Dienst’ neemt de taak van penhouder voor 
haar rekening. West 5 wordt verantwoordelijk voor de inschakelingsbegeleiding van 205,4 VTE 
medewerkers werkervaring.  
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Vanaf 2009 is de Poort vzw erkend als promotor voor 18 medewerkers werkervaring, in totaal 15 
VTE. Voor de begeleiding op de werkvloer wordt samengewerkt met OCMW Kortrijk, OCMW 
Harelbeke en het Gemeentebestuur van Zwevegem. 
 
Enerzijds worden medewerkers werkervaring dagelijks begeleid en opgevolgd door een werkvloer-
begeleider van de organisatie zelf. Anderzijds gaan de inschakelingscoaches van het Leerwerkbe-
drijf op vaste tijdstippen evalueren en bijsturen waar nodig. Tijdens de werkervaringsperiode wordt 
een opleidingstraject aangeboden aan alle medewerkers werkervaring, waarbij veel aandacht aan 
het versterken van communicatieve vaardigheden, inzicht in eigen talent en ergonomie geschonken 
wordt. Elke medewerker volgt een op-maat-gerichte sollicitatietraining. Na de werkervaringsperio-
de bieden we nazorg aan tijdens zes maanden, waarbij we zowel wekelijks via een groepswerking 
als individuele coaching de klanten klaarstomen voor de reguliere arbeidsmarkt. 
Ook voor de werkvloerbegeleiders – interne als externe begeleiders - voorzien we jaarlijks een 
vormingsaanbod. 
 
In 2013 werd de lopende samenwerkingsovereenkomst van het OCMW met De Poort vzw 
gecontinueerd. Het OCMW treedt op als ‘werkvloer’ voor 4 VTE doelgroepmedewerkers (WEP+), die 
op de loonlijst staan van De Poort vzw en door de inschakelingscoaches begeleid worden. 
Maandelijks wordt op basis van facturatie het aantal weppers verrekend aan het OCMW (bedrag: € 
478,98/ maand). Hier wordt voorgesteld om in 2014 de samenwerking te evalueren. 
 
 
 
3.2.2.2 Mentor vzw  
 
Mentor vzw is een organisatie voor opleiding, begeleiding en oriëntering van werkzoekenden en 
werknemers. Als erkend adviesbureau ondersteunt Mentor vzw de verdere professionalisering 
binnen de sector Sociale Economie. Daarvoor richt Mentor vzw zich op adviesverstrekking aan 
bedrijven, organisaties en lokale besturen. 
 
Missie van Mentor is het bevorderen van de duurzame tewerkstelling van kansengroepen op de 
arbeidsmarkt.  
 
 
 Personeel 
 
TABEL 62 AANTAL PERSONEELSLEDEN VZW MENTOR 
 
Medewerkers 28 (22,9 VTE) 
 Voltijds 15 medewerkers 
 Deeltijds 13 medewerkers 
  
Bedienden 27 (22,4 VTE) 
 Voltijds 15 medewerkers 
 Deeltijds 12 medewerkers 
Arbeiders 1 (0,5 VTE) 
 Deeltijds 1 medewerker 
 
Locaties 
Mentor afdeling coach    Wandelweg 11a, 8500 Kortrijk 
Mentor afdeling consult    Stasegemsesteenweg 110, 8500 Kortrijk 
 
 
Mentor zit in een gestage groeifase zowel qua activiteiten als qua personeelsbestand. Dit is het 
resultaat van meer bekendmaking van onze activiteiten en actieve prospecties, alsook het opma-
ken van vele dossiers: in het kader van tenders VDAB en oproepen Europees Sociaal Fonds (ESF).  
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De Beleidsnota 2011-2012 van Vlaams Minister Freya Van den Bossche4 bevat een aantal 
belangrijke strategische en operationele doelstellingen voor de (ondersteuning van de) Sociale 
Economie (= SE) in het algemeen en voor onze erkenning als adviesbureau in de Sociale Economie 
(in casu: consult) in het bijzonder.  
Daarnaast legt de Minister een tweetal accenten. Enerzijds op ‘POP’ ( = Persoonlijk 
OntwikkelingsPlan) en anderzijds op ‘Uitstroom’ van doelgroepwerknemers naar het normale 
economische circuit mits voorwaarden. Op die manier hoopt zij plaats te kunnen maken voor 
instroom in sociale economie en mensen een kans op doorgroei te geven. Om dit te realiseren, 
heeft de Minister samen met het Europees Sociaal Fonds twee oproepen gelanceerd die aan Mentor 
goedgekeurd werden (zie verder: projecten). 
 
Hierna volgt een korte beschrijving van de realisaties 2013 opgedeeld volgens activiteit. Er wordt 
geen opsplitsing meer gemaakt tussen de afdelingen coach en consult. De medewerkers werken 
samen mee aan de uitbouw van verscheidene activiteiten, waardoor de opdeling stilaan kunstmatig 
aangevoeld wordt. 
 
 
 Opleiding 
 
In 2013 gingen 4 beroepsopleidingen door. Concreet gaat dit om 3 opleidingen keukenhulp en 1 
opleiding onthaalbediende. Hierdoor werden 59 mensen ondergedompeld en ondersteund in 
hun heroriëntering. Op dit moment zijn 17 mensen tewerkgesteld. Dit cijfer is voorlopig, aangezien 
een groep nog steeds in begeleiding (nazorg) zit. Het cijfer kan m.a.w. enkel stijgen.  
 
In 2013 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met VDAB West-Vlaanderen. Deze 
samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap in de opbouw van een duurzame relatie tussen 
beide partijen. Vanuit deze samenwerking werden verschillende acties opgezet. Dit gaat om de 
inrichting van de lessen conversatietafels, kiezen, jobclub anderstaligen, babbelbox anderstaligen. 
Bij al deze acties werden 306 mensen bereikt.  
Uniek in deze samenwerking is het gegeven dat 31 Franssprekende werkzoekenden begeleid 
worden in hun taal. Deze intensieve begeleiding is opgestart in de regio Kortrijk en zal in 2014 
uitgebreid worden met Spiere-Helkijn. Werkgevers in de regio geven aan dat de taal van minder 
belang is om mensen aan te werven. Van belang is de arbeidsattitude en hun motivatie. Deze 
elementen, samen met de sollicitatievaardigheden, zijn de hoofdthema’s die aangepakt worden 
tijdens de begeleiding. Voor die mensen die nog geen concreet zicht hebben op hun talenten of 
jobdoelwit werd een specifiek screeningprogramma op poten gezet.  
 
Heel wat kleinschaligere opleidingen op maat werden ingericht voor talrijke organisaties en lokale 
overheden. De inhouden waren van uiteenlopende aard en waren zowel gericht naar werknemers, 
vrijwilligers, doelgroepmedewerkers, … De inhouden zijn samen te vatten onder de titels attitude, 
informatica (zeer ruim) en administratie, deontologie, schoonmaaktechnieken, … Klanten zijn hier 
o.a. OCMW Kortrijk (opleiding en begeleiding van leerwerknemers in een bediende functie) en 
OCMW Brugge (Nederlands op de werkvloer voor leerwerknemers), Onafhankelijk Ziekenfonds 
(opleidingen voor startende dienstenchequemedewerkers), AZ Groeninge (omgaan met personen 
met een beperking), … 
 
 
 Begeleiding 
 
In de activiteit job- en taalcoaching op de werk- of opleidingsvloer groeide een duidelijke vraag 
naar talige begeleiding. Zo werden 10 mensen begeleid in het kader van de zachte voorwaarden en 
27 personen kregen een talige begeleiding op de opleiding- of werkvloer. 
Dit jaar waren er 36 nieuwe aanmeldingen vanuit GTB/VDAB met een oriënteringsvraag naar 
tewerkstelling (in het kader van de zogenaamde zorgtender). Het gaat hier om mensen met een 
MMPP problematiek (mentaal, medisch, psychologisch, psychiatrisch). Gedurende deze begeleiding 
wordt nauw samengewerkt met verschillende psychiatrische zorginstellingen en activiteitencentra. 
Mensen laten proeven van een bepaalde tewerkstelling (arbeidszorg, sociale werkplaats, beschutte 
werkplaats, NEC) en werken rond de randproblematieken met het oog op een degelijk advies rond 
tewerkstelling, zijn de doelstellingen van deze begeleiding.  
 

                                               
4 Beleidsnota 2011-2012, Vlaams Minister Freya Van den Bossche, Strategische Doelstelling 4 (pag. 19 e.v.) 
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Het project oriënterende trajectbegeleiding (OTB) is afgerond in juni 2013. Deze activiteit had een 
dubbele doelstelling: in kaart brengen van hun mogelijkheden en talenten en hen daarna intensief 
begeleiden naar werk. In 2013 werden nog 22 mensen begeleid, waarvan nu 10 aan het werk zijn.  
 
 
 Projecten  
 
Mentor werkt een aantal projecten uit, vaak als promotor, soms als partner. De bedoeling is mee te 
werken aan sociale innovaties en onderzoeksopdrachten, zowel op nationaal als Europees vlak. Het 
laat ons toe de nieuwe trends in de sociale economie op de voet op te volgen. Het bezorgt ons zo 
de nodige expertise om nog accurater en kwalitatiever te kunnen inspelen op vragen van klanten.  
 
Horeca inwerkingscoaching (nieuw!): 
Het ESF-project Horeca inwerkingscoaching is gestart op 1 juni 2013. In dit project werkt Mentor 
samen met Horeca Vorming Vlaanderen (= opleidingsfonds van de horecasector) en tevens trekker 
van dit project, en de vzw Guidea (= kenniscentrum voor Toerisme en Horeca). In dit project 
worden nieuwe methodieken voor inwerkingscoaching ontwikkeld en uitgetest bij maximum 50 
nieuwe ongekwalificeerde medewerkers in de horeca.  
Van juni tot september is vooral aandacht gegaan naar het communiceren van dit project naar 
werkgevers en intermediairen. Vanaf oktober werd ook de methodiekontwikkeling aangepakt en 
werd er door de inwerkingscoaches actief geprospecteerd. In 2013 werden nog 2 coachings 
afgesloten. Het project loopt nog tot december 2014.  
 
Stroomsterkte (nieuw!): 
Dit project behelst een partnerschap van SE-bedrijven en reguliere bedrijven met als doel door-
stroom van werknemers tussen deze beiden te faciliteren. De SE partners zijn Kringloopcentrum 
Zuid-West-Vlaanderen, Constructief en Werkplus Waregem. De reguliere partners zijn Barco, Imog 
en De Mailingman. Het project loopt af eind november 2014.  
 
Sterk @ Werk (nieuw!): 
Mentor organiseert technische opleidingen om de vaktechnische competenties van medewerkers en 
hun direct leidinggevenden (ploegchefs) te versterken. Deze opleidingen bestaan uit praktijkoefe-
ningen, waar nodig aangevuld met een theoretische basis. Het betreft o.a. volgende vaktechnische 
opleidingen: ruwbouw, sanitair, houtbewerking, elektriciteit, werken met machines in groenonder-
houd, schilder- en decoratiewerken, verhuistechnieken (hef- en tiltechnieken), fietsherstellingen, …  
 
Mentor plant de opleidingen in en voorziet geschikte opleiders en locaties. Mentor verzorgt de 
cursistenadministratie. Daarnaast staat Mentor in voor de promotie naar de werkgevers toe.  
Deze opleidingen gaan door onder de noemer Sterk@Werk (project lopende in 2013-2014). De 
opleidingen worden in heel Vlaanderen georganiseerd. Mentor is promotor van dit project.  
 
OWAES: 
In het ESF-project OWAES werd door promotor Howest i.s.m. VOKA, Kanaal 127 en Mentor in 2013 
verschillende zaken ontwikkeld: het digitaal platform voor werkzoekende 50-plussers en bedrijven, 
een projectwebsite, een folder voor werkzoekende 50-plussers, een folder voor bedrijven, …  
Al deze ontwikkelingen werden telkens voorgesteld aan de gebruikersgroep (= stuurgroep) én aan 
de eindgebruikers (= doelgroep). Mentor heeft via presentaties in de 50+clubs van VDAB van 
Kortrijk, Roeselare en Ieper feedback verzameld over de folder voor 50-plussers en het platform. 
Met de resultaten van deze bevragingen kan Howest het platform verder optimaliseren en kan 
Mentor de folder meer afstemmen op de doelgroep.  
 
DIGI-wijs:  
Van december 2011 tot november 2013 ging het project DIGI-wijs door, met steun van de Vlaam-
se overheid. Dit project kwam er in het kader van de oproep Mediawijsheid van Vlaams Minister 
Ingrid Lieten. De partners in dit project waren De Stroom (Kortrijk), VOC Opstap (Roeselare), 
Oranje (Brugge) en Fevlado (Gent). Behalve de ontwikkeling van een instructieboekje ‘Veilig op het 
internet ‘ voor personen met een verstandelijke beperking en 4 instructiefilmpjes ‘Veilig op het 
internet’, werden door DIGI-wijs in totaal 153 deelnemers bereikt via initiatie-opleidingen.  
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SUCCES:  
In januari 2013 werd het INTERREG IVa 2 Zeeën project ‘Succes’ als één van de vijf finalisten 
uitgenodigd voor de uitreiking van de Regiostars Awards. Alhoewel Succes deze award niet heeft 
gewonnen, was het een hele eer om zo’n mooie erkenning te krijgen. Voor de inhoud, zie projecten 
bij Werk.punt. 
 
iAge:  
iAge is een INTERREG IVB North Sea Region project dat loopt van januari 2012 tot december 2014.  
In 2013 was een eerste grote activiteit in het project iAge het ondersteunen van de uitbouw van de 
vrijwilligerscompetentiedatabank voor OCMW Kortrijk. Er werd hiervoor nauw samengewerkt met 
de coördinator vrijwilligerswerking van OCMW Kortrijk en de webdesigner van Leiedal. Tevens werd 
er voor de technische ondersteuning beroep gedaan op Crosschecks. 
De tweede grote activiteit was de organisatie van Struikelblok, dat dankzij de input van iAge niet 
enkel een inleefparcours had, maar ook demosessies, een bedrijvenavond en internationale 
sprekers, met een speciale aandacht voor ouderen en ICT. 
Daarnaast werd er ook nauw samengewerkt met Microsoft Innovation Center en iDrops om 2 
brainstormsessies te organiseren rond ICT en zorg.  
Tenslotte werd er in het najaar ook gestart met het longitudinaal onderzoek naar de effecten van 
de opleidingsreeks ‘de wwwereld is van iedereen’ (in het project Citizen First) in het kader van de 
nieuwe actie van Stad Kortrijk ‘@llemaal digitaal’. Naast een schriftelijke enquête voor ex-
cursisten, werden er ook focusgroepen georganiseerd voor kwetsbare groepen die niet bereikt 
werden in ‘de wwwereld is van iedereen’, om de drempels te identificeren waarmee men in 
‘@llemaal digitaal’ rekening moet mee houden.  
 
Way 2 Learn 2 Work (nieuw!): 
Het project Way 2 Learn 2 Work werd in 2013 goedgekeurd door het Leonardo Da Vinci programma 
en ging in september 2013 van start met een kick-off meeting in Utrecht. Het project beoogt een 
grensoverschrijdende uitwisseling tussen partners omtrent jongerentewerkstelling en het terug-
dringen van de jongerenwerkloosheid. Het project heeft 13 partners uit 9 Europese landen. In 2013 
gingen studiebezoeken door in Nederland, Spanje en Italië. Dit project betekent voor Mentor niet 
enkel een meerwaarde in kader van Europese samenwerking en uitwisseling van best practices, 
maar ook een  input voor het goedgekeurd ESF-dossier ‘Voortraject kwetsbare groepen’. 
 
 
 Assessment voor algemene beroepsoriëntering 
 
In 2013 hebben 57 mensen deelgenomen aan een assessment voor algemene beroepsoriëntering. 
Er wordt algemeen aangevoeld dat het budget van de OCMW’s onder druk staat, waardoor er min-
der assessments ingekocht worden. Ondanks de inspanningen op vlak van prospecties en ondanks 
het ‘mobiel’ assessment-programma, waardoor het ter plaatse kan worden georganiseerd, blijft de 
instroom van deelnemers uit andere OCMW’s (dan OCMW Kortrijk) tot op heden beperkt. Enkel 
OCMW Roeselare heeft in 2012 en 2013 een ‘mobiel’ assessment voor 12 mensen ingekocht.  
De mindere resultaten werden ruimschoots goedgemaakt door de gunning van een opdracht voor 
VDAB: ‘ontwikkeling van een oriënteringsmodule voor analfabete anderstaligen’ voor ruim 38.000 
euro. Dankzij de jarenlange expertise in assessments voor kwetsbare mensen heeft Mentor deze 
opdracht in de wacht gesleept en met succes uitgevoerd. 
 
 
 Selectie, loopbaanbegeleiding en outplacement 
 
Selectie en screening:  
In 2013 werden 45 personen gescreend op ‘administratieve vaardigheden’ of ‘Nederlandse taal’. 
Deze mensen worden doorgestuurd via OCMW Kortrijk. In 2011 en 2012 waren dat er 67 en 54.  
Er werden heel wat selectieopdrachten uitgevoerd in 2013 voor aanwervingen bij onze klanten, 
waaraan 189 mensen aan deelgenomen hebben. Dit is een sterke groei ten opzichte van 2012, 
waar 56 mensen gescreend werden. De grootste opdrachten waren een selectie voor OCMW Harel-
beke (62 personen), daarnaast een screeningsopdracht bij BW Waak (53 personen) en een 
selectieopdracht bij OCMW Kortrijk (47 personen).  
Ondanks de sterke groei zijn de verwachtingen inzake selectie in 2013 maar net ingelost geworden, 
omwille van het huidige minder economische klimaat, waarbij aanwervingen uitgesteld worden.  
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Loopbaanbegeleidingen (nieuw!):  
Sedert 1 juli 2013 heeft Mentor vzw de erkenning als loopbaancentrum ontvangen van de VDAB. In 
2013 werden 20 loopbaanbegeleidingen opgestart. Dit omvat de begeleiding van werkenden ‘met 
loopbaanvragen’ en die hiervoor de loopbaancheques van de VDAB kunnen gebruiken.  
De begeleiding bij Mentor vzw is volledig op maat en is volledig op individuele basis (geen groeps-
modules). De reden daartoe is dat elke werknemer vanuit zijn eigen situatie bepaalde specifieke 
loopbaanvragen heeft, die zo goed mogelijk samen beantwoorden worden. Mentor vzw ontvangt 
550 euro per begeleiding.  
 
Outplacements:  
In 2013 kregen 4 mensen een outplacementbegeleiding. De prijs speelt de belangrijkste rol in het 
al of niet toegewezen krijgen van de opdracht. Mentor vzw maakt de expliciete keuze om een 
kwaliteitsvolle en persoonlijke begeleiding aan te bieden en niet mee te stappen in de prijzenslag. 
Twee consultants zijn in het bezit van het CERTO kwaliteitsattest. Dit laat Mentor vzw toe om ook 
outplacementbegeleiding in kader van ‘collectieve ontslagen’ uit te voeren in de toekomst. 
 
 
 Advies (personeel, financieel en organisatie): 
 
Het betreft ‘adviesverlening’ aan de werkgevers: bedrijven, organisaties en lokale overheden. In 
2013 hebben de consultants 55 adviesopdrachten uitgevoerd ten opzichte van 38 vorig jaar. 28 
basisopvolgingen (SWOTS), 6 bedrijfseconomische studies, 14 adviesopdrachten HR, 7 opdrachten 
in kader van organisatieontwikkeling en kwaliteit. 
Eind 2012 kon de zoektocht naar een geschikte financial consultant worden afgerond. De nieuwe 
medewerker is op 7 januari 2013 gestart. Om die reden konden 28 basisopvolgingen bij diverse SE 
bedrijven worden gerealiseerd.  
In 2013 werden 9 ICT opdrachten uitgevoerd bij klanten. Er is grote nood aan opleiding voor het 
gebruik van de vernieuwde ‘MS Office 2010’ pakketten. Mentor vzw gaat rechtstreeks naar de klant 
gewapend met haar software-kennis en haar ‘mobiele PC klas’. Mentor beschikt over 36 laptops (= 
3 PC-klassen). Deelnemers worden getest en ingedeeld volgens kennisniveau. 
 
 
 Mentor academy 
 
Dit nieuwe initiatief (gestart in januari 2011) betreft een open aanbod van kortlopende opleidingen, 
gegeven door onze consultants. Het concept ‘kort en meteen toepasbaar op de werkvloer’ is uniek 
en wordt gesmaakt door de deelnemers. In 2012 werden 67 deelnemers aangetrokken. 
Opleidingen zijn sterk conjunctuurgevoelig en vandaar dat de opkomst ook in 2013 beperkt bleef 
tot 43 deelnemers. De doelstelling van Mentor academy blijft echter overeind:  
 Grotere bekendmaking van Mentor en haar opleidingen op maat (mailing naar 1.200 adressen) 
 Deelnemers van Mentor academy maken kennis met de consultants en diens specifieke expertise  
 
 
TABEL 63: OVERZICHT AANTAL DEELNEMERS EN AANTAL TEWERKSTELLINGEN 
 
Kernactiviteit Omschrijving Deelnemers/ klanten Opdrachten 
Opleiding Beroepsopleidingen 59 - 

Opleidingen op maat 1683 - 
Begeleiding Job & taalcoaching 37 - 

Zorgtender 36 - 
OTB 22 - 

Projecten  2903 - 
Assessment Beroepsoriëntering 57 - 
Selectie en screening Screenings 45 - 

Selecties 189 8 
Loopbaanbegeleiding VDAB loopbaancheques 20 - 
Outplacement  4 - 
Advies Financieel Personeel Organisatie 55 55 

ICT 72 9 
Mentor academy Opleidingen open aanbod 43 - 
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3.2.2.3 Werkatelier Constructief  
 
De missie van de sociale werkplaats is ‘het aanbieden van beschermde en begeleide arbeid op 
maat binnen een productieproces aan laaggeschoolden die langdurig werkloos zijn’. 
Concreet betekent dit dat iedereen kans krijgt op een job die hij aankan en die hem/haar 
ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Na een inloopstage van een tweetal weken kunnen mensen aan 
de slag in de schrijnwerkerij, het groen of de schilderploeg, al naargelang hun voorkeur. 
Constructief zorgt voor de dagelijkse begeleiding op de werkvloer, ondersteuning en vorming. 
Medewerkers krijgen kans om vorming te volgen binnen de werkuren. 
De organisatie heeft een dubbele doelstelling: de sociale doelstelling en een economische 
doelstelling. We leveren maatwerk in hout, decoratiewerken en in groenzorg. 
 
De afwerking moet echter ook voldoen aan de geldende normen van de reguliere markt. 
Constructief verwacht dan ook een gedegen motivatie, inzet en wederzijds respect. 
In 2013 werd het samenwerkingsverband met kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen verder 
uitgewerkt.  
 
 
 Huidige tewerkstelling 
 
In het afgelopen jaar werkten 62,10 VTE bij Constructief. Daarenboven huisvesten we ook een 
ploeg van 5 leerwerknemers. 
Tevens werden er een viertal stages aangeboden aan leerlingen uit het bijzonder onderwijs en 
leerlingen in brugprojecten. 
Om in aanmerking te komen voor de sociale werkplaats moeten de werknemers laaggeschoold en 
vijf jaar werkloos zijn. Ze worden zeer moeilijk bemiddelbare werklozen genoemd. 
 
 
 Samenwerking met het OCMW 
 
Constructief is ontstaan uit de schoot van het OCMW en er is nog steeds een nauwe band.  
Constructief heeft een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het activerings- en 
integratiebeleid met een resultaatsverbintenis op vlak van doelgroep tewerkstelling en het 
begeleiden en omkaderen van leerwerknemers. Constructief is ook ‘stageplaats’ voor taalstages op 
de werkvloer in het kader van de voortrajecten. Daarnaast kunnen ook steeds twee mensen aan de 
slag voor dringende tewerkstelling. 
 
 
 Schrijnwerk 
 
Het atelier staat in voor de uitvoering van: 
 binnen schrijnwerk: deuren, wanden en plafonds in hout, gipskarton of glas, ook brandwerende 

uitvoeringen. 
 buiten schrijnwerk: leveren en plaatsen en afwerken van ramen en deuren in pvc, hout of alu. 
 isoleren van zolderdaken of vloeren 
 
 
 Interieur 
 
Meubelatelier: 
Constructief beschikt over een goed uitgerust atelier, waar meubelwerk op maat wordt gemaakt. 
Dressings, designmeubilair, kasten,-tafels, keukens,… 
 
Schilderwerk en vloerbekleding: 
Afwerking en renovatie van woningen, kantoren en bedrijven 
 
 
 Groenploegen 
 
Ook reeds lang een vaste waarde binnen Constructief zijn de groenploegen. De Landschapswacht 
en Minaploeg staan in voor natuur en bosbeheer in de arrondissementen Kortrijk, Roeselare-Tielt. 
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Beter gekend in het straatbeeld is de ploeg Kruid&Blad, die instaat voor het milieuvriendelijk 
bestrijden van onkruid en bladafval opruimt. 
 
 
 Energiesnoeiers 
 
Samen met de buurt- en nabijheidsdiensten, is Constructief erkent als energiesnoeier. De scans 
gebeuren door vzw BND, Constructief voert de isolatiewerken uit.  
 
 
 Poetsploeg 
 
Vanuit de vaststelling dat heel wat poetsvrouwen na hun artikel 60, § 7-contract bij Constructief 
door een taalbarrière en een beperkte mobiliteit de overstap naar reguliere tewerkstelling niet of 
moeilijk kunnen zetten, is het concept gegroeid om voor de publieke sector een poetsdienst aan te 
bieden. Onze poetsvrouwen kunnen onder begeleiding in scholen of andere instellingen poets en 
logistieke taken opnemen. Ze worden ook naar de bedrijven gevoerd. Dit alles gebeurt in nauw 
overleg met de klant. 
 
 
 
3.2.2.4 Fietsverhuurbedrijf vzw Mobiel 
 
Vzw Mobiel startte in september 2000 als promotiecentrum voor de fiets met verhuur van fietsen 
onder meer voor sociale doeleinden: studenten Katho, Howest en Kulak kunnen voor € 5 per 
maand een fiets ontlenen. OCMW-cliënten kunnen bij Mobiel terecht om een kwaliteitsvolle 
tweedehands fiets te kopen. Hiervoor gebruiken de OCMW-diensten een specifieke bestelbon. De 
gewone stadsfietsen worden ook ingezet voor personeel van (overheids)bedrijven. 
 
Mobiel richt zich ook op toerisme en vrije tijd via alternatieve fietsvormen zoals tandems, 
fietskarren, ligfietsen, aanhangfietsen, steps, trekkingfietsen, riskja’s en een rolstoelfiets. Groepen 
kunnen ook bij Mobiel terecht voor een uitgewerkt groepsarrangement. 
Mobiel was opnieuw succesvol in het aanbieden van sportkampen voor kinderen, het organiseren 
van cursussen voor personen die niet kunnen fietsen, fietsherstelcursussen. Er werd ook 
meegewerkt aan het afnemen van fietsproeven voor de laatstejaars in het basisonderwijs van de 
Kortrijkse scholen 
 
Mobiel werkt samen met volgende partners: Stuvo Howest, Stuvo Vives, Stuvo Kulak,  OCMW 
Kortrijk, Stad Kortrijk, Fietsersbond, Toerisme Leiestreek, Leiedal. 
 
Mobiel stelt in totaal 26 werknemers tewerk, waaronder vijf leerwerknemers. 
Hun website genereerde ca 254.000 pageviews, wat duidt op een constante belangstelling van een 
wijdverspreid publiek. 
 
 
TABEL 64: CIJFERGEGEVENS MOBIEL OP 31 DECEMBER 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Fietsen ontleend 2.296 3.104 4.257 4.803 4.417 4.129 4.080 4.244 5.810 6.435 
Fietsen in bezit 652 749 891 838 861 893 979 933 1.142 1.250 
Verkochte 
tweedehands fietsen 

358 346 517 572 506 483 263 251 252 291 

 
 
In 2013 werden er ongeveer evenveel fietsen gerecycleerd als het jaar voordien 
 
 
Mobiel was opnieuw actief in en rondom Kortrijk. Een greep uit de belangrijkste activiteiten: 
 Fietslessen 

In 2013 organiseerde Mobiel 3 fietslessen waar in totaal 32 personen aan deelnamen.  
 Herstelcursussen 

In 2012 organiseerde Mobiel 4 cursussen:  
• Cursus Basis (januari – februari): 12 deelnemers 
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• Cursus Basis (maart):12 deelnemers 
• Cursus Basis (oktober): 10 deelnemers 
• Cursus Specialisatie (november): 13 deelnemers 
Zoals steeds komen de cursisten van overal; Gentbrugge, Roeselare, Deinze, …  
 
Er werden opnieuw herstelcursussen gegeven in opdracht van Syntra West. Deze gingen door 
in oktober en november. 

 Activiteiten in het kader van het duurzaamheidscharter 
In het kader van het Duurzaamheidscharter gaf Mobiel in 7 scholen voor een totaal van 507 
leerlingen een fietsherstelcursus. In 7 scholen werden fietsproeven georganiseerd alsook een 
verkeersquiz in het Buso. Een school kreeg ook een rondleiding in ons atelier. 

 Sportkampen 
SportPlus Kortrijk bood in 2013 2 fietskampen aan die ingevuld en begeleid worden door vzw 
Mobiel. Een fietskamp bestaat standaard uit een aanyal activiteiten, o.m.: 
 Mini-herstelcursus in het atelier van Mobiel 
 Fotozoektocht door de steegjes van Kortrijk op de step 
 Mountainbiketocht 
In totaal waren er 16 deelnemers 

 Verkoopsactie Vredeseilanden 
Voor de verkoopsactie van de Vredeseilanden in Kortrijk stelden we naar goeie gewoonte 20 
van onze gratis fietsen ter beschikking.  

 Start campagne De testkaravaan komt er aan. 
De “Testkaravaan” is een project van de provincie West-Vlaanderen gericht op het promoten 
van alternatieven voor de wagen in het kader van woon-werkverkeer. Mobiel levert de fietsen 
die beschikbaar worden gesteld aan werknemers die voor een korte periode de fiets via het 
bedrijf kunnen testen. 
 
Voor meer info en gedetailleerd jaarverslag zie www.mobiel.be 

 
 
 
3.2.2.5 Cvba Kanaal 127 
 
 
Algemeen 
De Dienst Integratieprojecten van het OCMW en vzw De Poort liggen samen aan de basis van het 
Startcentrum voor de Sociale Economie, cvba Kanaal 127.  
 
Naast de functie van bedrijvencentrum heeft Kanaal127 haar werking in 2013 vooral toegespitst op: 
 
 
Uitbouw van het Huis voor Sociaal Ondernemerschap en de Interlokale Vereniging 
Sinergiek als enig aanspreekpunt voor alle vragen ivm sociale economie. 
Concrete acties in het teken van de verhoging van de tewerkstellingskansen: 
 Overleg i.v.m. een regiodekkend aanbod van lokale diensteneconomie over de streek 
 Ondersteuning van de Stuurgroep Sociale Economie Menen-Wervik als voorbeeld van 

streeksamenwerking 
 Faciliteren van het intekenen op oproepen sociale economie en Vlaamse, Federale en Europese 

projecten 
 Organisatie van het overleg tussen reguliere en sociale ondernemingen 
 Inzetten op gezamenlijke projecten: i.v.m. doorstroom naar reguliere bedrijven zijn 2 dossiers 

opgestart, nl één binnen vzw Mentor en één binnen ’t Veer. 
 Ontwikkelen van pilootprojecten met streekvisie. Voor 2013 is het Project Stadsboerderij 

begeleid. 
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Jobcreatie 
Er werden een 70-tal ondernemingen geprospecteerd, wat leidde tot de erkenning van volgende 
ondernemingen: Delavi, Isovan, Leman Cakes, Moderna Products, Westvlees, Barias en Termote & 
Vanhalst. Deze ondernemingen startten eind 2013 met de aanwerving van doelgroepmedewer-
kers. Daarnaast bood Kanaal127 ook nazorgbegeleiding voor de erkende ondernemingen. 
 
 
TABEL 65: GECUMULEERDE TEWERKSTELLING OP 31 DECEMBER 2013 
 
Bedrijf Invoeg e,a, (sine,…) Dienstencheque Omkadering e,a, Totaal

Yello Call Centre 48 4 52

Clarus 9 3 12

Makkie 78 701 32 811

Absoluut (Zorg-Inzicht) 2 2 4

Buurt&Nabijheidsdienst 34 14 48

Speelokee 1 3 4

IMOG (invoegafdeling) 7 7

Termote en Vanhalst 12 12

Entrio 1 1

Stadsbader-Flamand 2 2

Soporté/Hetfacilitypunt 7 1 8

Isol Invest 2 1 3

Matexi 4 1 5

De Groene Vlam 1 1 2

Totaal 208 701 62 971  
 
 
De organisatie van Ondernemerstafels i.v.m. sociale economie en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, dit in samenwerking met o.m. Deloitte, VKW, ResocSerr Gent en 3 
sectorfondsen. Totaal noteerden we 95 inschrijvingen van geïnteresseerde ondernemingen. 
 
De Activiteitencoöperatie Gusto cvba – Starterslabo 
Het Starterslabo biedt intensieve begeleiding aan werkzoekenden die een zelfstandige onderne-
ming willen oprichten. 
In 2013 begeleidde Gusto 56 kandidaten-starters, waarvan er 25 effectief startten als zelfstandige 
ofwel in hoofdberoep (20) ofwel in bijberoep (5).  
 
Coöperatieve stadsboerderij met consumentenparticipatie (CSA) 
 In 2013 werden het businessmodel en de haalbaarheidsstudie ontwikkeld voor de oprichting 

van deze bioboerderij, samen met gespecialiseerde onderaannemers binnen de landbouw en de 
niche van coöperatief ondernemen. 

 De effectieve realisatie van dit project (oprichting coöperatie, ingebruikname van een landbouw 
site) gebeurt in de loop van 2014. 

 
 
 
3.2.2.6 De Bolster 
 
SV De Bolster is een samenwerkingsverband van de regionale geestelijke gezondheidszorg Kortrijk. 
Via beschut wonen (veertig woongelegenheden) en zinvolle dagbesteding (drie centra) bieden we 
mensen met psychische moeilijkheden een beschermend omhulsel om hen te laten groeien in 
zelfstandigheid. 
 
In 1997 werd een Activiteitencentrum opgericht. Er werden sinds 1993 activiteiten 
georganiseerd in de verschillende woningen rond vrije tijd en huishoudelijke vaardigheden, bedoeld 
voor onze eigen bewoners. De nood drong zich langzaam op om in overleg met de GGZ actoren uit 
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de regio en het OCMW (SIF project) dit centrum te verruimen voor mensen met psychosociale 
problemen. Zinvolle tijdsbesteding en ondersteunende activiteiten in activering zijn een 
eerste invalshoek.  
 
In 1999 nam de Bolster het onafhankelijk arbeidszorgcentrum Domino over. Het project ontstond 
in 1983. Ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten zijn de basis voor de werking. Er zijn 
4 ateliers: houtatelier (renovatie van meubelen en houtproductie), keukenatelier, semi industrieel 
atelier en de groendienst. 
 
Een nieuw project startte op 1 november 2001, waar een achttal doelgroepmedewerkers van het 
activiteitencentrum samen met 10 mensen met een verstandelijke beperking een volksspelen-
academie uitbaten: De Hond in t’ Kegelspel. Het is een uniek en origineel sectoroverschrijdend 
(geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg) initiatief waar de complementariteit van de 
doelgroepmedewerkers toelaat een gedifferentieerd arbeidsaanbod te realiseren onder 
marktconforme omstandigheden waardoor maatschappelijke integratie tot stand komt. 
 
Door participatie aan de activiteiten wordt de maatschappelijke integratie bevorderd en worden 
nieuwe mogelijkheden op verschillende vlakken terug bereikbaar. Een leefbaar inkomen en 
welzijnstoename zijn mogelijke gevolgen hiervan. Tewerkstellingsmethodieken en 
hulpverleningsaspecten vormen de geïntegreerde onderbouw van Arbeidszorg. 
 
De samenwerking, ook met andere arbeidszorgcentra in de regio, wordt concreet vertaald in de 
uitbouw van de methodiek arbeidszorg, die aansluit op het werkterrein van de verschillende 
organisaties. Er wordt een netwerk uitgebouwd in de regio om trajectbegeleiding rond 
arbeidsmatige- en zorgactiviteiten te realiseren.  
 
Volgens de huidige equivalenten in weekprogramma’s (27,5 uur voor activering– 30 uur voor 
arbeidszorg) kwamen we in 2013 aan gemiddeld 52.04 VTE in activering en arbeidszorg op 
jaarbasis. In de verschillende projecten komen op weekbasis 130 verschillende cliënten. 
 
In 2013 kregen 5 leerwerknemers de kans om werkervaring op te doen binnen arbeidszorg in 
Domino. Bovendien startte er een halftijdse poetsvrouw en klusjesman binnen 
leerwerknemersstatuut in SV De Bolster.  
 
Trajecten intern tussen Activiteitencentrum, Domino en de Hond in ‘t Kegelspel komen voor, maar 
zeker ook trajecten naar allerlei vormen van educatie, vrijwilligerswerk en werk binnen sociale, 
beschutte en reguliere tewerkstelling. Jaarlijks kunnen 10% tot 15% van de medewerkers uit de 
activeringsprojecten in andere werkvormen aan de slag. 
De stageweek en de trajectbegeleiding naar de beschutte werkplaats WAAK blijft zeker belangrijk.  
In 2013 werden er voor 9 mensen 2 weken stage georganiseerd. Er stroomden 8 mensen (waarvan 
4 woonachtig in Kortrijk) door naar tewerkstelling: 7 naar WAAK en 1 iemand naar ’t Veer. 

Stage in niet-erkende arbeidszorg, de methodiek competentie integreren in arbeidszorg, 
attestering VDAB, trajecten van werklozen begeleiden binnen het luik tendering in samenspraak 
met Mentor, VDAB en de hulpverlening zijn enkele van de mogelijkheden die verder uitgewerkt 
moeten worden. In 2013 werd het meerbanenplan opnieuw verlengd en is er terug een oproep tot 
verlenging geweest voor 2014. In 2013 werd er via meerbanenplan 1,5 VTE omkaderingspersoneel 
gesubsidieerd, voor 2014 is er een oproep waarbij de verlenging voor omkaderingspersoneel voor 
onbepaalde duur is.  
 
In mei 2010 startten we een pilootproject vanuit Domino met VDAB. Domino biedt aan mensen 
met een psychische problematiek de opleiding ‘Competentietraining en Empowerment’ aan. Het is 
de bedoeling om op jaarbasis 5 doelgroepmedewerkers te laten doorstromen naar werk (regulier of 
beschut) of opleiding via intensieve begeleiding. De toeleiding gebeurt via GTB. In 2013 
begeleidden we 4 doelgroepmedewerkers binnen dit project. Per traject ontvangen we van VDAB 
een vergoeding. Deze wordt ingezet in extra personeelsuren.  
 
In 2013 werd er regelmatig samen aan tafel gezeten om te overleggen rond een bepaalde 
cliëntsituatie, bij voorkeur in aanwezigheid van de cliënt zelf.  
 
Een aantal doelgroepmedewerkers zijn vaste acteurs in het wijktheaterproject van Antigone. In 
2013 participeerden 5 doelgroepmedewerkers aan ‘IN’T KRIJT’.  
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In 2013 hebben we, naast vakantieparticipatie, regelmatig gebruik gemaakt van Surplus. Ons 
kerstetentje, het nieuwjaar etentje en onze midweek naar Sun Parcs kon mede dankzij Surplus 
doorgaan.  
 
In 2013 kwam er een tweede oproep voor doorstroom uit arbeidszorg (DAZ2). Samen met de 4 
andere arbeidszorginitiatieven uit regio Zuid West-Vlaanderen engageren we ons om op een 
termijn van 18 maanden 20 arbeidszorgmedewerkers te laten doorstromen. Domino heeft binnen 
DAZ1 5 doorstroomtrajecten op zich genomen en neemt het luik empowerment op zich, voor het 
luik zorg kunnen we beroep doen op een psycholoog van PZ Heilige Familie of PC Menen. Dit traject 
vormt 1 van de trajecten die opgenomen worden in de W² nota. Binnen DAZ2 zullen we opnieuw  
mensen intensief begeleiden in hun traject.  
 
 
 
3.2.2.7 Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk vzw 
 
 
BND Kortrijk vzw wil laagdrempelige diensten en werk aanbieden als antwoord op maatschappelijke 
behoeften, met bijzonder aandacht voor kansengroepen.  
 
Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk vzw is een Lokaal Diensten Economie-bedrijf (LDE) met 
verschillende erkenningen binnen het LDE-decreet. De projecten De Speelhoek (kinderopvang), 
Klusjesdienst, Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen en Buurtsport Kortrijk vormen samen de 
organisatie. De vier erkende projecten worden aangestuurd vanuit de Damastweversstraat 1 te 
Kortrijk. De Lokale Diensten Economie wordt gefinancierd volgens het klaverbladmodel. Dit wil 
zeggen dat de verschillende partners instaan voor hun deel van de middelen: de federale overheid, 
de Vlaamse overheid, de lokale overheid en ook de klanten. Per dienst kan de invulling van het 
klaverblad echter grondig verschillen.  
 
De ploeg van BND Kortrijk vzw groeide in de laatste 4 vier jaar met 25%. In 2013 telt BND Kortrijk 
vzw 52 personeelsleden, waarvan 45 op de eigen payroll en 7 via samenwerkings-
overeenkomsten; zowel doelgroepmedewer-kers als omkaderingspersoneel.  
In de toekomst zal de uitdaging zijn om decretaal in orde te blijven. BND moet overal groeien naar 
minimaal vijf medewerkers per erkenningsnummer. Op vandaag is dit alleen bij buurtsport niet het 
geval. Vandaar dat in de nabije toekomst hier werk van zal worden gemaakt. 
 
 
 Klusjesdienst 
 
Doorheen de jaren bouwde de klusjesdienst een klantenbestand van 1.255 unieke personen op, 
die zo goed mogelijk worden geholpen waar nodig. Als we de klanten in kaart brengen, merken we 
dat veel van onze klanten gehuisvest zijn in de sociale woonwijken van Kortrijk. Door de mond-
aan-mond reclame van buren onderling, merken we op dat veel van  klanten gegroepeerd zijn per 
straat. Samen met het Expertisepunt Sociale Economie werd een steekproef uitgevoerd bij 15% 
van het klantenbestand, om hun persoonlijke situatie in kaart te brengen. Onderstaande cijfers 
tonen duidelijk aan dat de klusjesdienst vooral actief is bij alleenstaande gepensioneerden, en dat 
ze kunnen rekenen op een overgroot deel trouwe klanten. 
 
 
Sociaal versus standaard 
 
De Klusjesdienst hanteert twee verschillende tarieven: een sociaal(10€/uur) en een standaard 
(20€/uur) tarief. Er wordt gestreefd om minimaal 75% van de klanten te helpen onder het sociaal 
tarief. Uit de tabel blijkt dat doorheen de jaren meer dan ooit dit streefcijfer behalen, wat de 
noodzakelijkheid van de dienstverlening aantoont. 
 
 Sociaal tarief Standaard tarief 
2011 +- 70% +- 30% 
2012 +- 90% +- 10% 
2013 +- 90% +- 10% 
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Aard van de opdrachten 
 
Procentuele verdeling van de uitgevoerde opdrachten 
Jaar Tuinwerk Verhuis Containerpark Schilderwerk Kluswerk 
2011 28,2% 18,6% 11% 17,8% 24,5% 
2012 33,1% 15,3% 14,8% 19,4% 17,5% 
2013 27,3% 17,1% 15,3% 32,3% 8,1% 

 
Op bovenstaande tabel kan je de verhouding zien van het totaalbedrag uitgeschreven facturen per 
categorie, ten opzichte van het totaalbedrag uitgeschreven facturen. Vanaf 2013 worden de 
verfproducten uitsluitend door ons aangekocht, wat ook in de eindfactuur vervat zit. Dit is een 
verklaring van de grote stijging. Wat ons vooral in 2013 opviel was de aanhoudende populariteit 
van tuinwerk en een stijgende interesse voor verhuis, schilderwerken en vervoer naar het 
containerpark. Dit bracht een daling van de kluswerken met zich mee. 
 
 
 De Speelhoek 
 
De Speelhoek biedt elke werkdag van 7u tot 18u kwalitatieve en betaalbare dagopvang aan voor 
alle kinderen van 0 tot 3 jaar. Het doel is binnen de aandachtsbuurten in Kortrijk kinderopvang aan 
te bieden met medewerkers uit de kansengroepen – die ook toegankelijk is voor diezelfde 
kansengroepen. De Speelhoek heeft momenteel drie vestigingen in de stad Kortrijk nl. Heule, 
Rollegem en Kortrijk St-Jan. De Speelhoek beschikt over een attest van toezicht van Kind en Gezin 
om in te staan voor het verzorgen van een totale capaciteit van 65 kinderen. In De Speelhoek 
Heule vingen we doorheen het jaar 50 kinderen op, in De Speelhoek Rollegem 41 kinderen en in 
De Speelhoek Kortrijk 56 kinderen. 
 
De Speelhoek probeert zoveel mogelijk te voldoen aan flexibele kinderopvangvragen zoals 
bijvoorbeeld een ouder die enkele halve dagen in de week een opleiding volgt of een vraag naar 
opvang voor een korte periode om een cursus intensief Nederlands te volgen. Op die manier 
streven we er naar om in de toekomst nog meer kwetsbare groepen te bereiken, en dat is een deel 
van het succes. 
 
Eind 2013 werd de inschrijfprocedure aangepast. Enerzijds zijn we van start gegaan met een meer 
gedetailleerde bevraging van de gezinsgegevens bij een aanvraag tot inschrijving. Op die manier 
kunnen we cijfergegevens over het bereik van de kwetsbare groepen correct bijhouden en 
registreren. Anderzijds werken we sindsdien met een tussenstap tot inschrijving. Dit wil concreet 
zeggen dat ouders een aanvraag tot inschrijving doen bij De Speelhoek, waarna we 2 weken de tijd 
nemen om alle aanvragen in die tijdspanne te bekijken. Enkel via die manier van werken kunnen 
we de meest kwetsbare groepen de kans geven om hun kindje naar onze opvang te brengen.   
 
 
 Buurtsport Kortrijk 
 
2013 was voor Buurtsport Kortrijk een bewogen jaar. In januari startte, naast een voltijdse 
buurtsportcoach, een halftijdse buurtsportcoördinator. Deze diende vanuit de Sportdienst invulling 
te geven aan het brede Buurtsport-verhaal in de Stad Kortrijk. Eind februari werd de 
buurtsportcoach ontslagen. Deze functie kon niet onmiddellijk terug ingevuld worden waardoor 
deze taken noodgedwongen opgenomen door de Algemeen Coördinator van BND Kortrijk vzw en de 
buurtsportcoördinator. Ook op personeelsniveau werden 3 medewerkers in 2013 ontslagen of 
dienden ontslag in. Concreet wilde dit zeggen dat pas vanaf juni 2013 het team terug compleet 
was. Dit dwong ons ertoe om ons te focussen op onze basiswerkingen, nl. 2 X per week op 3 
aandachtsbuurten een sport-spel aanbod voorzien voor kinderen tussen 6 en 15 jaar.  
 
In 2013 organiseerde Buurtsport Kortrijk in totaal 430 activiteiten en had hierbij ongeveer 250 
unieke deelnemers. Gemiddeld hebben we 20 deelnemers per werkingsmoment. Buurtsport 
stelde zich einde 2012 tot doel om in 2013 de werkingsmomenten beter te spreiden over de 
verschillende buurten. We slaagden in het opzet om op elke wijk twee naschoolse werkingen te 
geven en één middagwerking in een lokale basisschool. We zetten zoals de titel doet vermoeden 
onze prioriteiten op de basis, de wijkwerkingen versterken. Hierdoor werd in de eerste plaats 
ingezet op de organisatie van activiteiten en minder op de doorstroom van kinderen naar reguliere 
sportclubs. 
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 Energiesnoeiers 
 
Ondanks het feit dat het verplicht aantal uit te voeren energiescans daalt, blijven we jaarlijks 
minimum 1.000 energiescans uitvoeren in de regio. Dit is niet vanzelfsprekend. De sleutel tot 
succes is de jarenlang opgebouwde samenwerking met de OCMW’s, het CAW en andere partners 
zoals de Waak. Ook met de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Mijn Huis en de drie sociale 
verhuurkantoren in de regio zijn er goede samenwerkingsverbanden om energiescans uit te voeren 
bij hun bewoners. Najaar 2013 voerden de energiesnoeiers dan ook gesprekken met de andere 
SHM’s in de regio om dergelijke samenwerking uit te bouwen. En met succes.  
De energiescan is gratis maar een aantal lokale besturen kiezen ervoor om  per energiescan een 
aantal extra kleine maatregelen te financieren zoals bruismondstukken en tochtstrips. Nieuw is het 
plaatsen van rookmelders in opdracht van lokale besturen en SHM’s. Dit is sinds kort verplicht in 
huurwoningen maar is ook erg nuttig. In België zijn er zo’n 12.000 woningbranden per jaar met 
120 doden als gevolg. In 2013 installeerden we 849 rookmelders.  
 
Sociaal Dakisolatieproject 
Voor huurwoningen op de private huurmarkt, bewoond door kwetsbare huurders, zorgt de Vlaamse 
overheid nu voor een extra hoge premie van 23 euro per m² geplaatste dakisolatie. Verhuurders 
kunnen deze premie echter niet rechtstreeks aanvragen aan de netbeheerder, maar moeten dit 
doen via een promotor die een begeleidingskost mag aanrekenen. Voor de regio Zuid-West-
Vlaanderen zijn wij deze promotor sinds april 2013. We begeleiden zowel de verhuurder als de 
huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de isolatiewerken en vragen de premie aan. Het 
project kende een vliegende start: we startten reeds 91 dossiers op waarvan er eind 2013 24 
volledig afgerond zijn. Van die 24 daken zijn er 10 geïsoleerd door de sociale economie en 14 door 
private aannemers.  
 
We voerden ook 17 energiescans uit in grote gebouwen: de jeugdlokalen in Menen, 3 scholen in 
Harelbeke, Open School Roeselare en Kortrijk.  
 
De bandenspanningsacties kregen nieuw leven ingeblazen dankzij een subsidie van de provincie 
West-Vlaanderen. Ze subsidieerden 10 bandenspanningsacties waarvan 4 in onze regio!  
 
 
 
3.3 SAMENLEVINGSOPBOUW/ DICHTER BIJ DE MENSEN 
 
 
3.3.1 INFOBALIES 
 
 
3.3.1.1 Inleiding 
 
De infobalie kende in 2013, zo mogelijk, een nog moeilijker jaar dan in 2012. De 
infobaliemedewerker werkte niet tussen januari en september. Vanaf september werd ze voor 
4/5de vervangen. Tijdens de eerste 8 maanden van 2013 was er dus enkel infobaliewerking in het 
Achturenhuis welke toen recht gehouden werd door een vrijwilligster. Dat verklaart ook de zeer 
lage registratiegraad voor infobalie Lange Munte. Deze cijfers zijn dan ook niet opgenomen in het 
jaarverslag. 
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3.3.1.2 Infobalie Achturenhuis 
 
 
 Aantal contacten en geslacht 
 

 
 
 
Het aantal contacten aan de infobalie van het Achturenhuis is in 2013 sterk gedaald. Dat is te 
wijten aan het feit dat de infobalie door personeelsperikelen grote stukken van het jaar zeer 
onregelmatig geopend was. Halve vervanging, niet vervanging en dan uiteindelijk toch vervanging, 
maar dan uitval door ziekte. Het minder aantal vragen is er dus door een minder aantal 
openingsuren. Die vragen werden toen echter gesteld in het buurthuis aan de 
buurtcentrummedewerkers of de buurtwerker. Deze zijn terug te vinden in hun registraties. 
Het toont aan dat stabiele, duidelijke openingsuren belangrijk zijn voor een laagdrempelige service 
naar de meest kwetsbaren toe. 
De verhouding tussen het aantal vragen dat door mannen of vrouwen wordt gesteld blijft wel 
gelijk. De onstabiele openingsuren hebben daar dus geen effect op gehad. 
 
 
 Aantal unieke vraagstellers en geslacht 
 
 

 
 
 
Nieuw in de registraties dit jaar is het aantal unieke vraagstellers. Een vergelijking is dus niet 
mogelijk, maar we zien toch ruim 200 verschillende vraagstellers.  
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 Verdeling volgens leeftijd 
 

 
 
De verdeling volgens leeftijd van de vraagstellers blijft nagenoeg gelijk. De meest opvallende 
dingen zijn dat het aantal vragen gesteld door jongeren tussen 18 en 25 jaar sterkst gedaald is. 
Meest positieve evolutie is dat het aantal missings teruggebracht wordt van 205 naar slecht 54. 
Een goede inspanning in een toch wel moeilijk jaar. 
 
 
 Verdeling volgens afkomst 
 

 
 
 
Meer niet-Belgen uit Europa, een pak minder niet Europeanen en een fors groter aandeel Belgen 
onder de vraagstellers. Dat kan deels verklaard worden doordat steeds meer vraagstellers 
ondertussen de Belgische nationaliteit kregen, maar is ook doordat steeds meer ‘oude’ Belgen de 
weg vinden naar de infobalie. Opvallend is het dalen van het aantal missings. Een goede evolutie in 
de registratie. 
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 Verdeling volgens woonplaats 
 

 
 
 
Het aandeel van mensen van buiten Kortrijk is gevoelig groter geworden dan de voorbije jaren. Dat 
is een redelijk belangrijk signaal dat er in de ons omliggende gemeenten misschien een hiaat zit in 
de laagdrempelige mogelijkheden om met bepaalde vragen langs te komen. Ook het feit dat meer 
vragen komen van thuislozen is iets wat we ons ter harte moeten nemen. Vinden thuislozen beter 
de weg naar de infobalie? Of zijn er meer thuislozen in Kortrijk? Iets om eens te onderzoeken. 
 
 
 Verdeling volgens soort problematiek/hulpvraag 
 
 

 
 
 
We zien een opvallende daling van het aantal vragen m.b.t. huisvesting en info en advies. Een stuk 
meer vagen over juridische zaken, opleidingen, financiële prolematieken en ‘info en advies’. 
Een aantoonbare verklaring voor die verschuiving is er echter niet direct. 
We blijven wel merken dat mensen met meerder vragen tegelijk komen of met een vraag met 
meerdere problematieken. 
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 Conclusies 
 
Ondanks een moeilijk jaar op vlak van personeel en registraties blijft de infobalie toch aantonen 
dat het een belangrijke plaats inneemt in het laagdrempelig aanbod voor de meest kwetsbaren op 
vlak van onmiddellijke hulpverlening, vraagverheldering, doorverwijzing, … 
Veel mensen vinden de weg naar de infobalie en er worden veel vragen gesteld. De infobalie als 
meest vooruitgeschoven post van het Sociaal Huis blijft een absolute must om op in te zetten. 
Zowel receptief als outreachend. 2014 zal brengen gezien het een rustig jaar belooft te worden op 
vlak van personeel. 
 
 
 
3.3.2  BUURTWERK 
 
 
3.3.2.1 Buurtwerk Veemarkt 
 
 
3.3.2.1.1  Projecten/thema’s 
 
 
 Inspirer 
 
In 2013 ging het project INSPIRER (Improving Neighbourhood Sustainability with Participatory and 
Innovative Responses to Environmental Regeneration) verder. Dit project heeft tot doel 
aandachtswijken te transformeren naar duurzame wijken. 
 
Buurtwerk Veemarkt organiseert, gedurende de looptijd van het project, de bewonersinspraak rond 
de verschillende acties die in de buurt gepland staan. Concreet vertaalt zich dat ook in een 
verhoogde aanwezigheid in dit gebied om signalen allerhande op te vangen. 
 
 Begeleiden onteigende bewoners Zwevegemstraat 

Buurtwerk Veemarkt werd door het Kabinet van de Burgemeester aangeduid als aanspreekpunt 
voor bewoners tijdens de hele onteigeningsprocedure. Dat resulteerde in een zoektocht naar 
een nieuw onderkomen samen met de huidige bewoners. Inschrijven in alle sociale 
huisvestingsmaatschappijen en aanvullend zoeken op de privé markt. Vier gezinnen (2 van de 
Slachthuisstraat en 2 van de Zwevegemsestraat) konden op die manier tijdig herhuisvest 
worden. 

 
 Bloembakkenactie 

Een project in nauwe samenwerking met dienst Leefmilieu en de Tuinbouwschool Kortrijk. 
Bewoners kregen de mogelijkheid om het uitzicht van en het gevoel in hun buurt te 
veranderen. Bij afloop van het project Inspirer zullen de bewoners deze bloembakken kunnen 
‘adopteren’. Daarom werd dit jaar- in samenwerking met Leiaarde vzw en de Unie der 
Zorgelozen- de eerste stappen gezet naar het opnemen van verantwoordelijkheid rond de 
bloembakken. 

 
 Bezoek tuinbouwschool 

In de afgelopen jaren werden de bloembakken steevast gevuld en opgekweekt in de 
tuinbouwschool van Kortrijk. Om mensen bewust te maken van het werk en de zorg die 
hiermee gepaard gaat, nodigde Buurtwerk Veemarkt de buurt uit om ter plaatse te gaan kijken 
hoe alles in zijn werk gaat. Achttien mensen tekenden in op dit aanbod. 

 
 Feestelijke ophaling bloembakken 

Dit jaar konden mensen intekenen met het engagement om zelf de bloembak op één centrale 
plaats af te halen. Ze kregen – na het plaatsen van een handtekening- een genummerde bak 
mee. Een manier om zicht te houden wie, welke bak heeft. 
Deze namiddag werd een verkeersvriendelijke straat gezellig ingericht. Er was koffie en taart 
met muziek op de achtergrond. Voor mensen die minder mobiel waren, werd gevraagd aan de 
buren om de verplaatsing op zich te nemen. Wij zorgden voor een riksja zodat de bakken 
alsnog aan huis konden worden geleverd. In totaal werden dit jaar 109 bakken verdeeld. 
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 Couleur Portal 3 
Met het project Couleur Portal werden in het verleden al de Slachthuisstraat (CPI) en 
Pluimstraat/ St-Janshof (CPII) aangepakt.  
Dit jaar werden de eerste stappen gezet naar een derde editie om in dit bouwblok nog een 
laatste kleurtoets te brengen. De twee beluiken op de Veemarkt (Veemarkt- en 
Groeningebeluik) verdienen ook onze aandacht. De ambitie is niet enkel om de huizen, maar 
ook om de ingangen en beeldbepalende achtermuren aan te pakken. 

 
 Overleg rond buurttuin (gronden Marluc) 

In het project Inspirer zit ook de aanleg van een buurttuin tussen de Zwevegemsestraat en 
Slachthuisstraat vervat. Buurtwerk Veemarkt engageert zich hier om de bewonersinspraak te 
begeleiden. In het verleden ging het buurtwerk al met bewoners naar good practices in andere 
steden gaan kijken en werd samen bekeken wat hiervan zou kunnen worden overgenomen en 
wat niet. Dit jaar werd het project, zoals het voorlag, op beleidsniveau herdacht. 
Door buurtwerk werden hier - tijdens diverse overleggen - voorstellen gedaan naar timing en 
aanpak toe. 

 
 
 Stal13 
 
Het opknappen van Stal13 is een project dat een tweetal jaren geleden startte – in eerste fase als 
experiment.  
Het idee erachter was behoorlijk simpel: net zoals veel (nog bruikbare) meubeltjes in containers 
verdwijnen, krijgen ook mensen soms het gevoel onbruikbaar te zijn of zo te worden bestempeld.  
Stal13 moest een plaats worden waar mensen die het nodig hadden konden meedraaien in een 
atelierwerking. Geen hobbyclub, maar een plaats waar wordt aangetoond dat noch mens noch 
meubel afgeschreven is, zolang je zelf bereid bent dat lot te veranderen. 
 
In Stal13 wordt dus op twee onafscheidelijke sporen gewerkt. 
Meubeltjes worden er niet enkel terug bruikbaar gemaakt, maar omgetoverd tot unieke 
hebbedingen. Niet zomaar een laagje verf erover en klaar. Elk meubel wordt weloverwogen 
aangepakt. 
Net als de mensen die er werken dus. Iedereen krijgt een aanpak op maat. Wanneer mensen naar 
Stal13 worden doorverwezen, wordt eerst bekeken wat werkpunten zijn, waar de interesses liggen 
en vooral ook naar welk doel wordt gewerkt. Hoe zien zij het zelf en waar willen ze naar toe. Deze 
zaken worden daarna op regelmatige tijdstippen opnieuw samen bekeken en eventueel 
bijgestuurd. Voor velen is dit project al een opstap naar iets beters gebleken, of het nu 
tewerkstelling, een opleiding of een plaats als vrijwilliger is.  
Een opknapperij. 
 
Buurtwerk Veemarkt stond in 2013 in voor de sociale begeleiding en algemene ondersteuning bij 
het project. 
 
 
 Textuur 
 
Textuur is een dans- en textielproject dat door Kortrijk en Roubaix samen in elkaar wordt gebokst. 
De bedoeling is dat een groot danstapijt wordt gemaakt waar dan de dansvoorstelling op zal 
worden gedanst. Het tapijt zal uit verschillende onderdelen bestaan en uiteindelijk aan elkaar 
worden gezet tot één groot geheel van 10 op 10 meter. 
 
Voor buurtwerk draait dit echter niet zozeer rond het danstapijt. Wel is het een unieke gelegenheid 
om samen met de Kortrijkse Schouwburg na te denken over hoe we bruggen kunnen slaan tussen 
het aanbod/ locaties en onze doelgroep. Mensen worden niet alleen gemotiveerd om mee te breien, 
maar worden – met het breien als middel - ook mee op sleeptouw genomen.  
 
Met de mensen die via wijkteam centrum worden samengebracht, wordt wekelijks op verschillende 
locaties (Leiaarde, WZC St-Carolus, basisschool St-Jozef, Schouwburg tijdens Spinrag,…) gebreid 
waardoor het eigen netwerk alleen maar groeit. Door het project is een zeer gevarieerde groep met 
heel veel enthousiasme ontstaan. Nu reeds wordt met de partners gezocht hoe we deze ‘goesting’ 
– ook na Textuur - een vervolg kunnen geven. 
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3.3.2.1.2  Signalen en verhalen 
 
Buurtwerk is vaak bezig met het opzetten van / meewerken aan projecten. Inspraak - informatie 
verzamelen en verspreiden - is hierbij één van de pijlers. Signalen opvangen en ervoor zorgen dat 
ze bij de juiste persoon/ dienst terecht komen, een andere. Niet enkel doorverwijzen maar ook 
opvolgen of de vraag terecht komt. 
 
Buurtwerk is echter meer dan dat. De combinatie van verschillende vormen/ methodieken van 
hulpverlening is wat buurtwerk sterk maakt. Dat vertaalt zich vaak in - de minder zichtbare - 
individuele trajecten met mensen. 
 
Ook in 2013 richtte buurtwerk zich op trajecten met gasten. Dat vertaalde zich in individuele 
stappen zetten met mensen uit de buurt. Mensen die het roer kwijt waren en op dat moment ook 
over weinig sociale vaardigheden beschikten om drempels te overbruggen, om hun weg te vinden 
en zich aan de gestelde voorwaarden te houden. Net om die reden kregen zij bijkomende aandacht 
door onvoorwaardelijk voor hen aanwezig te zijn. Enkel door aandacht te hebben voor het verhaal 
van de mens, kan de mogelijkheid ontstaan om met deze persoon verder op pad te gaan.  
 
Vaak zijn (huis)bezoeken ook nodig bij mensen die niet zozeer in een multiproblem situatie 
verkeren, maar wel eenzaam zijn. Mensen met gewone, alledaagse beslommeringen maar die dat 
door hun isolement niet meer in het juiste perspectief kunnen plaatsen. Het langs gaan, luisteren 
en hen voorzichtig proberen vertrouwd te maken met wat er bestaat aan vrije tijds-/ 
vrijwilligersaanbod. Op die manier kan sociaal isolement en escalatie van problemen worden tegen 
gegaan. 
 
 
 
3.3.2.2 Buurtwerk Venning 
 
 
2013 was voor Venning het jaar van de verandering. Niet alleen onderging de wijk doorheen dit 
jaar een fysieke transformatie, maar ook op vlak van professionele werkkrachten en organisatie 
binnen het OCMW zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd. Dat zorgt ervoor dat er in 2013 
sprake was van 2 heel duidelijke centrale thema’s die enige toelichting verdienen. 
Een eerste nogal voor de hand liggend thema is de renovatie en verbouwing van de sociale 
woonwijk Venning. Zoals deze voordien gekend was. De witte huisjes maakten reeds langer plaats 
voor de witte woonblokken die ons haast een vakantiegevoel bezorgen. 
 
Een tweede bepalend thema verzamel ik hier verder onder de noemer kennismaking. De nieuwe 
woningen, nieuwe buren, nieuwe werkkrachten en team zorgde voor heel wat onduidelijkheid op 
bepaalde vlakken. Om orde in de chaos te scheppen, was het in 2013 heel belangrijk om in te 
zetten op ontmoeting en kennismaking in het algemeen. 
 
 
3.3.2.2.1  Projecten/thema’s 
 
 
 Zorgzame buurt 
 
Vanuit de impuls van Venning als vernieuwde wijk ontstonden heel wat vragen, verwachtingen 
zowel bij buurtbewoners als organisaties in de buurt. Wanneer we echter over een buurt spreken, 
spreken we ook over het bijhorende buurtgevoel. Na het plaatsvinden van de verhuisbeweging bij 
de bewoners van de woonblokken kon al gauw worden opgemerkt dat we toen slechts beschikten 
over individuen die samenwoonden en nog niet zozeer over buren of een buurtgevoel. 
 
Ook binnen Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk en vzw Oranjehuis was er in september 2013 een 
gelijklopende denkpiste. Uit overleg rond gemeenschapsprojecten bleek dat er een gedeelde visie 
was rond het samenvoegen van krachten vanuit het buurtgericht werken. 
 
Het doel hierna was een observatieperiode in te lassen en reeds in kaart te brengen welke 
zorgzame initiatieven reeds op ongedwongen wijze plaatsvinden op de wijk. Daarnaast werd in 
2013 vanuit buurtwerk Venning ook ingezet op het creëren van ontmoetingsmomenten. 
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Deze momenten zorgen voor een draagvlak waarbij mensen de kans krijgen elkaar in een 
ongedwongen context werkelijk te ontmoeten en ook contacten te leggen waardoor er een 
positieve voedingsbodem is om ‘zorgzame samenwerkingen’ te doen groeien. 
 
Op termijn willen we hierbij inzetten op de zelfredzaamheid van de buurt. Door het stimuleren van 
de burgerkracht en de participatie met de buurtwerker als facilitator, willen we een buurtgevoel 
creëren dat door iedereen als positief ervaren wordt. We willen dat mensen tevreden kunnen zijn 
over hun beleving van de buurt. 
 
 
 Lost and found fotoproject 
 
Midden 2013 kreeg OCMW Kortrijk de kans om 39 fototoestellen, die deel uitmaakten van de 
verloren voorwerpen van een pretpark, in het bezit te krijgen. Na het verstrijken van een vooraf 
bepaalde periode zou het pretpark deze van de hand te doen. 
 
Rond dezelfde periode groeide er, onder impuls van de nieuwe buurtwerkster, een verlangen naar 
een beeld dat aangeeft wat buurtbewoners op hun wijk aantrekt, wat hen bezig houdt en wat hun 
bezigheden zoal zijn. 
 
Vanuit deze vragen en bedenkingen werd een projectaanvraag ingediend bij Surplus. Via deze weg 
werd er gezocht naar middelen om toch een 10-tal toestellen weer gebruiksklaar te maken. 
Deze stappen en een eerste voorstelling naar een aantal buurtbewoners toe gebeurde reeds eind 
2013. In afwachting van de voorziening van alle technische aspecten werd reeds een groep 
bewoners uit de woonblokken warm gemaakt om dit project mee vorm te geven. 
 
In een latere fase van het project zou het de bedoeling zijn om de eerdere foto’s als teaser te 
gebruiken om ook de nieuwkomers/jongeren in de buurt warm te maken om hieraan deel te 
nemen. 
Samen met VZW Quindo en SeaMedia wordt er gekeken naar de mogelijkheden om workshops te 
voorzien rond fotografie. Deze workshops zouden de jongeren op de wijk in staat moeten stellen 
om op een eerder artistieke wijze de buurt als ‘speelterrein’ te gebruiken voor hun kunnen. 
 
 
 Zwerfkattenproject 
 
Na het vertrek van alle mensen uit de woningen van fase 2 van de heropbouw van de sociale 
woonwijk stelden we vast dat allen hun katten achter gelaten hadden uit noodzaak omdat ze zelf 
op een appartement gingen gaan wonen. 
Dat zorgde echter voor een groot aantal zwerfkatten en de kans op uitbreiding daarvan was niet 
gering. 
 
De weinige overblijvende buurtbewoners ondervonden last van de katten en men vermoedde ook 
dat er ziektes rond gingen tussen de katten. 
Samen met het asiel werden vallen uitgezet om de rondstruinende katten te vangen, de zieke 
dieren te laten inslapen en de gezonde dieren te steriliseren of te castreren en terug vrij te laten. 
Het uitzetten van de vallen door het asiel werd helaas een nuloperatie, aangezien de vastgezette 
katten herhaaldelijk door onbekenden werden vrijgelaten. Ook de vallen werden ontvreemd op 
termijn. Dat tot grootte frustratie van de betrokken buurtbewoners. 
De zwerfkatten blijven een dreigend probleem en de actiegroep bestaande uit bewoners en de 
buurtwerker blijven zich dan ook zo lang als nodig inzetten voor deze problematiek. 
 
 
 Opstart gezondheidsconsultaties 
 
Voor vele van de buurtbewoners betekende de komst naar de nieuwe Venning een nieuwe start. Er 
werd komaf gemaakt met de oude vochtige woningen en men kon nu genieten van een 
gemoderniseerd en vernieuwd appartement. 
 
Vanuit de visie dat een preventieve aanpak van ongekend belang is, werd er in 2013 opnieuw 
gestart met maandelijkse gezondheidsconsultaties aansluitend op de ontmoetingsnamiddagen. 
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Op deze manier kon men op een losse en ongedwongen manier in contact komen met de 
woonzorgverlener van onze buurt. 
 
Uit het aantal consultaties blijkt dan ook dat dit initiatief positief werd onthaald en ook bij verdere 
ontmoetingsnamiddagen zal worden verdergezet. 
 
 
 Opstart Creatief project 
 
Vanuit een bevraging tijdens een aantal van de ontmoetingsnamiddagen kwamen een aantal 
noden/verwachtingen van deelnemende buurtbewoners naar boven. 
 
Zo bleek dat de nood aan vrijetijdsbesteding en vooral op creatief vlak hoog is. Vanuit deze 
invalshoek werd er gezocht naar een originele, leuke en democratische manier om met de 
buurtbewoners creatief aan de slag te gaan. 
 
Aangezien de eco-gedachte reeds geïntroduceerd werd mede door de insteek van Goedkope 
Woning werd op deze geestdrift verder gegaan. Bij verdere bevraging bleek dat bewoners het idee 
rond milieuvriendelijk en creatief aan de slag te gaan wel degelijk in de smaak valt. 
 
 
3.3.2.2.2  Individuele (hulpverlenings)contacten 
 
 
Zoals in de onderstaande  tabel te merken valt, is er geen vergelijking mogelijk wat betreft de 
individuele hulpverleningscontacten t.a.v. vorig jaar. Dat is het gevolg van een vernieuwd soort 
registratie 
 

In 
bureau 

Op 
straat 

Totaal Babbel Huisvesting Financieel Relationeel Vrije Tijd Totaal 

141 270 411 256 106 22 33 78 495 
 
 
Ongeacht voorgaande opmerkingen zijn er 411 contacten geweest in het bureau of op straat. Het 
grootste deel daarvan op straat, door middel van de in 2013. Die 411 contacten leverden 495 
sociale hulpvragen op.  
 
De buurtwerker deed in 2013 natuurlijk ook huisbezoeken, 143 om precies te zijn.  
Door het stilvallen van een aantal activiteiten was dat het beste forum om de buurtbewoners een 
luisterend oor te bieden en hulpvragen te kunnen signaleren. 
De registratie is echter onvolledig. Niet alle cijfers werden doorgeven. Daarnaast werd het van deur 
tot deur aanbellen bij wijze van voorstelling van de nieuwe buurtwerkster hierin niet meeenomen 
en het van deur tot deur aanbellen bij wijze van voorstelling van de nieuwe buurtwerkster werd 
hierin niet meegenomen. 
Dat omvat echter wel zo’n 60 korte kennismakingsgespreken met nieuwe of teruggekeerde 
buurtbewoners. 
 
 
 
3.3.2.2.3  Signalen en verhalen 
 
De voornaamste signalen en verhalen op de wijk hangen nauw samen met de verhuisbeweging en 
de bouw en renovatie van de sociale woningen van Goedkope Woning. 
Enerzijds zijn er de mensen van de koopwoningen die een grote bezorgdheid kenden rond de 
leegstaande woningen en het kraken van de woningen. Aansluitend is er ook een bezorgdheid naar 
de mensen die in de nieuwe woningen ingetrokken zijn of zullen intrekken. Er is een grote vraag 
naar de opvolging en begeleiding van deze mensen en het de beeldvorming van de wijk. 
Anderzijds zijn er ook de nieuwe bewoners die met heel wat vragen zitten. Niet alleen vragen 
omtrent de wijk steken de kop op, maar ook rond de woningen waar ze zijn ingetrokken. 
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3.3.2.2.4  Conclusies en uitdagingen 
 
 
We kunnen stellen dat er in 2013 een hoge aanwezigheid was van buurtwerk op de sociale 
woonwijk. Aangezien daar het grootse aantal hulpvragen de kop opsteken zal dat wellicht ook 
enige tijd zo blijven. Uitdagingen hierbij zijn het opbouwen van een constructieve band met 
Goedkope Woning die ons in staat stelt samen te werken rond de problemen en spanningen bij de 
bewoners van de nieuwe appartementen en eventueel woningen. 
 
 
 
3.3.2.3 Buurtwerk V-Tex 
 
 
3.3.2.3.1  Projecten/thema’s 
 
 
 Wijkcomité Stasegemsestraat 
 
Dit wijkcomité is stilletjes aan gegroeid. Het begon allemaal met 2 buurtbewoners uit de 
Stasegemsestraat die tijdens de rommelmarkt in 2012 het idee hadden om een Speelstraat te 
organiseren in de Stasegemsestraat. Deze speelstraat ging door op 21 september vorig jaar. Daar 
wilden de bewoners het echter niet bij houden.  
Naar aanleiding van de opmaak van het nieuwe beleidsplan voor de Stad Kortrijk ging de Stad te 
rade bij de verschillende wijkcomités onder de projectnaam ‘Kortrijk Spreekt’. Aangezien ook de 
bewoners uit de Stasegemsestraat met een aantal vragen/voorstellen/klachten zaten die ze wilden 
bekend maken aan het stadsbestuur, besloten ze om, mits ondersteuning van Buurtwerk, een 
wijkcomité op te richten. Hiervoor deden ze een deur-aan-deur bevraging waar de belangrijkste 
pijn-/werkpunten uit de wijk naar voor gebracht konden worden.  
In eerste instantie werd vooral verder gewerkt op de resultaten en doelstellingen van het project 
Kortrijk spreekt. Later werd de werking alleen maar uitgebreider.  
 
Ook in 2013 werd er een speelstraat georganiseerd, hetzij onder een ander concept (zie 
hieronder). 
 
 
 Graffiti-Jam 
 
Naast het poortgebouw van de V-tex bevindt zich ook nog een ander restant van de Vetexfabriek, 
nl. het middengebouw. 
 
Hieromtrent ving buurtwerk verschillende signalen op. Dit grijze, grauwe en vooral onveilige 
gebouw was al jaren een doorn in het oog voor de buurtbewoners. Een aantal bewoners vonden er 
toch hun weg naartoe. Enerzijds kinderen uit de buurt die uit nieuwsgierigheid vaak in het gebouw 
gingen spelen en anderzijds graffiti-artiesten die er hun kunstwerken op de muur kwamen zetten 
(illegaal maar wel gedoogd). 
 
De mensen uit de buurt kenden de wereld van de graffiti niet, durfden gewoon ook niet naar boven 
(hiervoor moest je door 2 gaten door de muur kruipen).Ook was men bang dat hun kinderen 
zichzelf gingen verwonden. 
 
Samen met een aantal organisaties uit de buurt en buurtbewoners werd het gebouw terug 
opgeknapt. We sloegen al het resterende glas uit de ramen, plaatsten panelen voor de voormalige 
liftkoker en boven het gat van ongeveer 8 vierkante meter in de grond, metsten het gat in de muur 
terug dicht, plaatsten een nieuwe toegangsdeur en kuisten ten slotte de hele boel op.  
 
We wilden dat op een positieve manier communiceren naar de buurt en organiseerden een graffiti-
jam. Dit met verschillende aspecten: 
 Infomoment voor buurtbewoners m.b.t. naderende werken op de V-tex site. 

zo’n 90 buurtbewoners waren aanwezig en kregen uitleg van Matexi, SOK en schepen 
Maddens. 



75 
 

organisatiebrede projecten 

 Om ook aan de kinderen te tonen dat het middengebouw terug een veilig speelterrein is 
geworden, werd een speelstraat georganiseerd in en rond het gebouw. 
Vlak naast het middengebouw staat namelijk een speeltoestel waar veel kinderen uit de buurt 
op klimmen. Tijdens de speelstraat daagden zo’n 550 kinderen op. 

 Aangezien we de buurtbewoners wilden laten kennismaken met de graffiti-artiesten (zodat het 
wantrouwen wordt verkleind) organiseerden we, aansluitend bij het infomoment, een 
buurtbarbecue. In totaal werden er 95 borden uitgeschept.  

 Na een gesprek met één van de graffiti-artiesten die hier regelmatig langskomt, organiseerde 
we ook een meeting van graffiti-artiesten. Dit om aan te tonen dat die mannen met 
rugzakken en hoodies geen daklozen zijn of druggebruikers maar mannen die echte 
kunstwerken op het middengebouw komen plaatsen. In totaal kwamen 35 graffiti-artiesten 
langs.  

 
Er werd voor de Graffiti-Jam met heel wat externe organisaties samengewerkt: 
StreetARTKORtrijk, Wijkcomité Stasegemsestraat, Unie der Zorgelozen, Stadsontwikkelingsbedrijf 
Kortrijk (SOK), Matexi, De Korenbloem, Buurtschool V-tex, Basisschool 3 Hofsteden, Basisschool 
Sint-Jozef, School De Bloesem, School De Brug, Team Jeugd, Dienst Evenementen, Habbekrats, 
Jenga, Mobiel, Plaatselijke handelaars, Aktraktie, … 
 
 
 
3.3.2.3.2  Individuele (hulpverlenings)contacten 
 
 

In 
bureau 

Op 
straat 

Totaal Babbel Huisvesting Financieel Relationeel Vrije Tijd Totaal 

112 165 277 277 36 40 102 168 697 
 
 
We zien dat er zo’n 277 mensen sociale hulpvragen formuleerden aan de buurtwerker op de V-tex 
wijk. Dat zijn niet allemaal verschillende mensen, maar toch geeft dit een indicatie van de 
hoeveelheid vragen waarmee de wijkbewoners zitten. 
Die 277 vraagstellers hadden 697 vragen. Velen kwamen dus met meerdere vragen tegelijk. 
Er werden ook 74 huisbezoeken uitgevoerd. 
 
 
 
3.3.2.4 Buurtwerk Lange Munte 
 
 
3.3.2.4.1  Projecten/thema’s 
 
 
Op de wijk Lange Munte kunnen alle projecten van 2013 onder de noemer DNA gebracht worden.  
 
 
 Welzijn en gezondheid 
 
Gezondheid en welzijn zijn de volgende stappen naar een geïntegreerde aanpak van stedelijke 
achtergestelde buurten. Een goede gezondheid en een positief zelfbeeld zijn onontbeerlijk voor de 
realisatie van effectieve en duurzame ingrepen in achtergestelde buurten. Daarom besloot het 
partnerschap deze activiteit mee op te nemen in het project. In 2013 werd in de Lange Munte 
vooral gewerkt rond deze activiteit, wat leidde tot het bakproject. 
 
Het bakproject is er gekomen door de samenwerking met verschillende partners nl. Freinetschool 
De Baai, Wielewaalschool, MPI De Hoge Kouter, Den Achtkanter, Bolwerk, WZC Lichtendal, de KWB 
en vele buurtbewoners. 
Er werd gekozen om een bakweek te organiseren. Die vond plaats van 22 april 2013 tot 26 april 
2013. 
De hoofdbedoeling van het project was om mensen uit de wijk dichter bij elkaar te brengen en 
elkaar beter te leren kennen. Het bakken was daartoe het middel dat we gebruikten. 
De week van 22 april werd daarom een uitwisselingsweek tussen de verschillende organisaties en 
buurtbewoners. 
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Het bakproject heeft heel wat teweeg gebracht in de wijk. Op het slotevenement mochten 
we meer dan 300 mensen verwelkomen. 
 
Dit project versterkte de samenhorigheid onder de deelnemers en legde een stevige basis 
voor verdere samenwerking. 
Ook de allochtone gemeenschap werd hierbij betrokken en heeft voor de buurtwerker heel 
wat poorten geopend om toenadering te zoeken tot hen. 

 
 
 Veiligheid 
 
In 2013 werd ook rond buurtveiligheid gewerkt. 
Met enkele buurtbewoners reisden we naar Breda om info te vergaren over buurtveiligheid. We 
zagen buurtondernemingen waar bewoners en professionelen samen initiatieven uitwerkten. We 
deden er heel wat inspiratie op en wogen samen met verschillende organisaties en buurtbewoners 
af wat haalbaar was op de Lange Munte. 
 
In 2013 zijn we vanuit het buurtwerk op bespreking geweest bij de burgemeester om te spreken 
over veiligheid. 
We vinden het nodig dat de sterke wijkagenten ingezet worden op de moeilijkste wijken. Daar is 
dus verandering in gekomen. Op de Lange Munte kregen we een nieuwe wijkagent en de 
buurtwerker heeft er wekelijks een overleg mee waar verschillende zaken rond veiligheid 
besproken worden. Hij heeft ook wekelijks een permanentiemoment in het buurthuis waar hij 
aanspreekpunt is voor gerichte vragen en kleine problemen in de wijk. 
 
 
3.3.2.4.2  Individuele (hulpverlenings)contacten 
 
 
Naast de infobalie zijn er ook heel wat mensen die langs kwamen bij de buurtwerkster met 
hulpvragen. 
In 2013 zijn er 89 mensen individueel langs gekomen met een vraag. 
 
We merken in het algemeen een gevoelige stijging van het aantal vragen dat gesteld werd aan de 
buurtwerker. Dat kan verklaard worden door het 2de moeilijke jaar op rij voor de infobalie op vlak 
van continuïteit. Van die contacten was het grootste deel in het bureau (58), slechts 18 daarvan 
waren via een huisbezoek. Dit eerder lage cijfer is te verklaren doordat er op Lange Munte, een 
werking met een vaste ontmoetingsplaats slechts 1 VTE werkzaam is. Daardoor is er minder tijd en 
ruimte om huisbezoeken in de buurt te doen. 
Slechts zes mensen stelden hun vraag telefonisch en 2 per mail. Dat bevestigt het belang van face-
to-face contact als het gaat om hulpvragen. 
De vragen waren heel divers van aard. Er waren vragen over criminaliteit, zwerfvuil, burenruzies, 
aanvragen voor papieren, aanvragen buurt- en nabijheidsdiensten, vrijetijdsproblemen, 
schoolproblemen, poetshulp, invullen studietoelagen, … 
 
 
3.3.2.4.3  Signalen en verhalen 
 
 
Soms zijn er doorverwijzingen van andere diensten (intern / extern) naar de buurtwerker. De 
werking van het buurthuis is heel laagdrempelig waardoor mensen gemakkelijk langs komen. 
Door geen constante te hebben in de infobalie is dat zeer belastend voor de buurtwerker. 
 
Wel is het soms frustrerend voor de mensen dat ze reeds naar andere diensten gestuurd worden 
waar ze al verschillende keren hun verhaal hebben moeten vertellen, om vervolgens doorverwezen 
te worden naar ons. Dat voor onder meer telefonische contacten met deurwaarders, 
elektriciteitsleveranciers, het helpen opstellen van brieven. Bij navraag blijkt dat ‘tijdsgebrek’ bij de 
diensten reden van doorverwijzing zijn naar de buurtwerker.  
  



77 
 

organisatiebrede projecten 

 
3.3.2.4.4  Conclusies en uitdagingen 
 
 
Buurtwerk is vaak bezig met het opzetten van/ meewerken aan projecten. Inspraak - informatie 
verzamelen en verspreiden - is hierbij één van de pijlers. Signalen opvangen en ervoor zorgen dat 
ze bij de juiste persoon/ dienst terecht komen, is een andere pijler. Niet enkel doorverwijzen maar 
ook opvolgen of de vraag terecht komt. 
 
Buurtwerk is echter meer dan dat. De combinatie van verschillende vormen/ methodieken van 
hulpverlening is wat buurtwerk sterk maakt. Dat vertaalt zich vaak in - de minder zichtbare - 
individuele trajecten met mensen.  
 
Ook in 2013 richtte buurtwerk zich op trajecten met gasten. Dat vertaalde zich in individuele 
stappen zetten met mensen uit de buurt. Mensen die het roer kwijt waren en op dat moment ook 
over weinig sociale vaardigheden beschikten om drempels te overbruggen, om hun weg te vinden, 
om zich te houden aan gestelde voorwaarden. Net om die reden kregen zij bijkomende aandacht 
door onvoorwaardelijk voor hen aanwezig te zijn. Enkel door aandacht te hebben voor het verhaal 
van de mens, kan de mogelijkheid ontstaan om met deze persoon verder op pad te gaan.  
 
Vaak zijn (huis)bezoeken ook nodig bij mensen die niet zozeer in een multi problem situatie 
verkeren, maar wel eenzaam zijn. Mensen met gewone, alledaagse beslommeringen maar die dat 
door hun isolement niet meer in het juiste perspectief kunnen plaatsen. Het langs gaan, luisteren 
en hen voorzichtig proberen vertrouwd te maken met wat er bestaat aan vrije tijds-/ 
vrijwilligersaanbod. Op die manier kan sociaal isolement en escalatie van problemen worden tegen 
gegaan. 
 
 
 
3.3.3  BUURTHUIZEN 
 
 
3.3.3.1 Buurtcentrum Achturenhuis 
 
 
De algemene visie van het buurtcentrum Achturenhuis is het verbeteren van de leefkwaliteit van de 
Veemarktbuurt en het maatschappelijk welzijn van haar bewoners. Hiervoor hanteert het 
buurtcentrum een integrale aanpak waaruit drie werkingsassen werden ontwikkeld, met telkens 
een specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen. 
 
 
3.3.3.1.1  Ontmoetingsverslag 
 
 
Het buurtcentrum is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de bewoners van de buurt. 
Daar staat de buurtcentrumleider samen met de logistieke medewerker en een steeds wisselende 
en veranderende groep vrijwilligers in voor een vlotte dagelijkse werking. Deze werking ontving in 
2013 gemiddeld een 57-tal bezoekers per dag in de ontmoetingsruimte In vergelijking met vorige 
jaren zien we een daling in 2013, zowel in het totale aantal bezoekers, het weekgemiddelde als het 
daggemiddelde.  
 
De verklaringen voor een dalend aantal bezoekers in 2013 zijn meervoudig: 
 De onduidelijkheid over de sluiting van het Achturenhuis. Geruchten (van buitenhuis) werken 

verstikkender op de bezoekers en vrijwilligers dan duidelijke mededelingen. We hebben een 
significante vermindering aan bezoekers gehad in het voorjaar. Toen eenmaal duidelijk was dat 
het Achturenhuis pas de deuren sluit eind maart 2015, kwam de rust terug. Een duidelijke 
uitdaging voor de toekomst. Niets communiceren tot er duidelijkheid is en een eenduidige 
boodschap kan gebracht worden. 

 Wissel van personeel. De nieuwe logistieke medewerker is vooral aanwezig in een 
administratief profiel.  

 De registratie gebeurt door de doelgroepvrijwilligers die de bar openhouden. Het niet 
registreren van bezoekers komt dus regelmatig voor. 
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Het buurtcentrum wordt dus voor het grootste deel gedragen door de vrijwilligers die uit de 
bezoekersgroep komen: de doelgroepvrijwilligers. De doelstelling is om het 
buurtcentrum aan de vrijwilligers te laten en via begeleiding en sociale activering de 
vrijwilligers aan te moedigen in hun vrijwilligerswerk of in hun zoektocht naar werk of 
andere nuttige tijdsbesteding. Het aantal vrijwilligers is dus ook geen constante. In 2013 
kunnen we spreken van 28 actieve vrijwilligers, waarvan een 13-tal wekelijks of dagelijks 
actief. Wat er gebeurt in het buurcentrum is dus voor een zeer groot deel afhankelijk van 
de vrijwilligerswerking en het aantal gemotiveerde vrijwilligers. Vandaar dat daar zeer veel 
tijd en energie naar toegaat. 

 
 
 
3.3.3.1.2  Activiteitenverslag 
 
 
De dagelijkse werking van het buurtcentrum en het aantal activiteiten en de soort activiteiten is 
dus voor een zeer groot deel afhankelijk van de vrijwilligers en de bezoekers. We luisteren naar 
ideeën van de bezoekers en bespreken de mogelijkheden op de vrijwilligersvergaderingen. In 2013 
is resoluut gekozen om de activiteiten, mits ondersteuning, volledig in handen te leggen van de 
vrijwilligers. 
 
Er werden een aantal doelstellingen gekozen die resultaten opleverden: 
 
 aantal activiteiten aantal binnenshuis aantal buitenshuis 
2011 134 110 24 
2012 159 133 26 
2013 108 76 32 

 
 aantal deelnemers aantal binnenshuis aantal buitenshuis 
2011 1.196 855 340 
2012 1.485 1.084 401 
2013 785 585 200 

 
 
Het aantal activiteiten in 2013 is dus gedaald. De reden daarvoor is tweevoudig: 
 De vrijwilligers konden zelf beslissen welke activiteiten ze wilden behouden en welke niet. Het 

aanbod van activiteiten is dus volledig vervangen door de vrijwilligers de kans te geven zelf de 
activiteiten te kiezen, te plannen en uit te voeren, met een duidelijke ondersteuning van de 
buurtcentrumwerker.  

 De wissel van personeel naar een administratief profiel zorgt voor een aanzienlijke afzwakking 
van de draagkracht ter ondersteuning van activiteiten.  

 
Het aantal deelnemers aan de activiteiten is ook gehalveerd bij het topjaar 2012. Redenen daarvoor 
zijn: 
 Als je minder activiteiten organiseert, is een daling van het totale aantal deelnemers een 

vanzelfsprekend gevolg. 
 De vrijwilligers organiseerden alles zelf, wat inhoud dat de grootte van de activiteiten door de 

vrijwilligers zelf werd beperkt. Een keuze die dikwijls de kwaliteit van de activiteit ten goede 
kwam. Ook is in 2013 door de vrijwilligers beslist om de wekelijkse kookploeg stop te zetten en 
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meer aandacht te geven aan de kookavonden van de Unie der Zorgelozen. Een 35 tal 
activiteiten minder en een 500 deelnemers minder in huis in vergelijking met 2012. 

 In 2013 zijn er geen grote daguitstappen met bussen geweest.  
 
 
Samenwerkingen zijn er in 2014 ook geweest met: 
 
De wijsneuzen 
Het Achturenhuis bleek een ideale uitvalsbasis te zijn voor de 2de sessie van de wijsneuzen. In het 
voorjaar van 2013 is de werking dan ook verder gegaan. De wijsneuzen hebben een 25 uur 
durende opleiding verspreid over een tiental maandagvoormiddagen. De doelstelling is om de 
deelnemers wegwijs te maken doorheen de sociale kaart van Kortrijk. Op deze manier kunnen de 
deelnemers de informatie delen met hun sociale netwerk en gerichter mensen doorverwijzen. 
 
 
Lessen Nederlands van Open School 
Evenzeer in 2013 is de Open School met de vraag gekomen om lessen Nederlands voor 
anderstaligen te organiseren in het Achturenhuis. Zij gaven en geven nog steeds lessen Nederlands 
op dinsdag en vrijdagvoormiddag. De mensen die de lessen volgen, kunnen ook vlot doorstromen 
naar de Praattafels. 
 
 
De praattafels 
In 2013 zijn de praattafels verder gegaan zoals in 2012. De stedelijke integratiedienst neemt het 
initiatief om anderstaligen die al een basiskennis Nederlands hebben verder te laten oefen op een 
informele manier. Zo komt een professionele lesgever, ondersteund door twee vrijwilligers, elke 
maandagavond om 18u00 de sessies geven voor een steeds groter wordende groep.  
In het najaar zetten ze de sessies gewoon verder en met groeiend succes. Een perfecte 
doorstroommogelijkheid van onze bezoekers naar de praattafels is een logisch gevolg. 
 
 
3.3.3.1.3  Dienstverleningsverslag 
 
 
Dat de infobalie nuttig en noodzakelijk is, hoeft geen uitleg. In 2013 is de infobalie van 3 
namiddagen teruggebracht naar twee namiddagen. De openingsuren waren en zijn nog steeds de 
woensdag- en donderdagnamiddag van 14u00 tot 18u00. 
Het wegvallen van een namiddag is duidelijk gevoeld in de werking van de ontmoetingsruimte. 
Mensen hebben nog steeds hun vraag en komen bij de centrumwerker terecht. Er is pas recent een 
inventarisering opgestart van dienstverleningsvragen in het buurtcentrum. Dat was er in 2013 nog 
niet, maar wel is duidelijk dat er zeer veel vragen kwamen. De personeelswissels in 2013 bij de 
infobalie hebben ook invloed gehad op het verloop van de mensen met hun vragen. Nu er opnieuw 
een duidelijk gezicht is voor de infobalie zullen we opnieuw gemakkelijker kunnen doorverwijzen en 
daarnaast inventariseren wat we buiten de openingsuren van de infobalie aan vragen 
binnenkrijgen. 
 
Dat vuilniszakken (zowel groot als klein als pmd) per stuk verkopen een maatschappelijke 
noodzaak is, blijkt uit het grote aantal pers stuk verkochte zakken. In 2013 zijn verkocht: 
 - grote vuilniszakken per stuk: 369 
 - kleine vuilniszakken per stuk: 175 
 - pmd zakken per stuk: 232 
 
Wat geldt voor vuilniszakken, geldt in mindere mate voor postzegels. Er zijn in 2013 slechts 26 
postzegels verkocht. De reden is daar wel duidelijk de verschillende soorten media die goedkoper 
zijn, zoals de surfhoek in het Achturenhuis. De twee computers zijn in 2013 zo goed als constant in 
gebruik geweest.  
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3.3.3.1.4  Conclusies en uitdagingen 
 
 
Het buurcentrum Achturenhuis was en blijft dus een ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt 
en wordt door en voor die mensen gedragen met professionele ondersteuning, dit althans tot 31 
maart 2015.  
Dat de beslissing om te sluiten een weerslag heeft gehad op de bezoekers en de vrijwilligers is 
evident. Wanneer de beslissing er was en duidelijke communicatie mogelijk was, konden de meeste 
mensen dit plaatsen.  
De bestaande samenwerkingen zijn in 2013 blijven bestaan. De doelstelling is om het huis (cfr. De 
toekomstige wijkcentra) door zoveel mogelijk nuttige organisaties te laten gebruiken tijdens of na 
de openingsuren. 
 
 
 
3.3.3.2 Buurtcentrum Venning ‘t Juwelierke 
 
 
3.3.3.2.1  Ontmoetingsverslag 
 
 
Door de personeelswissel gecombineerd met de sluiting van het Juwelierke en de volledige leegloop 
van de sociale woonwijk zijn er geen gegevens beschikbaar van ontmoetingsmomenten voor 
Venning. 
 
 
3.3.3.2.2  Activiteitenverslag 
 
 
activiteit # dlnrs mannen vrouwen kinderen Senioren allochtoon Venning 
praatgroep 4 0 4   3 4 3 
praatgroep 6 0 6   5 6 4 
praatgroep 6 0 6   5 6 3 
praatgroep 1 0 1     1 1 
praatgroep 3 0 3   2 3 1 
praatgroep 6 0 6   5 6 3 
speel-o-theek 5 0 0 5   5 5 
speel-o-theek 16 1   15   16 15 
praatgroep 2 0 2   2 2 1 
praatgroep 2 0 2   1 2 1 
praatgroep 3 0 3   2 3 1 
praatgroep 5 0 5   4 5 2 
praatgroep 4 0 3 1 2 4 3 
overleg volkstuin 10 8 2   4   0 
koffieklets 16 6 10 0 13 1 13 
koffieklets 9 3 6 0 6 0 9 
koffieklets superdeluxe 17 8 9 0 14 0 15 
TOTAAL 115 26 68 21 68 64 80 

          59,13% 55,65% 69,57% 

 
 
We zien dat er in 2013 13 activiteiten plaats hebben gevonden in de buurt. Een aantal daarvan zat 
in een vaste routine en een aantal gingen sporadisch door. De keuze om in te zetten op het kleine 
ontmoeten, huisbezoeken en het leren kennen van de buurt en de nieuwe buurtbewoners is een 
verklaring voor de weinige activiteiten. Eind 2013 werd een start genomen met de 
ontmoetingsnamiddagen/koffieklets. Langzaamaan stroomt de buurt ook weer vol met bewoners 
en is er meer nood aan activiteiten. 
We zien een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen doordat de praatgroep enkel 
toegankelijk is voor vrouwen. Het aandeel senioren ligt iets boven de helft wat dan weer te 
verklaren valt doordat de meeste bewoners van de nieuwe woonblokken senioren zijn. 
Het aandeel allochtonen valt te verklaren door de praatgroep die volledig bestaat uit allochtone 
vrouwen. 
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Bijna 70 % is afkomstig vanuit de Venning, de overige deelnemers zijn ex-bewoners van de 
Venning die nog steeds contact houden met hun vroegere buurt of mensen die een volkstuintje 
hebben op de Venning maar er niet zelf wonen. 
 
 
3.3.3.2.3  Dienstverleningsverslag 
 
 
Geen registratie door personeelswissels. 
 
 
3.3.3.2.4  Conclusies en uitdagingen 
 
 
De nood aan activiteiten op de Venning stijgt. Maar vaak zetten de vragen en opmerkingen 
omtrent de toekomst van de wijk, de woningen op de wijk en de toekomstige bewoners, een 
domper op de sfeer bij activiteiten. 
Er zullen dus eerst een aantal structurele aanpassingen moeten gebeuren vooraleer de activiteiten 
op de Venning optimaal kunnen functioneren. 
 
 
 
3.3.3.3 Buurtcentrum Lange Munte 
 
 
3.3.3.3.1  Ontmoetingsverslag 
 
 
Ontmoeting is een kerntaak van het buurthuis. Het dient als basis voor de werking. De buurtliving 
is een neutrale plaats met een aanbod dat alle buurtbewonersgroepen en passanten aanspreekt en 
daardoor etikettering voorkomt. Er is wel extra aandacht voor specifieke doelgroepen zoals 
ouderen en personen met verminderde welzijnskansen. 
Er wordt actief ingespeeld op de menselijke behoefte naar contact en het versterken van de 
intermenselijke solidariteit en samenwerking in het doorbreken van sociaal isolement. 
De ontmoetingsruimte biedt een kader en schept randvoorwaarden voor gezellig samen zijn en 
voor informele netwerken. Er wordt ook actief geleid naar deze ontmoetingsruimte via 
huisbezoeken, speciale ontmoetingsmomenten en een ophaaldienst. 
Het buurthuis krijgt dagelijks buurtbewoners en bezoekers uit kansengroepen over de vloer. 
 
De buurtliving die onze ontmoetingsruimte is, telde in 2013 146 openingsmomenten. Het totaal 
aantal bezoekers was 1.570. 
 
 

Man vrouw     kinderen  senioren allochtonen nieuwe bezoekers wijkbewoners 
703  696      171    554     43        103       1024 

 
 
3.3.3.3.2  Activiteitenverslag 
 
Het buurthuis Lange Munte organiseerde in 2013, 419 activiteiten en bereikte daarmee 4676 
mensen.  
Uiteraard deden bepaalde mensen wel aan meer dan 1 activiteit mee, vandaar dat we eerder 
spreken van ‘aantal deelnames’. 
 
 

JAAR aantal 
activiteiten 

aantal 
deelnemers 

aantal 
senioren 

aantal 
kinderen 

aantal 
allochtonen Inwoners Lange Munte 

2011 329 3701 1245 921 550 3.095 
2012 337 4355 1503 1072 612 3.340 
2013 419 4676 1768 1211 648 3.366 
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We zien op alle vlakken een behoorlijke stijging in de absolute cijfers. Zowel het aantal activiteiten, 
het aantal deelnames, het aantal senioren, het aantal kinderen, het aantal allochtonen als het 
aantal deelnames van langemuntenaren is gestegen. 
 
Het buurthuis Lange Munte werkt aan de inbedding in de buurt en wint ook aan bekendheid op de 
wijk.  
In 2013 hebben we heel wat nieuwe mensen uit de wijk over de vloer gehad, die het buurthuis niet 
kenden of nog nooit aan een activiteit hadden deel genomen. 
Voor elke grote activiteit werd er geflyerd in de sociale woonwijk maar ook in de residentiële 
woonwijk. 
In het totaal zijn er 426 nieuwe mensen komen kennismaken met het buurthuis.   
 
 
3.3.3.3.3  Dienstverleningsverslag 
 
 
Hulp- en dienstverlening in het buurthuis de Lange Munte is laagdrempelig met de mogelijkheid tot 
het opbouwen van een vertrouwensrelatie.  
Het buurthuis De Lange Munte komt tegemoet aan individuele vragen en probeert zo de 
zelfredzaamheid van de bezoekers te verhogen en emancipatorisch te werken. Het buurthuis 
engageert zich om hulpvragers op korte termijn een antwoord te bieden. 
De hulpverlening kan in een aantal elementen worden onderverdeeld. 
 
Boodschappendienst 
2x per maand wordt er een boodschappendienst georganiseerd van het buurthuis. De mensen 
verzamelen om 9u in het buurthuis en gaan met het minibusje naar de winkel voor boodschappen. 
’s Middags worden ze thuis afgezet met hun boodschappen. 
In 2013 was er 22 keer boodschappendienst en er gingen 62 personen mee. 
 
 
3.3.3.3.4  Signalen en verhalen 
 
 
Door het stimuleren van het eigenaarschap bij buurtbewoners is er hier ook een valkuil voor de 
buurtwerker. 
De mensen komen heel vaak af met nieuwe ideeën of voorstellen van activiteiten, wat op zich heel 
goed is. 
De valkuil bestaat er uit dat de buurtwerker deze ideeën of voorstellen op zich goed kan vinden, 
maar het is niet de bedoeling dat de buurtwerker deze uitwerkt maar wel de mensen motiveert en 
stimuleert om deze zelf uit te werken en in handen te nemen. De rol van de buurtwerker is louter 
een ondersteunende rol. 
 
 
3.3.3.3.5  Conclusies en uitdagingen 
 
 
In 2013 hebben we sterker ingezet op mede-eigenaarschap van buurtgerichte projecten. Zo 
werden het bakproject en het project rond verkeersveiligheid mee georganiseerd door 
buurtbewoners.  
De Buurtwerker had hier een ondersteunende rol. Dergelijke initiatieven zijn inherent aan het 
lopende Europees Project DNA en zullen in de toekomst nog sterker een plaats krijgen in de 
werking van het buurthuis.  
Daarnaast gaan wij in 2014 verder op zoek naar bewoners die initiatief willen nemen in de wijk en 
hen hierbij ondersteunen.  
 
Eigenaarschap was in 2013 een belangrijk ontwikkeling en zal dat ook in 2014 zijn. 
 
We zien ook dat het buurthuis een belangrijke ontmoetingsplaats is en blijft voor de mensen uit de 
wijk. 
De individuele hulpverlening zit in stijgende lijn. Zo zien we ook dat mensen uit de wijk de weg 
vinden naar de buurtwerker voor hun problemen of vragen, wat heel goed is. Daarom zal het 
belangrijk zijn dat er ondersteuning komt voor de buurtwerker vanuit de infobalie. 
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3.3.4  SOCIAAL CULTURELE WERKING V-TEX 
 
 
3.3.4.1 Inleiding 
 
 
3.3.4.1.1  Vaste werkingen externen (partners) 
 
 
Op regelmatige basis gaan er externe werkingen door in onze zaal. De aanbieders van deze 
werkingen zijn: Kortrijkse Sportclub, Circusclub De Skjève Smeete, Ali’s Gym, Chiro Sint Jan, 
Buurtsport, Red Side, Homeless cup, Jongerenwerking Jenga. 
 

Aanbieder Gemiddeld aantal 
deelnemers per week 

opmerkingen 

Kortrijkse sportclub 35 Wekelijks zelfde deelnemers 
Circusclub 45 Wekelijks zelfde deelnemers 
Ali’s Gym 20 Wekelijks zelfde deelnemers 
Chiro St Jan 80 Wekelijks zelfde deelnemers 
Buurtsport 30 Twee activiteiten per week 
Red Side 110 Bijna dagelijkse werking met  
Homeless cup 25 Wekelijks zelfde deelnemers 
Jenga 20 Meestal wekelijks 20 unieke deelnemers 

 
 
Bij deze werkingen van externe organisaties wordt telkens op zoek gegaan naar een return voor de 
buurt. Dat kan op verschillende manieren (aanbieden van gratis workshop, mee organiseren 
evenement, activiteit open voor gans de buurt,..). 
 
 
3.3.4.1.2  Vaste werkingen intern  
 
 
 Brede school 
 
Sinds 2099 is er een goede Brede School-werking uitgebouwd en dat samen met de 4 basisscholen 
die de buurt rijk is. De 3 scholen waarmee het vaakst wordt samenwerkt zijn: Buurtschool V-tex, 
Basisschool Sint-Jozef en Basisschool 3 Hofsteden.  
Het voorbije werkjaar werd hier nog een school aan toegevoegd namelijk de school De Bloesem. 
Aangezien deze school bijzonder onderwijs aanbiedt, zijn de kinderen niet steeds afkomstig uit de 
buurt en kunnen ze dus ook niet altijd even vlot aansluiten op de naschoolse activiteiten. Voor de 
activiteiten tijdens de schooluren wordt er wel nauw samengewerkt.  
Op regelmatige basis wordt er dan ook een breed schooloverleg georganiseerd waarin buurtwerk 
aan tafel zit met de 4 scholen. Dan wordt telkens besproken welke activiteiten waar doorgaan en 
wat eventueel samen georganiseerd kan worden.  
Dit jaar waren de activiteiten binnen de brede school werking goed voor zo’n 9000 deelnames van 
schoolkinderen. Een absoluut record. (2012 : 4500) 
 
 
 Tapas 
 
Tapas biedt de mogelijkheid aan kinderen (tussen 6 en 12 jaar) uit de buurt om elke donderdag te 
komen proeven van een gevarieerd aanbod aan vrijetijdsbesteding. Maandelijks wordt gezocht 
naar een andere organisatie uit regio Kortrijk die vrijetijdsbesteding aanbied voor kinderen. De 
stap naar een sportclub of academie brengt toch wel wat drempels met zich mee. Vaak betaal je 
ook meteen voor een heel jaar en weet nog niet of hetgeen je kiest je wel volledig ligt. Ook de stap 
naar een sportclub is soms zeer groot waardoor veel jongeren uiteindelijk de stap niet zetten. Een 
aantal kinderen zijn reeds lid van een bepaalde club waardoor ze voor andere kinderen/vriendjes 
de drempel mee helpen verlagen door reclame te maken voor ‘hun’ club.  
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TAPAS telde van januari tot juni 2013 66 inschrijvingen waarvan de kinderen bijna allemaal in de 
buurten Venning – St-Jan – Veemarkt wonen. Het gaat om een gemengde groep meisjes (+/- 30) 
en jongens (+/- 35). In september 2013 schreven zich 55 kinderen in. Waarvan ongeveer 25 
jongens en 20 meisjes. 
 
 
 TAPAS DELUXE 
 
TAPAS Deluxe gaat door tijdens de Krokusvakantie en dient eigenlijk als vakantiekamp voor 
jongeren uit de buurt. Dat aangezien gemerkt werd dat veel maatschappelijk kwetsbare kinderen 
vaak niet kunnen deelnemen aan bestaande sportkampen wegens een hoge inschrijvingsprijs. Dit 
kamp is dan ook volledig gratis. Dagelijks (behalve tijdens het weekend) worden TAPAS-activiteiten 
aangeboden en dat van 10u tot 12u en voor 13u tot 15u. Over de middag eten de kinderen, samen 
met hun begeleiders, boterhammen in de zaal.  
 
Het programma van TAPAS Deluxe wordt mee ingevuld door de kinderen uit het 
Kinderwijkparlement. Naast de verschillende sport- en spelactiviteiten wordt steevast een kinderfuif 
aangevraagd. De kinderen organiseren het volledig zelf (uiteraard mits ondersteuning van de 
buurtwerkster) en tijdens de fuif doen ze ook zelf de inrichting, bar- en bonnetjeswerking,… Enkel 
de DJ en randanimatie wordt verzorgd door externen.  
 
Het TAPAS-deluxe kamp heeft als doelgroep alle kinderen uit het 3e, 4e en 5e leerjaar uit de 3 
deelnemende en nabijgelegen scholen. Wetende dat het percentage ‘maatschappelijk kwetsbare 
kinderen’ in deze scholen erg hoog ligt, zijn ook de kinderen die hier aansluiten voor 85% 
maatschappelijk kwetsbare kinderen.  
 
In totaal schreven er 40 unieke deelnemers in voor dit kamp.  
 
 
 Kinderwijkparlement 
 
Het kinderwijkparlement is in 2012 ontstaan vanuit het project DNA. 
DNA wil ruimte bieden aan kinderen in de wijk om hun ideeën een plaats te geven. Vanuit de 
scholen en de VTEX leek een kinderwijkparlement hiervoor een zeer goed middel.  
 
In 2013 werd dit project uiteraard verder gezet en meegenomen in het beleidsplan van de Stad 
Kortrijk.  
Wat betreft concrete acties binnen het Kinderwijkparlement kwam het volgende uit de bus: we 
organiseerden een ontmoeting in het Stadhuis en dat met de kinderen van het 
Kinderwijkparlement, de buurtwerkster, de coördinator van het project DNA, de mensen van Team 
Jeugd, de pers en uiteraard de Schepen van Jeugd Bert Herrewyn en de Burgemeester Vincent Van 
Quickenborne. Tijdens dit moment mochten de kinderen hun wijkparlement voorstellen en vragen 
stellen aan zowel de Burgemeester als de Schepen van Jeugd. Deze vragen gingen vooral over de 
verkiezingen, speelruimte in de wijk/stad en activiteiten die vanuit de Stad georganiseerd kunnen 
worden. 
Hier verder op bouwend werd beslist om na elke vergadering een verslag op te sturen naar de 
Schepen van Jeugd. Op die manier blijft hij op de hoogte van waar we met de kinderen mee bezig 
zijn en wat de noden zijn vanuit alle kinderen uit de Sint-Janswijk.  
Om alle ideeën van alle kinderen te bundelen kozen de kinderen ervoor om ideeënbussen te 
plaatsen in elke school. De kinderen uit het parlement gingen dat zelf gaan bekendmaken in de 
verschillende klassen en namen maandelijks deze ideetjes mee naar de vergadering. Daar werd 
dan samen gekeken wat we kunnen meenemen met het Kinderwijkparlement of buurtwerk, of wat 
voor de scholen of voor de Stad bestemd was.  
Op het einde van het schooljaar deden we een wandeling in de buurt om lelijke en mooie plekjes in 
de buurt te ontdekken. Bedoeling hiervan is om met het kinderwijkparlement, zo’n lelijk plekje om 
te toveren tot een leuk plekje tijdens het volgende schooljaar. In het jaarverslag van 2014 zul je 
hier dus meer over kunnen lezen.  
 
  



85 
 

organisatiebrede projecten 

 
3.3.4.1.3  V-Tex als regisseur  
 
 
 Rommelmarkt, tweedehandsbeurs, Textival 
 
Op zondag 15 april 2013 ging de derde editie van de buurt-rommelmarkt door in de St-Jan’s wijk. 
Deze rommelmarkt werd georganiseerd samen met een tweedehandsbeurs van de Gezinsbond 
Kortrijk. Voor de eerste keer werd dit jaar ook voor een nevenevenement gezorgd, nl. Textival. Dat 
is een muziekfestival, georganiseerd door een aantal ouders van Buurtschool V-tex.  
 
Doelstelling van de rommelmarkt: 
 Versterken van het sociaal netwerk in de buurt door actief mensen aan te spreken om deel te 

nemen aan de rommelmarkt. Het principe van een garageverkoop. Vanuit voorbijgaande jaren 
weten we dat wanneer buren een ganse dag naast elkaar op hun stoep zitten, er tal van leuke 
ideeën ontstaan (bv. Karamblas en Tapas@thestreetz vorig jaar). 

 Intensief bereiken van buurtbewoners in de stasegemsestraat en zijstraten, een doelgroep die 
weinig bereikt wordt door activiteiten georganiseerd in de buurt.  

 
   aantal standhouders standhouders uit de buurt 

2011  153 86

2012  225 121

2013  237 146
 
 
Doelstellingen Textival: 
  Vrij podium voor beginnende muziekgroepjes, al dan niet uit de buurt. 
  Samen brengen van zowel buurtbewoners als bezoekers en dit zowel tijdens als na de 

rommelmarkt.  
  Bekomen van financiële middelen om de werking van Buurtschool V-tex verder uit te werken. 
  Samenwerking creëren tussen Buurtwerk V-tex en Buurtschool V-tex vanuit de gezamenlijke 

doelstelling de sociale cohesie in de buurt te bevorderen.  
 
Samenwerking met externe partners: Voor de rommelmarkt werd nauw samen gewerkt met de 
ouders van kinderen die naar school gaan in Buurtschool V-tex, de Unie der Zorgelozen en de 
verschillende buurtcentra en collega’s van het O.C.M.W. 
 
 
 Karamblas 
 
Voor de tweede maal op rij werd in het V-tex Poortgebouw Karamblas georganiseerd. Dat is een 
vintage beurs met zowel huishoudelijke spulletjes als (kinder)kledij met een retro toets. Het idee 
ontsond tijdens de rommelmarkt van 2012 door een aantal buurtbewoners die op zelfstandige basis 
(al dan niet in bijberoep) meubeltjes, mutsen en juweeltjes maken.  
Twee van deze buurtbewoners zagen het, gezien het vele werk dat erbij komt kijken, niet meer 
zitten om de beurs volledig mee te helpen organiseren en stapten halverwege de organisatie uit 
het proces. Een andere bewoonster deed door met de organisatie, met ondersteuning van 
buurtwerk en het project DNA.  
Aangezien het vorig jaar serieus aanschuiven was besloten we om de beurs in 2013 over 2 locaties 
en 2 dagen te verspreiden.  
Karamblas ging door op 5 oktober van 14u tot 20u en op 6 oktober van 10u tot 18u. De tweede 
locatie waar voor gekozen werd was Café Congo, gelegen in de Veldstraat, eveneens in de Sint 
Janswijk. Dit café wordt uitgebaat door de mensen van Bolwerk vzw, een organiatie waarmee 
OCMW Kortrijk een samenwerkingscontract heeft en waarmee buurtwerk V-tex erg nauw 
samenwerkt.  
 
De bedoeling van de beurs is enerzijds om beginnende kleine zelfstandigen de kans te geven hun 
waar aan te bieden in (al dan niet) de eigen buurt en  bewoners uit de buurt te ondersteunen in 
het organiseren van initiatieven. Daarnaast werd naast de beurs een buurtfeest georganiseerd op 
de V-texsite en maakten tal van bezoekers de wandeling naar de tweede locatie (al dan niet met 
de paardenkoets) waardoor ze de buurt op een andere, positieve manier leerden kennen.  
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Dit jaar waren er in totaal 2700 bezoekers die de beurs kwamen bezoeken waarvan er 1800 de 
beide locaties aandeden. Daarnaast kwamen nog een 500-tal mensen langs op het buurtfeest 
zonder de beurs te bezoeken.  
 
Aangezien het blijvende succes werd beslist om ook in 2014 Karamblas te organiseren op 4 en 5 
oktober.  
Mooi nevenresultaat van deze beurs is dat de bewoonster die meehielp aan de organistie nu ook 
een aantal etalages van de K in Kortrijk mag inrichten, een eigen pop-up store heeft in het 
winkelcentrum en meewerkt aan tal van stadsprojecten die het imago van de stad versterken.  
 
Organisaties waarmee we voor dit project samenwerken zijn: Bolwerk Vzw, Groep Intro, Aktraktie, 
KWB Sint Jan,… 
 
 
 Kennismakingsproject vzw Quindo 
 
Het OCMW heeft een samenwerkingscontract opgesteld met Radio Quindo. Aangezien een aantal 
jongeren uit de buurt heel wat kwaliteiten hebben, maar met verschillende problematieken zitten, 
zetten we een project op om deze jongeren kennis te laten maken met het concept ‘radio maken’ 
en op die manier hopelijk te triggeren naar werk. Dit project is in samenwerking met CAW Zuid 
West-Vlaanderen, Radio Quindo en de trajectbegeleiding vanuit het O.C.M.W. Hierover zul je 
ongetwijfeld nog meer horen in 2014. Dit project werd in december 2013 opgestart. 
 
 
 Groenproject Sint-Jan 
 
Verschillende organisaties en buurtbewoners geven aan dat hun buurt best wel wat ‘groener’ mag 
zijn. Ook vanuit het Kinderwijkparlement kwam de opmerking dat er toch wel heel wat lelijke 
plekjes zijn in de buurt. Samen met Buurtschool V-tex diende Buurtwerk V-tex dan ook een 
projectaanvraag in voor het nieuwe project ‘tuin ZKT buur’. De bedoeling is om in 2014 aan de slag 
te gaan met zowel buurtbewoners als organisaties om lelijke plekjes om te toveren tot nuttige 
groene plekjes. Hieromtrent wordt afgewacht of onze projectaanvraag wordt goedgekeurd en we 
dus 3.400 euro extra budget kunnen verkrijgen vooraleer we verder gaan met de uitwerking ervan. 
We zouden hier sowieso mee starten in 2014. Het concept is dus wel afhankelijk van dit budget.  
  



87 
 

organisatiebrede projecten 

4 DE DIENST RECHTSHULP 2013 
 
 
De dienst Rechtshulp maakt deel uit van de sociale dienst en bestaat uit 2 juristen (1,5 VTEDeze is 
gericht op de inwoners van Kortrijk, de eigen sociale dienst en de eigen diensten van het OCMW. 
 
 
 
4.1 EERSTELIJNDIENSTVERLENING 
 
 
Via consultaties, toegankelijk voor alle inwoners van Kortrijk, bieden beide juristen 
eerstelijnsadvies voor personen met juridische vragen en problemen. 
 
Die dienstverlening omvat vooral het geven van informatie en een eerste advies bij allerlei 
moeilijkheden met juridische aspecten. Naargelang de hulpvraag wordt de rechtzoekende 
doorverwezen naar een bevoegde dienst of instantie die hem of haar verder kan helpen. 
 
Naast deze dienstverlening voor het Kortrijkse publiek, staat de dienst rechtshulp ook in voor de 
juridische ondersteuning van de sociale dienst bij de behandeling van individuele sociale 
dossiers, schuldbemiddeling en van de eigen diensten van het OCMW (Raad, financiële dienst, 
personeelsdienst, Werk.punt, patrimonium).  
 
In 2013 waren er 1.876 consultaties door beide juristen samen. Dit aantal is aanzienlijk hoger ten 
opzichte van vorig jaar. 
 
In 2013 konden volgende tendensen binnen de dienstverlening door de dienst rechtshulp 
opgemeten worden:  
 De grootste stijging valt te meten op vlak van de vragen inzake gerechtelijke recht (stijging 

van 6,45% naar 19,05%), burgerlijke aansprakelijkheid (2,47% naar 6,12%), sociaal recht 
(1,92% naar 17,74%) en verbintenissenrecht (4% naar 15,5%).  
De vragen inzake schuldhulpverlening en consumentenrecht vormen al jarenlang het 
merendeel  van de vragen waarmee de dienst rechtshulp geconfronteerd wordt. 
Verhoudingsgewijs is dit soort vragen relatief stabiel gebleven (15,53%).  

 Een nauwkeuriger registratie van de telefonische contacten werd in 2013 voorop gesteld. Uit de 
registratie blijkt ook ditmaal duidelijk de voorkeur van veel rechtszoekers voor de telefonische 
contactvorm met de dienst rechtshulp: 
In 2013 werden 38,91% contacten genoteerd via de telefoon, een relatief hoge stijging 
tegenover 2012 (30,17%).  
De contacten via email (29,32%) en de rechtstreekse contacten naar aanleiding van 
bureelbezoeken (28,41%) bleven relatief stabiel.  

 Er waren opnieuw meer vrouwen (43,76 %) dan mannen (38,59 %) die zich individueel met 
een juridische hulpvraag kwamen aanmelden. 10,34 % van de hulpvragen kwamen van 
koppels. Bij hulpvragen van de maatschappelijk werkers werd niet altijd het geslacht van de 
betrokken cliënt genoteerd. 

 Van alle rechtzoekenden is nog steeds de overgrote meerderheid (81,18 %) afkomstig uit 
Kortrijk zelf. daarnaast komen de meeste anderen vanuit de deelgemeenten.   

 In 2013 was 75,21 %  van de rechtzoekenden van Belgische nationaliteit. In was 14,77% van 
de gevallen wordt de hulpvraag gesteld door niet-EU-onderdanen. Slechts een beperkt aantal 
rechtsvragen komen van of gaan over EU-onderdanen die niet de Belgische nationaliteit dragen 
(1,71%). Bij rechtsvragen vanuit de sociale dienst wordt niet systematisch naar de nationaliteit 
van de cliënt gevraagd. 

 De dienstverlening omvat vooral informatie, uitleg en advies (98,08%). Vaak wordt dat 
gecombineerd met het opstellen of ontwerpen van brieven (40,88 %). 
In 13,75 % van het totale aantal consultaties werd de hulpvrager doorverwezen. De 
doorverwijzing gebeurde dan vooral naar gespecialiseerde diensten (ziekenfonds, 
vakorganisatie, stadhuis, huurdersbond, griffies van de rechtbanken, …) (53,23 %), naar de 
advocatuur (23,38 %), of specifiek naar het Bureau voor Juridische Bijstand (21,39 %), naar 
het notariaat (2,99 %) of naar de eigen sociale dienst van het OCMW (25,87 %).  
 
De doorverwijzing naar de eigen sociale dienst is te verklaren doordat veel hulpzoekers, naast 
allerlei juridische problemen, ook problemen melden bij het nakomen van hun contractuele 
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(huisvesting, kredieten, onderhoudsgeld, energie- en telecommunicatieschulden, …) of 
wettelijke (belastingen, sociale bijdragen, …) betaalverplichtingen. Bij de sociale dienst kunnen 
zij geholpen worden met de opmaak van een budgetplanner en gepaste dienstverlening of 
begeleiding (leefloon/steun, budgetbegeleiding, budgetbeheer of zelfs toeleiding naar een 
collectieve schuldenregeling). 
De hoge frequentie van het opzoekingswerk (40,99%) is voornamelijk te verklaren enerzijds 
door steeds meer gestegen complexiteit van de hulpvragenen anderzijds door de 
informatievragen op verzoek van de hulpvragers aan instanties (vb. griffies), organisaties (vb. 
ziekenfonds, werkloosheidskas, pensioenkas, vakbond, …), advocaten, notarissen, … (o.a. 
stand of verloop van hun dossier, of van hun lopende of afgesloten collectieve 
schuldenregeling). 

 
 
Het OCMW Kortrijk hecht een groot belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Zij investeert 
daarom telkens opnieuw in de vorming van haar juristen en stimuleert ook formeel en 
informeel overleg met vakgenoten.  
 
 
De juriste–schuldbemiddelaar vertegenwoordigt het OCMW Kortrijk voor de 
arbeidsrechtbank in procedures waarbij cliënten beroep aantekenen tegen beslissingen van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 
 
 Preventie: 

In complexe dossiers waarin betwisting verwacht wordt, wordt steeds vaker preventief beroep 
gedaan op de juriste voor ondersteuning bij de formulering van het sociaal verslag. 

 Arbeidsrechtbank: 
De voltijds juriste maakt in samenwerking met de maatschappelijk werker en de 
hoofdmaatschappelijk werker de omschrijving van het geschil op voor het arbeidsauditoraat;  
Zij schrijven besluiten en vertegenwoordigen het OCMW op de zittingen van de 
arbeidsrechtbank. 

 Hof van Beroep: 
Voor procedures in beroep voor het arbeidshof te Gent, afdeling Brugge stelt de raad een 
advocaat aan die de beroepsprocedures op zich neemt. 

 Cijfers: 
Het aantal betwistingen van beslissingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ging 
de laatste jaren in een sterk stijgende lijn. In 2013 is het aantal nieuwe zaken gestabiliseerd en 
werd er door de arbeidsrechtbank vonnis geveld in 23 dossiers.  
 
Het opvallende aantal dossiers voor het arbeidshof is voornamelijk ingegeven door een aantal 
(3 van de 4) fraudedossiers. De betrokken cliënten gingen in beroep gingen tegen de beslissing 
van het OCMW tot intrekking van hun leefloon, al dan niet met een bijkomende sanctie. De 
arbeidsrechtbank oordeelde dat het OCMW haar beslissingen formeel en inhoudelijk correct had 
genomen. De betrokken cliënten gingen daar tegen in beroep bij het arbeidshof. 

 
 
Arbeidsrechtbank (beroepen tegen beslissingen van OCMW) 2009 2010 2011 2012 2013 
- gestart 5 8 14 19 16 
- vonnis: 3 5 13 12 22 
- beroep bij Arbeidshof: 0 0 0 0 4 
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4.2 SCHULDBEMIDDELING 
 
 
Het OCMW Kortrijk is door de Vlaamse gemeenschap erkend als dienst voor schuldbemiddeling 
(14AB/74/98/014), in de zin van het Vlaams decreet van 24 juli 1996 ‘houdende regeling tot 
erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse gemeenschap”. 
 
Dat houdt in dat het OCMW erkend is om te bemiddelen tussen schuldeisers en schuldenaars 
ondermeer inzake consumentenkredieten (Wet consumentenkrediet 1991). 
 
In het kader van een collectieve schuldenregeling kan zij, mits haar akkoord per individueel 
dossier, ook als gerechtelijk schuldbemiddelaar aangesteld worden door de arbeidsrechtbank  (Wet 
collectieve schuldenregeling 1998).  
 
Het OCMW Kortrijk verkiest enkel aanstellingen als gerechtelijk schuldbemiddelaar te aanvaarden 
in dossiers waarin cliënten-schuldenaars met een bijzondere kwetsbaarheid betrokken zijn. Het 
aantal aanstellingen is daardoor beperkt. 
 
Bij de taak als gerechtelijk schuldbemiddelaar werkt de juriste-schuldbemiddelaar in tandem 
samen met de maatschappelijk werkers: 
  

 de juriste neemt de procedurele taken van de schuldbemiddeling op zich;  
 de maatschappelijk werker doet het budgetbeheer van het toegekende leefgeld, naast de 

vaak specifiek sociale begeleiding van de betrokken schuldenaar. 
 
Het OCMW aanvaardde in 2013 de aanstelling als gerechtelijk schuldbemiddelaar in 3 nieuwe 
dossiers. 2 bestaande dossiers zijn nog in behandelingen 4 oudere dossiers konden met positief 
resultaat beëindigd worden. 
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5 KINDEROPVANG 
 
 

5.1 DE DIENST OPVANGGEZINNEN 
 
 
De dienst voor opvanggezinnen begeleidt onthaalouders die bij de dienst aangesloten zijn en die 
kinderen in hun huis opvangen. Het gaat hierbij om voorschoolse opvang (0-3 jarigen) en 
buitenschoolse opvang (kinderen die school lopen in de basisschool). 
 
De dienst van OCMW Kortrijk is sinds 1 april 2011 erkend voor 133 opvangplaatsen.  
 
De subsidiëring draagt de kosten voor de dienstverantwoordelijken, werkingskosten en de 
onkostenvergoedingen die uitgekeerd worden aan de aangesloten onthaalouders. In de dienst zijn 
drie maatschappelijk werkers tewerkgesteld Deze zijn samen goed voor een bezetting van 
anderhalf voltijds equivalent. Deze medewerkers staan in voor: 
 het selecteren van onthaalouders; 
 het begeleiden van onthaalouders om een goede opvang te garanderen; 
 het betalen van de kostenvergoeding die onthaalouders voor de opvang krijgen; 
 het zoeken van de onthaalouder die het beste bij de ouders en het kind past en het afsluiten 

van de overeenkomst met de ouders; 
 de facturatie voor de ouders; 
 het leveren van fiscale attesten aan de ouders; 
 het bemiddelen tussen onthaalouder en ouder wanneer er conflicten zijn; 
 het organiseren van vorming voor de onthaalouders; 
 administratieve ondersteuning, bv. voor de sociale zekerheid; 
 de rzs-ppo aangifte die onthaalouders recht geeft op een opvanguitkering; 
 het opmaken en verspreiden van een eigen nieuwsbrief aan de onthaalouders; 
 het opmaken en bijhouden van het kwaliteitshandboek; 
 het volgen van vorming; 
 het onderhouden van externe contacten met andere diensten en netwerken. 
 
In de erkenning wordt groot-Kortrijk als werkingsgebied van de dienst bepaald. Enkel onthaalouders 
die in het werkingsgebied groot-Kortrijk wonen kunnen zich aansluiten bij de dienst. 
 
De dienst voor opvanggezinnen van OCMW Kortrijk streeft er naar: 
 zoveel mogelijk gezinnen te ondersteunen door kinderopvang bij onthaalouders aan te bieden 

met respect voor ieders eigenheid en een maximale toegankelijkheid die spreiding van 
kinderen uit kwetsbare gezinnen over de onthaalouders toelaat; 

 rekening te houden met de maatschappelijke context waarbij kinderopvang een 
basisdienstverlening geworden is met een economische, sociale en educatieve functie; 

 deze functies in evenwicht op te nemen om te komen tot een sterk kwalitatief aanbod bij de 
dienst en haar aangesloten onthaalouders. 

 
Doordat de ouderbijdrage bepaald wordt op basis van het inkomen speelt de dienst een belangrijke 
rol in de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er is een actieve samenwerking en verwijzing met 
sociale dienst en werkpunt OCMW, de werkwinkel, CAW, Don Bosco, … 
 
  



91 
 

organisatiebrede projecten 

 
TABEL 66 DIENST OPVANGGEZINNEN – OVERZICHT5 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Verblijfsdagen 25.927 27.283 25.874 25.057 22.415 20.513 20.187 20.214 21317 20898 
Aantal opgevangen kinderen 289 324 328 311 306 267 269 267 257 276 
Aantal nieuwe inschrijvingen 79 112 98 98 87 83 96 91 80 96 
Aantal onthaalouders 35 40 39 37 38 31 29 29 26 29 
Nieuwe onthaalouders 5 4 2 5 2 3 5 4 2 4 
Gestopte onthaalouders 2 4 5 3 9 6 7 5 1 1 
Bezettingsgemiddelde 
over de dienst: (streefcijfer: 
70 %) 

     63% 66,99% 69,10% 72% 71% 

Kinderen die voldoen aan de 
voorrangsregels van 
kwetsbare groepen 

    7,52% 15,36% 19,7% 17,98% 20,6% 21.74 

Nieuw ingeschreven kinderen 
die voldoen aan de 
voorrangsregels van 
kwetsbare groepen  

       49% 66% 43% 

Vormingsaanbod in uren aan 
OO 

      24 36 59 87 

Totaal aantal uren gevolgde 
vorming door de OO 

        392 428 

Totaal aantal uren gevolgde 
vorming door de DV 

        80.5 75 

 
 
In 2013 realiseerde de dienst 20.898 tegenover 21.317plaatsingsdagen in 2012. Ons streefcijfer 
van 70 % bezetting werd behaald. Een piek van 122 opgevangen kinderen werd in 2013 bereikt op 
26 september en 3 oktober . In 2013 werden 96 nieuwe kinderen ingeschreven. 
 
Het aantal verblijfsdagen is gedaald, hoewel het aantal nieuwe inschrijvingen en het aantal 
opgevangen kindjes gestegen is. Ongeveer een derde van de aangesloten onthaalouders nadert het 
einde van hun actieve loopbaan. Nieuwe onthaalouders blijven niet zo lang actief als onthaalouder 
en er dienden zich de laatste jaren weinig nieuwe kandidaten aan. De dienst volgde hiermee de 
Vlaamse tendensen.  
Toch zette de kentering, die in 2012 al startte, zich door want in 2013 konden we 4 nieuwe 
onthaalouders werven  
 
De dienst organiseerde opnieuw vormingsmomenten voor de aangesloten onthaalouders. Sinds 
2011 worden onthaalouders die geen 12 uren vorming volgden door Kind & Gezin, financieel 
gesanctioneerd. Slechts één onthaalouder volgde niet de vereiste uren vorming. 
 
In 2013 werden gemiddeld 6 huisbezoeken  per onthaalouder gebracht waarvoor een verslag 
werd opgemaakt. Deze uitgebreide huisbezoeken werden aangevuld met korte huisbezoeken en 
telefonische contacten. We constateerden dat (op 2 onthaalouders na) de mail nu bijkomend als 
frequent communicatemiddel gebruikt wordt. Sinds 2008 worden onze onthaalouders jaarlijks 
minimum 2 keren geïnformeerd via een nieuwsbrief. 
 
Sinds 2003 genieten de onthaalouders van een gedeeltelijk sociaal statuut. Zij zijn verzekerd tegen 
ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen, pensioen en ze genieten een 
vergoeding in het geval de kinderen afwezig zijn buiten de wil van de onthaalouder. Het inkomen 
van de onthaalouders wordt gevormd door de onkostenvergoeding die ze krijgen. Deze 
onkostenvergoeding wordt berekend op basis van een vaste vergoeding per plaatsingsdag. De 
plaatsingsdagen bedragen  de laatste 3 jaren gemiddeld 745 dagen. Dat is ongeveer 200 meer per 
jaar vergeleken met de start van de inspanningen  in 2008. 
De inspanningen van de dienst om de onthaalouders te helpen hun gewenste bezetting zo optimaal 
mogelijk te behalen, blijven succesvol en zullen nog verder bijgestuurd worden waar mogelijk  
 
Onthaalouders die sinds 2009 een griepvaccin wensten, konden een terugbetaling van het 
remgeld bekomen van het OCMW. Slechts een vijftal onthaalouders vroegen terugbetaling aan 
onze dienst 
 
                                               
5 Het bezettingspercentage werd tot en met 2006 berekend op basis van 4 opvangplaatsen per onthaalouder met 220 

openingsdagen per onthaalouder en een erkenning voor 35 onthaalouders. Vanaf 2007 werd gerekend op basis van de 
erkende capaciteit. Deze is momenteel bepaald op 133 opvangplaatsen. 
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Kind & Gezin besliste eveneens met terugwerkende kracht, een vergoeding toe te kennen voor 
flexibele opvang. Flexibele opvang is opvang van kinderen vóór 6.30u., na 18.30u., in het 
weekend en op feestdagen. Per dag kan er slechts één vergoeding uitbetaald worden per kind. 
Er werd in de begroting van Kind & Gezin een budget voorzien dat over alle geregistreerde flexibele 
prestaties zou verdeeld worden. 
 
 
 
5.2 OVERDRACHT STEDELIJKE KINDEROPVANG 
 
In de zomermaanden viel de beslissing dat de stedelijke kinderopvang Blokkenhuis (zelfstandig 
kinderdagverblijf) en De Puzzel (buitenschoolse opvang) overgedragen zouden worden naar het 
OCMW tegen 1 januari 2014. 
In het voorjaar 2013 werd een analyse gemaakt van de stedelijke kinderopvang, zowel financieel 
als inhoudelijk.  
 
Een aantal argumenten zorgden voor de beslissing om de stedelijke kinderopvang over te dragen 
naar het OCMW: 
 expertise van het OCMW in zorg 
 OCMW kent ook reeds dienst onthaalouders, belang van bundeling kinderopvangdiensten 
 OCMW kent voor kinderopvang andere rechtspositieregeling, gerelateerd aan de verlofregeling 

in de private sector 
 Belang van behoud publieke exploitatie in kinderopvang. De Stad wil verder inzetten op 

uitbouw kinderopvang ism private partners en zelfstandigen. 
 
Sinds 1 januari kent het OCMW dus ook 
 26 plaatsen in Blokkenhuis, zelfstandig kinderdagverblijf (op 2 plaatsen: Sint-Janslaan en 

Condedreef) 
 130 plaatsen in Puzzel, buitenschoolse opvang (74 in Condedreef, 42 in Heule, 14 in Pieter de 

Conincklaan) 
 En overname van 24 VTE personeelsleden 
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IV ORGANISATIEBREDE PROJECTEN 
 
 
1 VRIJWILLIGERSWERKING 
 
 
Op 1 januari 2013 telde het OCMW 625 actieve vrijwilligers.  
De stuurgroep vrijwilligerswerking kwam in 2013 drie maal samen. 
Dit waren de speerpunten:  
 De verfijning en bekrachtiging van de streefdoelen voor de komende legislatuur;  
 De ontwikkeling en implementatie van de vrijwilligerscompetentiedatabank, in het kader van 

het Europees Project IAge werd bewerkstelligd; 
 Een info -en denkdag voor de vrijwilligersverantwoordelijken, met als belangrijkste items een 

korte toelichting omtrent het statuut van de vrijwilliger, de streefdoelen voor de komende 
legislatuur, een denkoefening omtrent de interne procedures van vrijwilligerswerking, … ; 

 Er werd voorzien in twee opleidingsmomenten, voor vv’s en operationeel leidinggevenden 
omtrent het praktisch gebruik van de vrijwilligerscompetentiedatabank; 

 Er werd een vormingsaanbod aan de vrijwilligers geboden. Volgende onderwerpen kwamen aan 
bod: 
-  De wegcode + rechten en plichten van wegkapiteins 
-  EHBO 
-  Dialecten, de taal van de Kortrijkse oudere 
-  De elektrische fiets, een duwtje in de rug 
-  Interactieve vorming omtrent omgaan met levensvragen en verlies in ruime zin 
-  Omgaan met dementie 

 Een vormingsmoment omtrent conflicthantering in het werken met vrijwilligers werd voor 
personeelsleden, die werken met vrijwilligers. Het initiatief werd positief geëvalueerd. Er werd 
vertrokken vanuit concrete praktijksituaties . Ook werden er voldoende handvaten aangereikt. 

 Het vrijwilligersfeest vond op 1 maart 2013 plaats in de voormalig Sint-Pauluskerk op de Lange 
Munte; 

 De procedure om toestemming te verkrijgen om vrijwilligerswerk te verrichten (voor mensen 
die een uitkering genieten) werd in navolging van persoonlijk contact met de verschillende 
uitbetalingsinstellingen vereenvoudigd; 

 In functie van de bekendmaking en bijkomende rekrutering van onze vrijwilligerswerking 
namen we deel aan de rommel- en sfeermarkt op de Veemarkt, wat positief werd geëvalueerd; 

 Onze vrijwilligerswerking heeft meegewerkt aan een studie –en inspiratiedag omtrent 
vrijwilligerswerk in de budget –en schuldhulpverlening; 

 De coördinator was medeauteur van een cahier van Politeia, omtrent de inzet van vrijwilligers 
in de budget- en schuldhulpverlening; 

 Onze vrijwilligerswerking kwam uitgebreid aan bod in het decembernummer van OCMW-Visies;  
 Het attentiebeleid werd bijgestuurd en opnieuw bekrachtigd in de stuurgroep 

vrijwilligerswerking; 
 De coördinator vrijwilligerswerk maakt namens onze vrijwilligerswerking sinds 2013 deel uit 

van een denkgroep experten omtrent vrijwilligerswerk, vanuit het Vlaams Steunpunt 
vrijwilligerswerk; 

 In het kader van het Europees Project SAM participerende ons OCMW aan de uitwerking van 
twee thematische fora omtrent vrijwilligerswerk.  Het ging respectievelijk over de vorming 
van/voor vrijwilligers en de grenzen van vrijwilligerswerk. 
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2 SOCIALE ACTIVERING - SURPLUS 
 
 
2.1 LOKAAL NETWERK SURPLUS 2014 - 2019 
 
 
Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen, zo omschrijft de nieuwe beleidsploeg één van 
haar hoofddoelstellingen in het Plan Nieuw Kortrijk. Ondanks het beeld dat vele mensen hebben 
van de stad en de regio – wel eens het Texas van Vlaanderen genoemd – is de armoede er de 
voorbije jaren onrustwekkend en vaak onzichtbaar gestegen. Nu al wordt 1 op 7 Kortrijkse 
kinderen in armoede geboren. De kloof tussen Belgen en nieuwe Belgen is en blijft groot. De 
werkloosheid is in vergelijking met die van andere West-Vlaamse steden zoals Brugge en Roeselare 
hoog. We kiezen voor een schepen die expliciet bevoegd is voor armoedebestrijding. We reiken de 
hand naar alle nieuwe Belgen en willen hen mee krijgen in het nieuwe Kortrijk. We kiezen voor een 
actieve welvaartsstad. „Empowerment‟ is hierbij het sleutelwoord.  
 
De beleidsploeg wil mensen sterker maken in de verschillende situaties waarin ze zich bevinden: op 
de arbeidsmarkt, als consument, in het sociaal contact, als mediagebruiker en in de vrije tijd. Dat 
wil men bereiken via activering en deelname op elk vlak. Wie sterk wordt, is immers minder 
(uitkerings)afhankelijk. We hebben hiervoor sterke partners nodig. Zo is er sinds 2009 ‘Surplus’, 
het lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in Kortrijk. Surplus is een 
samenwerking tussen de stad, het OCMW, de vereniging waar armen het woord nemen A’kzie, vele 
sociale organisaties en vrijetijdsaanbieders. Op 5 jaar tijd is Surplus uitgegroeid tot een platform 
met ruim 80 leden. Het netwerk ijvert voor een verhoogde vrijetijdsparticipatie van de meest 
kwetsbare mensen in de stad, ondersteunt met financiële tussenkomsten en stimuleert mensen in 
armoede, vrijetijdsaanbieders en sociale organisaties tot meer samenwerking. Het netwerk is 
ondertussen ook een inspiratiebron voor het beleid. 
 
In 2013 legt het lokaal netwerk Surplus zijn Afsprakennota 2014-2019 voor en kan men tevreden 
terugblikken op de realisaties van de voorbije jaren en een duidelijke missie voor de toekomst. 
Surplus beschouwt een rijke invulling van de vrije tijd als een belangrijke hefboom voor 
„empowerment‟. Hiermee sluit de Afsprakennota naadloos aan bij het Plan Nieuw Kortrijk. 
 
 
 
2.2 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLAN 2014 - 2019 
 
 
Naar analogie met de strategische meerjarenplanning van stad en OCMW bepalen we op basis van 
het voorafgaand participatieproces 3 strategische doelstellingen. Hieraan koppelden we telkens 
actieplannen en acties met een bijhorend budget: 
1. Mensen in armoede participeren, tegen een duidelijk en algemeen aanvaard kansentarief, in 

Kortrijk en de regio aan een ruim vrijetijdsaanbod naar eigen keuze.  
2. Kinderen en jongeren in een kwetsbare maatschappelijke situatie kunnen via laagdrempelige 

initiatieven kennis maken met diverse vormen van vrijetijdsbesteding . Op deze manier krijgen 
ze de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.  

3. Surplus is een expertisepool voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede zowel voor de 
leden van het lokale netwerk, het lokale en regionale vrijetijdsbeleid als hogere overheden en 
steunpunten.  
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2.3 TOTSTANDKOMING AFSPRAKENNOTA 2014 - 2019 
 
 
De vorige afsprakennota werd permanent geëvalueerd in de stuurgroep, de kleine werkgroep en 
het lokaal netwerk Surplus. Bijsturingen betreffende besteding van middelen, ontwikkelen van 
acties en projecten en afbakening van het doelpubliek worden telkens op elk niveau besproken. Op 
die manier creëren we een stevig lokaal draagvlak met een sterke betrokkenheid van de diverse 
partners. 
De opmaak van de nieuwe afsprakennota verloopt in een aantal stappen: 
 
 In 2011 blikt Surplus terug op de werking van het netwerk. Dat gebeurt schriftelijk en aan de 

hand van algemeen overleg met de verschillende partners. Er wordt gevraagd om de lopende 
werking te evalueren en verbetervoorstellen te formuleren. Deze feedback is de aanzet voor 
de eerste denkdag. 

 
 Op 20 april 2012 organiseert het lokaal netwerk Surplus een eerste denkdag. We nodigen 

hiervoor het volledige netwerk, beleidsmensen van Stad en OCMW Kortrijk en externe 
koepelorganisaties (Welzijnsconsortium, Uit de Marge, Demos) uit. 
De doelstelling van de dag is het uittekenen van een aantal krachtlijnen en concrete 
aanbevelingen voor de toekomst van het lokaal netwerk. De input van de denkdag wordt 
verzameld in een memorandum met als krachtlijnen: 
• maatschappelijke integratie 
• netwerking 
• samenwerking 
• ticketservice 
• communicatie & informatie 
• beleidsbeïnvloeding 
• Het memorandum vormt de basis van de nieuwe afsprakennota én bevat 

beleidsaanbevelingen aan Stad Kortrijk en OCMW. 
 
 Op 31 mei 2013 vindt er een tweede denkdag plaats. De krachtlijnen van het memorandum 

worden er bevestigd. Daarnaast zorgt Uit in Vlaanderen voor een straffe kennismaking met de 
Uit in Aalst-pas, gevolgd door een stellingendebat waarin draagvlak voor en knelpunten bij een 
regionale Uit-pas worden afgetoetst. 

 
 De stuurgroep coördineert de verdere uitwerking van de nieuwe afsprakennota. De redactie 

wordt evenwichtig verdeeld tussen de 3 trekkers van het netwerk: A’kzie, OCMW en Stad 
Kortrijk. De input komt uit het volledig lokaal netwerk. Het ontwerp wordt, voor feedback, 
terug gekoppeld met de werkgroep op 30 augustus en met het netwerk op 13 september 
2013. 
We zorgen er bovendien voor dat de doelstellingen en acties terug te vinden zijn in de 
strategische meerjarenplanning van de stad en het OCMW, zodat de impact van het lokale 
netwerk maximaal kan zijn. De bbc-cyclus garandeert hierbij een gepast ritme van evaluatie 
binnen het netwerk.  
De bedoeling is jaarlijks de nota op haar geheel en per doelstelling te evalueren. Ervaring leert 
dat het betrekken van externe actoren (zoals Demos) hierbij een inspirerende werking met 
zich meebrengt. 

 
 Het onderdeel regionale Uit-pas is opgenomen in de Cultuurnota 2014-2019 van 

projectvereniging Cultuur in Regio Kortrijk die op 30 augustus 2013 wordt bekrachtigd. 
De 13 gemeenten en respectieve OCMW’s van Regio Kortrijk worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Uit-pas en hiervoor het nodige budget te voorzien in hun strategische 
meerjarenplanning. We gaan uit van een ‘coalition of willing’. De deelnemende gemeenten 
zetten vervolgens hun cultuur- of vrijetijdscoördinator aan het werk om de Uit-pas inhoudelijk, 
technisch, financieel, promotioneel en personeelsmatig voor te bereiden in de eigen gemeente. 
Uit in Vlaanderen zet hiervoor een stappenplan uit.  

 
 De Afsprakennota wordt goedgekeurd op 19 september door de Raad van het OCMW Kortrijk, 

op 23 september door het College van de Stad Kortrijk en door de raad van bestuur van A’kzie 
op 24 september. 
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3 BUREN VOOR BUREN 
 
 
Buren voor Buren is een netwerk tussen uiteenlopende partners, elk in volle evolutie: het 
decanaat, met verschillende parochiale werkingen, de ouderenadviesraad, met 32 
ouderenverenigingen, ziekenzorg CM met zijn plaatselijke ziekenzorgkernen, het OCMW en stad 
Kortrijk, met zijn lokale dienstencentra en buurthuizen. 
 
De algemene doelstelling bestaat erin dat we met professionele medewerkers en vrijwilligers de 
krachten willen bundelen om hoogbejaarde stadsgenoten in staat te stellen om zolang zij dit 
wensen, in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. 
Naast samenwerking is er ook voorzien in een gemeenschappelijke communicatie en gezamenlijk 
vormingspakket voor de vrijwilligers. Een basisvorming in de thuiszorg, aandacht voor sociale 
vaardigheden en ethische kwesties, organisatie van intervisie en themagerichte vorming o.a. 
inzake dementie, vereenzaming, EHBO, laatste wilsbeschikking, … 
 
Om onze opdracht waar te maken spitsen wij ons toe op drie grote doelstellingen: 
 Individuele huisbezoeken n.a.v. de 75e of 80e verjaardag; 
 Ontmoetingsnamiddagen voor 75- plussers 
 centraal meldpunt(= in de lokale dienstencentra van het ocmw) met netwerk van detectie 

van noden en behoeften en aansluitend hulp- en dienstverlening. 
 
 
 
 Colloquium 10 jaar Buren voor Buren  
 
Buren voor Buren wordt zo dicht mogelijk bij de thuiswonende ouderen gerealiseerd, in 
deelprojecten in de deelgemeenten en in de vier wijken van de binnenstad. 
Het project vertrekt vanuit een integrale visie op goede zorg, waarbij er ruim invulling wordt 
gegeven aan bijdragen tot het welzijn van oudere , kwetsbare personen met aandacht voor ‘ een 
zorgzame samenleving’. 
Bij het wegvallen of ontbreken van een natuurlijk sociaal netwerk is het alternatief een mogelijke 
bijdrage van professionals en vrijwilligers om een dergelijk netwerk te organiseren, om zo de 
vereenzaming en thuiszorgnoden aan te pakken. 
 
Ondertussen is er ook vervoer voorzien, kan men beroep doen op een boodschappendienst, werken 
we samen met de buurt en nabijheidsdienst en het P.W.A. voor klusjes en tuinonderhoud.  
 
Er werken zo’n 230 vrijwilligers mee aan de concrete acties binnen buren voor buren. Er is een 
vrijwilligersbeleid, inzake verzekeringen, attentie en ondersteuning; onder meer door een 
gezamenlijk vormingspakket en de mogelijkheid tot intervisie in de deelprojecten.  
Dank zij de inzet van de vrijwilligers, die zorgen voor een grote draag- en  stuurkracht van buren 
voor buren, krijgen vele ouderen huisbezoeken en de ontmoetingsnamiddagen inhoud, zorgt men 
in ieder deelproject voor informatie en de nodige hulpverlening , zelf, of via de meldpuntwerking.  
 
Samen met de professionelen uit de lokale dienstencentra en buurthuizen is er ook samenwerking 
met andere plaatselijke verenigingen en organisaties, voor cultuur, buurtfeesten, brede school 
projecten en tal van andere activiteiten… 
 
 
 
 Onderzoek van de Katho –Ipsoc 
 
Vanuit de Ipsoc werd er onderzoek verricht omtrent twee ‘ham’ vragen. Wat is de meerwaarde 
van Buren voor Buren voor de levenskwaliteit van de ouderen ? en heeft Buren voor Buren 
een invloed op het langer thuis kunnen blijven wonen ? 
 
Als er één iets is dat sterk naar voor geschoven werd als een meerwaarde is het toch “het 
verruimen van sociaal contact”, zowel door de huisbezoeken, als door de contactnamiddagen 
Bij de contactnamiddagen is er een sterke benadrukking van het belang van het voorzien van 
“vervoer” voor de mindermobiele ouderen. 
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Buren voor Buren heeft onrechtstreeks invloed op het langer thuis kunnen blijven wonen, 
door de informatiefunctie, het kenbaar maken van mogelijkheden, bijvoorbeeld omtrent 
woningaanpassing en allerhande thuiszorgmogelijkheden. Door het versterken en verruimen van 
het sociaal netwerk van de ouderen zelf, kan men soms meer spontane hulp krijgen, naast de 
professionele zorg, wat meehelpt in het langer thuis kunnen blijven wonen. 
 
 
 TheO-Theateropstellingen 
 
Theateropstellingen is een nieuwe werkvorm die ingezet wordt bij veranderingsprocessen met 
grotere groepen. De kern van TheO is de theater-opstelling’: een integratie van systemisch 
opstellingswerk en theater. Dit wordt uitgevoerd door goed opgeleide theaterprofessionals en een 
ervaren facilitator. Het theateropstellingen-event wordt steeds vooraf gegaan door een 
voorbereidend proces. TheO biedt een nieuwe manier om meer mensen te betrekken, mee in 
dialoog te gaan, van onderuit te werken. Het zorgde bij ons project, voor de uitwerking van een 
proces met professionelen en vrijwilligers en tenslotte op het colloquium, voor het 
betrekken van een breed publiek bij mogelijke toekomstkeuzes 
 
Er kwamen heel wat reacties los ... er werden ons veel reactiebriefjes bezorgd en samen met het 
proces die hieraan vooraf ging in de koepel vergaderingen komen we tot een aantal kernzaken, 
waar we “verder werk” willen van maken... uitdagingen dus voor de komende 10 jaar! 
 Organisatiewijze vrijwilligerswerk en werving van vrijwilligers in een maatschappij waar 

iedereen langer zal moeten werken. 
 Verdieping van de huisbezoeken 
 kernbuurtgericht en intergenerationeel werken, zelfs op straatniveau,   
 verder opnemen van onze signaalfunctie, met onder meer een blijvend hekel punt mobiliteit 

voor ouderen. 
 
We zijn dynamisch! Ieder deelproject maakte een keuze naar hun accenten binnen de gesitueerde 
uitdagingen. Er zijn nu al intervisies met vrijwilligers in het kader van de huisbezoeken, andere 
manieren om vrijwilligers te werven, experimenten, ideeën in deelprojecten, rondom het opnemen 
van kleine deeltaken door directe buren in een intergenerationele werking en het opnemen van een 
signaalfunctie, waaruit we willen leren voor de ganse werking van Buren voor Buren. 
 
 
 
4 INSPIRER 
 
 
INSPIRER is een Europees project binnen het INTERREG IVa Programma 2 Zeeën dat de 
grensoverschrijdende samenwerking stimuleert tussen de kustgebieden van 4 lidstaten. Het is een 
grensoverschrijdend samenwerkingsproject tussen Belgische partners (het OCMW en Stad 
Kortrijk), Engelse (Medway Council en MHS Homes Group) en Franse partners (Ville de Saint Martin 
de Boulogne, Association Centre Social Eclaté, Habitat du Littoral en Boulogne sur Mer 
Developpment Côte d'Opale). 
 
INSPIRER staat voor ‘Improving Neighbourhood Sustainability with Participatory and Innovative 
Responses to Environmental Regeneration’. Het project werk rond 3 hoofdthema’s: 
 Creatie van kwaliteitsvolle openbare ruimtes in samenspraak met de bewoners; 
 Sensibilisatie van de inwoners wat betreft het verminderen van de hoeveelheid geproduceerde 

afval en het zoeken naar nieuwe methodes om dat te doen; 
 Promotie van energiebesparende maatregelen. 
 
Het OCMW organiseert bewonersbetrokkenheid bij de inrichting van een buurttuin tussen de 
Zwevegemsestraat en de Slachthuisstraat en biedt renovatiebegeleiding aan in het 
projectgebied Pluimstraat (2009 tot 2012) en in de buurt Overleie (vanaf juni 2012). Eigenaars 
kunnen gratis renovatiebegeleiding en een extra tijdelijke NU of Nooit premie van de stad krijgen 
indien zij een renovatiecontract afsluiten waarbij een maximum huurprijs voor een periode van 9 
jaar wordt afgesproken. Op die manier willen wij het comfort, de veiligheid en de energie-efficiënte 
van de (huur)woningen verbeteren zonder dat de huidige bewoners daarvan het slachtoffer 
worden.  
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Het project loopt van oktober 2009 tot en met september 2014. Het totaal budget voor het OCMW 
bedraagt € 937.380,50 waarvan 50% ERFO cofinanciering en 15% door de Provincie. 
 
Acties van het OCMW in 2013: 
 Bewonersbetrokkenheid op kwaliteitsvolle woonomgeving en groene ruimtes 

 Buurtwerk Veemarkt organiseerde bewonersinspraak over de komst van een buurttuin en 
hielp buurtbewoners bij de zoektocht naar een nieuwe woonst. 

 De buurttuin in de Proosdijstraat werd i.s.m. andere parnters verder aangelegd en 
verfraaid. Buurtwerk Overleie organiseerde er geregeld activiteiten. De omwonenden 
kweekten groenten in deze tijdelijke moestuin.  

 I.s.m. stedelijke directie leefmilieu werd voor het derde jaar op rij een bebloemingsactie 
uitgevoerd waarbij de bewoners instaan voor het onderhoud van 2500 bloemen in 250 
bloembakken. Het project werd dit jaar uitgebereid van Pluimstraat naar de Proosdijstraat. 
Met Buurtwerk Veemarkt werd er en bezoek gebracht aan de tuinbouwschool die de 
plantjes opkweeken.  

 Er waren meerdaagse studiebezoeken om uit te wisselen rond buurtwerkmethodiek in 
buurtwerk Kortrijk en buurtwerk Medway. 

 Verminderen van afval 
 Er werden verschillende studiebezoeken georganiseerd door en voor het partnerschap.  

 Promotie van energiebesparende maatregelen 
 De renovatiebegeleiding op Overleie wordt voor 153 klanten uitgevoerd.Daarvan werden 

104 renovatiecontracten ondertekend en 52 renovaties afgewerkt. Op doorverwijzen van 
de socale dienst,CAW of balie wonen werden ook 42 renovaties begeleid buiten het 
projectgebied Overleie.  

 Er werden leningsdossiers voor de doelgroep geopend bij het Fonds ter Reductie van de 
Globale Energiekost. In 2013 waren er 12 leningsaanvragen. Status: 6 positief, 3 negatief, 
2 nog in onderzoek en 1 niet doorverwezen.  

 De groepsaankoop groene stroom werd gepromoot.  
 
 
 
5 SAM-E 
 
 
Het project SAM-E is een Europees project binnen het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-
Vlaanderen dat tot doel heeft de economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen de 
regio's. Dit eerste sociaal project op het grondgebied van de Eurometropool is een 
grensoverschrijdende samenwerking tussen de OCMW’s van Doornik, Kortrijk, Menen en 
Moeskroen aan Belgische zijde. Aan de Franse zijde wordt dat ingevuld door de gelijkaardige 
instanties van Rijsel, Roubaix en Tourcoing. De stad Rijsel en de UDCCAS treden hier op als 
projectleider. De provincie West-Vlaanderen en Henegouwen, OCMW Ronse en CCAS Halluin zijn 
geassocieerde partners. 
 
Het is een grensoverschrijdend project dat de afstemming van het lokaal sociaal beleid stimuleert 
tussen de verschillende overheden. Dat gebeurt door het beste ervan verder te ontwikkelen en ten 
dienste te stellen van de bevolking.  
Het project is een platform voor overleg en uitwisseling tussen de partners om de gelijkheid van 
kansen te bevorderen en uitwisseling te stimuleren tussen actoren uit de welzijnssector over de 
grenzen heen. Het ultieme doel van het project is de verbetering van het dagelijkse leven van de 
bevolking in de Eurometropool, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren onder hen. 
 
SAM-E staat voor ‘Solidariteit - Activering - Mobiliteit - Eurometropool' en werkt rond 4 
hoofdactiviteiten. Dankzij SAM-Eurometropool konden leerwerknemers een professionele 
werkervaring opdoen aan de andere kant van de grens(inschakeling activeringstrajecten). De 
uitwisseling van expertise tussen de projectpartners werd gestimuleerd door onderlinge 
studiebezoeken (professionele werkwijzen). Het project leverde een bijdrage aan de analyse van de 
sociale noden in de Eurometropool via een onderzoek naar de zorg voor personen met psychische 
stoornissen (sociale behoeften) en organiseerde thematische fora over vrijwilligerswerk 
(vrijwilligerswerk). 
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Het project loopt van 1 januari 2011 t.e.m. 31 december 2014. Het totaal budget voor het OCMW 
bedraagt € 216.435,19 waarvan 50% ERFO cofinanciering en € 12.000 door de Provincie. 
 
 
Acties van het OCMW in 2013: 
 Inschakeling activeringstrajecten 

In 2013 eindigden 2 leerwerknemers hun traject van 6 maanden aan de andere kant van de 
taalgrens. 4 andere leerwerknemers starten hun activeringstraject gedurende 6 maanden over 
de grens. Tijdens die periode konden ze er werkervaring opdoen, professionele competenties 
verwerven en werken aan de mobiliteitscompetenties.Zo vergrootte hun actieradius.  
Er werd een certificaat voor de leefloners die deze actie succesvol hebben afgewerkt ontwikkeld 
en uitgedeeld. De trajecten werden geëvalueerd om de impact van de actie op de hen te weten 
te komen.  
De mogelijke tewerkstellingsplaatsen voor leerwerknemers werd uitgebreid met vzw La 
Resourcerie in Moeskroen.  
Er gingen 2 vormingen door voor de werkgroep.  

 Uitwisseling professionelen 
11 medewerkers van partnerorganisaties kwamen op studiebezoek. Ze waren vooral 
geïnteresseerd in de werking van onze algemene sociale dienst en in de diensten met 
ouderenzorg. Team wonen ging op teamdag naar Doornik om kennis te maken met ‘équipe 
logement’ en hun werkwijzen. 

 Onderzoek 
Het grensoverschrijdend onderzoek over de opvang van ouderen met psychische problemen 
werd uitgevoerd door PROBIS. We willen een duidelijk beeld krijgen van de noden en behoeften 
die gepaard gaan met deze problematiek en de nodige beleidsaanbevelingen kunnen doen.  

 Thematische fora over vrijwilligerswerk 
De inschakeling van vrijwilligers binnen de partnerorganisaties zit in de lift. In 2013 werden er 
2 thematische fora georganiseerd over de vorming van/voor vrijwilligers en de grenzen van 
vrijwilligerswerk.  

 
 
 
6 VISITE 
 
 
Het project Visite is een project ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Overheid en de provincie West-Vlaanderen die investeren in 
de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie. 
 
Visite ontwikkelt een methodiek voor de onderbeschermde 65-plussers in Kooigem, Bellegem en 
Rollegem om hun rechten op maatschappelijke dienstverlening maximaal uit te putten. Dat 
resulteert in minstens 450 huisbezoeken, vorming voor de projectmedewerker, samenwerking over 
de verschillende welzijnsdomeinen heen, structurele samenwerkingsovereenkomsten, minstens 3 
verbeteracties, uitbreiding van het vrijwilligerswerk, een vooronderzoek naar buurtwinkels en 
intervisie met als doel leegten binnen de bestaande dienstverlening en sociale noden op te sporen 
om te komen tot rechtentoekenning. Dit alles is complementair aan het bestaande aanbod van 
dienstverlening. Het project is voor het OCMW en de andere instanties een effectief middel om te 
komen tot een aangename, klantvriendelijke aanpak en een concreet, direct en kwalitatief aanbod 
van maatschappelijke hulp- en dienstverlening. 
 
Het project loopt van 1 juli 2013 t.e.m. 31 mei 2015. Het totaal budget voor het OCMW bedraagt € 
182.248,28 waarvan 65% Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering. 
 
 
Acties van het OCMW in 2013: 
 Methodologie 

De aanpak werd vastgelegd op ‘outreachend werken’. De doelgroep werd afgelijnd, nl. niet-gekend 
binnen sociale dienst of SAKZ 65-79jarige in projectgebied. De steekproef werd genomen en de 
procedure van de huisbezoeken - het interview - werd bepaald. 
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 Huisbezoeken 

In 2013 zijn er in Kooigem 48 uitgebreide huisbezoeken gedaan. Daarbij kunnen de senioren de 
moeilijkheden over hun financiële situatie, hun zorgverlening en/of hun veiligheid binnen de 
thuissituatie aankaarten. Er wordt ook stilgestaan bij mogelijke toekomstige moeilijkheden. Op die 
manier wordt preventief gezocht naar een oplossing op maat en krijgen deze senioren de gelegenheid 
om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Visite neemt ook het luik sociale activering en participering 
op in de bevraging. Hiermee willen we mensen enerzijds leiden naar het bestaande gevarieerd aanbod 
aan activiteiten voor deze doelgroep, maar ook attent maken dat OCMW Kortrijk een uitgebreide 
vrijwilligerswerking heeft. Tijdens de huisbezoeken wordt het concept ‘buurtwinkel aan huis’ ook 
aangekaart. Hiermee willen we nagaan of dit een levensvatbaar concept is. We willen de nood naar dit 
concept bij deze doelgroep bevragen om te weten of hier in de toekomst moet worden op ingezet. 

 Coördinatie en communicatie 
Er werd een actieplan en communicatieplan opgesteld. Het registratiesysteem werd op punt 
gesteld. Dit project werd bekend gemaakt via de gekende kanalen, maar ook mondeling op de 
contactnamiddagen. 

 Vorming 
De projectmedewerker volgde een vorming en ging naar een studiedag i.f.v. het project. 

 Verbeteracties 
De informatie uit de huisbezoeken werd geanalyseerd. Hiermee zal er in 2014 aan de slag 
worden gegaan. 
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3 DE OCMW-FINANCIËN 
 
 
1 DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
 
 
TABEL 67: DE GECONSOLIDEERDE BALANS 
 

Per 31 december 2012 2013

Vaste activa
   oprichtingskosten 0,00
   immateriële vaste activa 65.810,60 76.478,13
   materiële vaste acit iva 108.644.857,65 111.796.295,49
   financiële vaste activa 584.664,34 579.842,36
TOTAAL VASTE ACTIVA 109.295.332,59 112.452.615,98

Vlottende acctiva
   vorderingen op meer dan 1 jaar 3.957.342,87 3.697.848,65
   voorraden 14.924,59 9.165,37
   vorderingen op ten hoogste 1 jaar 11.387.310,96 8.091.921,78
   geldbeleggingen en liquide middelen 3.329.080,42 1.793.138,57
   overlopende rekeningen 4.142,20 7.810,01
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 18.692.801,04 13.599.884,38

TOTAAL ACTIVA 127.988.133,63 126.052.500,36

Per 31 december 2012 2013

Eigen middelen
   kapitaal 68.895.192,13 68.944.531,39
   gecumuleerd resultaat -1.638.702,77 -2.691.477,26
   investeringssubsidie/schenkingen 25.942.874,04 25.683.456,46
TOTAAL EIGEN MIDDELEN 93.199.363,40 91.936.510,59

VOORZIENINGEN VAN  RISICO'S EN KOSTEN 1.231.769,51 1.325.070,12

Schulden
    schulden op meer dan 1 jaar 23.346.843,94 21.387.614,08
    schulden op ten hoogste 1 jaar 10.163.840,58 11.351.149,67
    overlopende rekeningen 46.316,20 52.155,90
TOTAAL SCHULDEN 33.557.000,72 32.790.919,65

TOTAAL PASSIVA 127.988.133,63 126.052.500,36

ACTIVA

PASSIVA

Per 31 december 2007 2008 Per 31 december 2007 20

ste activa Eigen middelenoprichtingskosten 0,00 0,00    kapitaal 68.871.496,13 68.87immateriele vaste activa 30.651,14 75.932,03    gemeentelijke bijdrage 1.055.464,22materiele vaste activa 98.593.552,73 99.064.586,59    gecumuleerd resultaat 434.868,97 50financiële vaste activa 584.341,45 584.341,45    investeringssub./schenkingen 20.852.643,72 20.13TOTAAL EIGEN MIDDELEN 91.214.473,04 89.054OTAAL VASTE ACTIVA 99.208.545,32 99.724.860,07ottende activa 1.177.736,73 1.136vorderingen op meer dan 1 jaar 1.467.586,42 1.378.478,30voorraden 22.022,08 21.933,29 Schuldenvorderingen op ten hoogste 1 jaar 6.478.531,71 5.074.028,28     schulden op meer dan 1 jaar 17.472.487,14 18.248geldbeleggingen en liquide 11.710.168,87 11.114.657,11     schulden op ten hoogste 1 jaar 8.652.982,53 8.752overlopende rekeningen 17.756,70 56.581,71     overlopende rekeningen 386.931,66 178OTAAL VLOTTENDE ACTIVA 19.696.065,78 17.645.678,69 TOTAAL SCHULDEN 26.512.401,33 27.180

 
 
 
De geconsolideerde balans op 31 december 2013 biedt een balanstotaal van € 126.052.500,36.  
Een beknopte toelichting:  
 
 De boekhoudkundige waarde van de materiële vaste activa bedraagt € 111.796.295,49. Hierin 

vertegenwoordigen het privé-patrimonium (landbouwgronden, hofsteden en woningen 
verhuurd buiten OCMW-doelgroep) en het OLV-hospitaal een totaal van € 45.004.630,39. In 
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2013 realiseerden we € 6.968.559,51 investeringen. In 2013 verkochten we onroerende 
goederen voor een totaal van € 472.205,09.  

 
 De vorderingen op meer dan 1 jaar zijn met € 259.494,22 afgenomen. De vorderingen op 

minder dan 1 jaar zijn met € 3.295.389,18 afgenomen tot € 8.091.921,78. Deze vorderingen 
waren in 2012 uitzonderlijk hoog door aangroei van de vorderingen “gemeentelijke dotatie” op 
de Stad Kortrijk, vorderingen op subsidies Dam en Nieuwe Lente en vorderingen van Europese 
subsidies. 

 
 In 2013 werden geen investeringsleningen aangegaan.  
 
 De eigen middelen bedragen € 91.936.510,59 of 72,70 % van het balanstotaal, een goede 

score. 
 
 Per 31 december 2013 is er een overgedragen negatief resultaat van € -2.691.477,26 Vanuit 

eerder overgedragen resultaten wordt het gecumuleerd cijfer 2013 als volgt bekomen: 
Overgedragen resultaat 2002 (verlies) → -518.035,50 
Overgedragen resultaat 2003 (verlies) → -523.271,75 
Overgedragen resultaat 2004 (overschot) → 1.979.499,80 
Overgedragen resultaat 2005 (overschot) → 762.515,13 
Overgedragen resultaat 2006 (verlies) → -489.536,40 
Overgedragen resultaat 2007 (verlies) → -776.302,31 
Overgedragen resultaat 2008 (verlies) → -384.115,43 
Overgedragen resultaat 2009 (verlies) → -48.688,89 
Overgedragen resultaat 2010 (verlies) → -531.525,58 
Overgedragen resultaat 2011 (verlies) → -1.222.532,02 
Overgedragen resultaat 2012 (overschot) → 113.290,18 
Resultaat 2013 vóór inbreng Gemeente → -11.995.716,41 
Gemeentelijke bijdrage 2013 in werking & aflossingen → 10.942.941,92 
  -2.691.477,26 
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2 DE RESULTATENREKENING 
 
 
TABEL 68: DE RESULTATENREKENING 
 

%  toename

OPBRENGSTEN EUR % EUR % EUR % 2013/2012

Werkingsopbrengsten excl. interne facturatie 21.880.134,80 49,40% 22.727.193,29 48,39% 23.384.153,32 52,01% 2,89%

recuperatie leefloon en steun sociale dienst 1.167.730,82 2,64% 1.006.340,06 2,14% 901.047,50 2,00% -10,46%

opbrengsten dagprijs rusthuizen 7.408.377,13 16,73% 7.669.945,42 16,33% 7.939.189,28 17,66% 3,51%

opbrengsten mutualiteiten in rusthuizen (forfait) 8.642.626,10 19,51% 9.071.665,75 19,32% 9.313.658,26 20,72% 2,67%

overige werkingsopbrengsten 4.661.400,75 10,52% 4.979.242,06 10,60% 5.230.258,28 11,63% 5,04%

Geproduceerde vaste activa 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Andere opbrengsten 21.163.326,54 47,78% 21.923.345,11 46,69% 20.191.982,96 44,91% -7,90%

werkingssubs., recuperatie kn, verzekeringen 2.346.273,53 5,30% 2.764.361,16 5,89% 2.958.503,48 6,58% 7,02%

Dotatie Gemeentefonds 2.375.288,48 5,36% 2.454.009,52 5,23% 2.534.156,48 5,64% 3,27%

Tewerkstellingssubsidies 5.259.950,67 11,88% 5.596.466,86 11,92% 5.387.030,91 11,98% -3,74%

Subsidies steunverlening 11.181.813,86 25,25% 11.108.507,57 23,65% 9.312.292,09 20,71% -16,17%

Financiële opbrengsten 1.149.361,32 2,59% 1.108.309,63 2,36% 1.168.729,99 2,60% 5,45%

afschrijving subsidies 1.120.103,46 2,53% 1.074.937,72 2,29% 1.154.041,64 2,57% 7,36%

andere 29.257,86 0,07% 33.371,91 0,07% 14.688,35 0,03% -55,99%

Uitzonderlijke opbrengsten 98.743,96 0,22% 1.203.099,10 2,56% 214.872,53 0,48% -82,14%

meerwaarde bij verkoop vaste activa 92.321,34 0,21% 1.203.099,10 2,56% 214.854,36 0,48% -82,14%

andere 6.422,62 0,01% 0,00 0,00% 18,17 0,00%

Totaal opbrengsten (A) 44.291.566,62 100% 46.961.947,13 100,00% 44.959.738,80 100,00% -4,26%

KOSTEN

Werkingskosten excl. interne facturatie 55.828.080,88 98,55% 56.714.479,14 98,60% 56.140.255,07 98,57% -1,01%

aankoop goederen 4.246.584,60 7,50% 4.243.050,81 7,38% 4.285.491,85 7,52% 1,00%

specifieke kosten sociale dienst 13.318.597,57 23,51% 12.822.782,99 22,29% 11.116.191,47 19,52% -13,31%

voorraadwijzigingen 5.410,00 0,01% -4.188,35 -0,01% 0,00 0,00%

leveringen en diensten 4.253.514,31 7,51% 4.513.412,90 7,85% 4.223.705,75 7,42% -6,42%

Bezoldigingen en pensioenen 30.333.867,24 53,55% 31.515.286,11 54,79% 32.541.516,42 57,14% 3,26%

afschrijvingen 3.314.857,39 5,85% 3.333.686,49 5,80% 3.549.103,41 6,23% 6,46%

waardevermindering op vorderingen 62.170,00 0,11% 29.052,00 0,05% 0,00 0,00%

voorzieningen voor risico's en kosten 36.806,68 0,06% -88.054,30 -0,15% 86.995,61 0,15% 198,80%

andere werkingskosten 256.273,09 0,45% 349.450,49 0,61% 337.250,56 0,59% -3,49%

Financiële kosten 790.166,92 1,39% 803.622,49 1,40% 815.200,14 1,43% 1,44%

Uitzonderlijke kosten 30.909,99 0,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Totaal kosten (B) 56.649.157,79 100% 57.518.101,63 100% 56.955.455,21 100,00% -0,98%

RESULTAAT BOEKJAAR (A-B) -12.357.591,17 -10.556.154,50 -11.995.716,41 -13,64%

ONTTREKKING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 11.135.059,15 10.669.444,68 10.942.941,92 2,56%

OVER TE DRAGEN RESULTAAT BOEKJAAR -1.222.532,02 113.290,18 -1.052.774,49

2011 2012 2013
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GRAFIEK 12: OPBRENGSTEN 2013 
 
 

 
 
 
 
GRAFIEK 13: KOSTEN 2013 
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In 2013 zijn de kosten met 0,98% gedaald tot € 56.955.455,21. De opbrengsten zijn met 4,26% 
verlaagd tot € 44.959.738,80, waardoor het verlies van het boekjaar vóór inbreng van de 
Gemeentelijke bijdrage toegenomen is met € 1.439.561,91 en € 11.995.716,41 bedraagt. Een 
belangrijke verklaring voor de toename van het boekhoudkundig verlies is de veel lagere 
meerwaarde bij de verkoop van vaste activa in 2013 (214.854,36 EUR) in vergelijking met 2012 
(1.203.099,10 EUR).   
 
 
De woonzorgcentra vormen de belangrijkste opbrengstencomponent. Dit blijkt uit de opbrengsten 
dagprijs en RIZIV-forfaits, samen goed voor 38,38% van de omzet. Daarnaast vormen de subsidies 
inzake steunverlening (Staatstussenkomst voor leefloon, wet 2/4/65 en materiële hulp) met 20,71 
% ook een belangrijke inkomst. 
 
Bij de kosten zijn er 2 belangrijke posten: de bezoldigingen en de specifieke uitgaven inzake de 
sociale dienst.  
 
 De bezoldigingen vertegenwoordigen 57,14 % van de totale kosten. Bij vergelijking van de 

geconsolideerde loonlasten 2013/2012 wordt vastgesteld dat deze in 2013 met 3,26% 
toenemen. De toename van de personeelskosten wordt veroorzaakt door: 
• Indexaanpassing (in januari 2013; telt dus volledig jaar door)  
• Anciënniteitstoelagen & bevorderingen 
• Invoering maaltijdcheques in de vzw vanaf 4de kwartaal 2012 -> voor het eerst een 

volledig jaar in 2013 
• Significante toename sociale tewerkstelling 

 
 De specifieke kosten sociale dienst omvatten: uitkeringen leefloon, steun in speciën binnen 

sociale dienst alsook aan de bejaarden in eigen en andere woonzorgcentra, steun aan 
vreemdelingen (incl. LOI) en de bijdragen aan andere instellingen. Deze kosten bedragen € 
11.116.191,47 in 2013. Ze dalen met 13,31 % tegenover 2012, voornamelijk door een heel 
forse daling van de uitkeringen  wet 2/4/65. Tegenover de daling van de specifieke kosten 
sociale dienst staat een significante daling van de subsidies steunverlening. 
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4 BESTUUR EN ORGANISATIE 
 
 
1 INFORMATIEBEHEER 
 
 
De dienst informatiebeheer staat in voor: 
 het uitbouwen van een archiefbeleid  
 het archiefbeheer 
 het beheer van het roerend erfgoed 
 
 
 
1.1 ARCHIEF 
 
 
Met de aanstelling van een deskundige documentbeheer en erfgoed in 2010 werd de werking van 
het archief geanalyseerd. Op basis van de resultaten werd een beleidsplan opgemaakt dat drie 
strategische doelstellingen telt: het archief een positief imago aanmeten, een dienstverlening op 
maat ontwikkelen en het informatiebeheer binnen de organisatie stroomlijnen evenals 
optimaliseren.  
Deze doelstellingen zijn anno 2013 nog steeds van toepassing. 
 
 
 Het archief een positief imago aanmeten: 
 
Om deze strategische doelstelling te realiseren, werd een aantal operationele doelstellingen 
uitgewerkt. Om de archiefdienst een positief, modern en dynamisch imago aan te meten werd 
opnieuw ingezet op digitalisering. De digitalisering van de notulen van de OCMW-raad werd verder 
gezet door halftijdse jobstudenten. Ook het inscannen en verwerken van fotografische 
archiefstukken in de Beeldbank van Kortrijk werd in 2013 opnieuw opgenomen. Verder vond op 25 
maart 2013 de kick off van het document managementsysteem plaats. Sindsdien werd het digitaal 
beheer van sociale dossiers en facturen concreter gemaakt door het analyseren van inhoud, 
bewaartermijnen en huidige bewaarsysteem.  
 
 
 Een dienstverlening op maat ontwikkelen & het informatiebeheer stroomlijnen 
 
Om een dienstverlening te ontwikkelen die aansluit bij de noden en wensen van de diensten wilde 
de archiefdienst zich in iedere fase van de dossiervorming profileren als contactpersoon voor de 
diensten. Om een dienstverlening op maat te ontwikkelen is een vlotte interactie met de 
archiefvormers essentieel. 
 
Een dienstverlening op maat betekent in eerste instantie dat de archivaris instaat voor 
gepersonaliseerd advies tijdens de dynamische fase. De dynamische fase start bij het ontstaan van 
een dossier en eindigt op het moment dat het dossier overgedragen wordt naar het archief. 
Inhoudelijk betekent dat: advies bij het opstellen van een bewaarsysteem op de werkvloer, het 
schonen van dossiers en assistentie bij het overdragen van dossiers naar het archiefdepot. Na een 
aantal jaar komt het zwaartepunt van de adviesverlening vooral bij de archiefoverdrachten te 
liggen. 
 
Door middel van archiefoverdrachten willen we de centrale bewaring en een gestructureerd 
overzicht van het statisch archief van de verschillende archiefvormers van het OCMW Kortrijk 
bekomen. In 2013 vonden in die context 21 overdrachten plaats. Om de archiefoverdrachten op te 
vangen en te beheren en om tot een centraal overzicht van het depot te komen werd een depotlijst 
bijgehouden. In 2013 werden voorbereidingen getroffen om deze depotlijst te importeren in het 
digitaal archiefbeheerssysteem Probat. Probat werd beschikbaar gesteld door de provincie West-
Vlaanderen en moet in de toekomst het depotbeheer transparanter en overzichtelijker maken. 
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De archiefdienst staat in tweede instantie ook in voor het verkeer van statische dossiers. Na 
overdracht naar het archief kan een dossier opgevraagd worden en (tijdelijk) opnieuw dynamisch 
worden. Een flexibele levering van dossiers moet de diensten motiveren om ‘hun dossiers’ vlot over 
te dragen. In 2013 werden 203 dossiers opgevraagd die na verloop van tijd terugkeerden naar het 
archief of opnieuw dynamisch werden. 
 
 

Raadplegingen  2012 2013 
Beleidsteam / 3 

Bestuur en organisatie 5 12 
Facility 17 9 

Financiële dienst 24 15 
LDC 2  / 
LOI / 1 

Personeelsdienst 38 18 
Rechtshulp 2 / 

Sociale dienst 8 2 
Werkpunt 91 143 

Totaal 187 203 
 
 
Deze actieve en proactieve betrokkenheid maakte het mogelijk om het archief- en 
informatiebeheer binnen de organisatie verder te stroomlijnen en te optimaliseren. 
 
Om het archiefbeleid en –beheer vorm te geven en verder uit te bouwen was netwerking 
belangrijk. Er werd actief geparticipeerd in de stedelijke archiefcommissie, de gebruikersgroep rond 
Probat, de stuurgroep depotwerking van de provincie West-Vlaanderen, de stuurgroep rond de 
Beeldbank en de Ronde Tafelvergaderingen rond de aankoop van een scanner. Via deze platformen 
konden ervaringen uitgewisseld worden met archiefdiensten uit de brede regio en werden 
samenwerkingen gerealiseerd. 
 
 
 
1.2 ERFGOED 
 
 
Naast een rijk archief beschikt OCMW Kortrijk over een uitgebreid historisch patrimonium. Met 
erfgoedsites zoals het begijnhof, het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal en het Baggaertshof neemt het 
OCMW een vrij belangrijke positie in binnen het Kortrijks toeristisch en historisch kader. Het Sint-
Elisabethbegijnhof heeft zelfs het statuut van UNESCO Werelderfgoed verworven wat betekent dat 
er aandacht moet zijn voor toeristische ontsluiting, maar ook dat de oorspronkelijke functies 
bewaard moeten blijven.  
 
 
Om tegemoet te komen aan de bepalingen van UNESCO werd het ontsluiten en toegankelijk maken 
van het historisch patrimonium en erfgoed in het algemeen een prioriteit. Dat houdt in dat de sites 
in de mate van het mogelijke toegankelijk zijn voor het publiek en dat er regelmatig activiteiten 
georganiseerd worden waarbij er informatie overgedragen wordt naar het publiek. 
 
Vanuit het bezoekerscentrum van het Begijnhof werden de bezoekers onthaald, geïnformeerd met 
betrekking tot de geschiedenis van het Begijnhof en eventueel doorverwezen. Uit de 
bezoekersaantallen blijkt dat het aantal bezoekers in 2013 opnieuw gestegen is. In januari werden 
geen bezoekers geregistreerd omdat het bezoekerscentrum gesloten was. 
 

 
 
 

 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bezoekers 13.755 15.079 14.733 17.709 15.233 17.287 
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In het Baggaertshof staat vijf dagen per week een team vrijwilligers klaar om de kruidentuin aan 
de kant te houden en de bezoekers te ontvangen. Ondertussen werden hier ook de 
bezoekersaantallen bijgehouden. Ook in het Baggaertshof lag het aantal bezoekers in 2013 hoger 
dan in 2012: 
 

  2012 2013 
Bezoekers 9559 10.385 

 
 
Omdat de kloostergebouwen van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal nog een belangrijke woonfunctie 
te vervullen hebben, werden deze niet betrokken in onmiddellijke ontsluitingsinitiatieven. 
 
Het erfgoed van het OCMW Kortrijk werd verder een duidelijk gezicht gegeven door het opzetten 
van publieksgerichte activiteiten en de ondersteuning van de Werkgroep Erfgoed van de Vrienden 
en Bewoners van het Begijnhof.  
 
Erfgoeddag is jaarlijks één van de belangrijkste gelegenheden om als erfgoedsite naar buiten te 
treden. Op 21 april 2013 werd gewerkt rond het thema “Stop de tijd”. Er werd een tijdelijke 
tentoonstelling opgesteld in de Begijnhofkapel die samengesteld werd met bidprentjes van 
Kortrijkse begijntjes. In het Baggaertshof werd een kleine tentoonstelling opgezet rond de 
geschiedenis van het Baggaertshof en de kruidentuin. 
 
Een tweede moment om de deuren open te zetten en een extra activiteit te organiseren was Open 
Monumentendag. Het thema was dit jaar: ”The best of”. Het begijnhof werd ingepast in een 
erfgoedparcours dat opgesteld werd door de erfgoedcel. Eén van de niet gerenoveerde huisjes 
werd open gesteld voor het publiek. Het bezoekersaantal werd afgeklokt op 350. In het 
Baggaertshof werden geen extra activiteiten georganiseerd, maar was uitzonderlijk ook in de 
voormiddag open. 
 
Naast de jaarlijks terugkerende evenementen loopt sinds eind 2012 voor de termijn van één jaar, 
een samenwerkingsproject tussen de vzw Wit.h en het Baggaertshof. Begin 2013 gingen “De 
Baggaert Sisters” van start. Drie kunstenaars met een beperking werken één dag per week onder 
begeleiding van een kunstenaar uit het reguliere circuit aan kunstwerkjes rond het Baggaertshof. 
De bezoekers konden op dinsdag dus ook de kunstenaars van Wit.h aan het werk zien. 
 
Om deze publieksgerichte activiteiten uit te werken was netwerking van essentieel belang. Er werd 
actief contact gehouden met de Werkgroep Erfgoed van de Vrienden en Bewoners van het 
Begijnhof, het Stadsarchief en de erfgoedcel van Kortrijk en de erfgoedconsulenten van de 
provincie West-Vlaanderen. 
 
 
 
2 COMMUNICATIE 
 
 

2.1 WEBSITE 
 
 
De website van het OCMW Kortrijk werd, als onderdeel van de website van de stad Kortrijk, 
officieel gelanceerd in januari 2011. De website www.ocmwkortrijk.be maakt deel uit van het drk-
platform en is opgevat als een sectie van www.kortrijk.be, met een eigen lay-out.  
 
Digitale Regio Kortrijk is het platform voor twaalf gemeentelijke websites van de regio Kortrijk. 
Door de website van het OCMW op dit platform aan te sluiten is er een duidelijke link tussen de 
website van de stad en die van het OCMW. Dat verhoogt de toegankelijkheid voor de bezoekers, 
onder andere door de gedeelde zoekfunctie.  
 
In 2011 waren er in totaal 95.368 paginaweergaves. In 2012 waren dat er al 146.780, en in 2013 
steeg dit aantal verder naar 202.883 paginaweergaves.  
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Ook het aantal unieke bezoekers, iemand die tijdens een bepaalde periode de website minstens 
één keer bezocht, blijft verder stijgen. In 2012 bezochten 21.353 unieke bezoekers de website van 
het OCMW. In 2013 waren dat er 26.738. Zij bekeken gemiddeld 4,7 pagina’s per bezoek. We zien 
een kleine daling van het aandeel nieuwe bezoekers op het totaal, van 38,69% in 2012 naar 
34,15%. Het gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand ligt rond de 2.000. We zien een daling 
in de zomermaanden en een lichte stijging in het laatste kwartaal.   
 
De top drie van de meest bezochte pagina’s zijn de homepage, werken bij het OCMW en financiële 
en sociale hulp. 
 
 
GRAFIEK 14: CONSULTATIE WEBSITE OCMWKORTRIJK.BE IN 2013 

 
 
TABEL 69: AANTAL UNIEKE BEZOEKERS EN PAGINAWEERGAVEN PER JAAR 
 
 2012 2013 
Unieke bezoekers 21.353 26.738 
Paginaweergaven 146.780 202.883 
 
 
 
3.2 SOCIALE MEDIA 
 
 
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze worden steeds vaker 
gebruikt als kanalen om op zoek te gaan naar informatie en om informatie te delen.  
 
In 2012 zette het OCMW Kortrijk als organisatie haar eerste stappen op Facebook en Twitter. Ook 
de dienstencentra van Kortrijk hebben een eigen facebookpagina waar ze een aantal activiteiten 
toelichten en foto’s delen (www.facebook.com/dienstencentrakortrijk).  
Sociale media maken deel uit van de totale mediamix aan kanalen die het OCMW Kortrijk inzet om 
te communiceren met de burger in het algemeen en haar doelgroepen in het bijzonder. Ze zijn een 
middel om de burger nog beter te bedienen. In 2013 steeg het aantal likes en volgers gestaag.  
 
Op vandaag zetten we de sociale mediakanalen nog steeds vooral in om te informeren over beleid, 
initiatieven, diensten en activiteiten. Hoewel de sociale media ook toegankelijk zijn als extra kanaal 
voor vraag en antwoord, zien we dat deze door de doelgroep als kanaal (nog) niet vlot gevonden 
wordt. 
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3 HET PATRIMONIUM 
 
 

3.1 PATRIMONIUMBEWEGINGEN 
 
 
TABEL 70: PATRIMONIUMBEWEGINGEN 
 
Aankopen 
 
Gebouwen 
 
 
 

 
 
 Garagewerkplaats Meersstraat 12 te Kortrijk 
 Loods Izegemsestraat 93 te Heule 

 
 

18 a 87 ca 
11 a 30 ca 

 

 
 

€ 682.500 
€ 24.500 

  Totaal € 741.705,09 
 
Het aankoop- en renovatiebeleid van woningen in de binnenstad werd in de loop van 2013 afgebouwd omwille 
van de hoge renovatiekosten die deze woningen met zich meebrengen. In tegenstelling tot de voorbije jaren 
heeft het OCMW in 2013 geen te renoveren woningen aangekocht. Toch steeg het aanbod aan sociale 
woningen van het OCMW in 2013. De voornaamste reden hiervan is de opening van het sociaal woonproject 
De Nieuwe Lente. Dit voormalig woonzorgcentrum werd omgebouwd tot 36 sociale huurappartementen. In 
2014 wordt verder gewerkt aan het renovatieproject DAM waardoor nog eens 23 sociale huurappartementen 
op de markt zullen komen.  
 
De garagewerkplaats Meerstraat 12 werd aangekocht om samen met de OCMW-gronden tussen de Havenkaai 
en de Meersstraat in één blok te verkopen. Na de revindicatie van de onteigende gronden door het Vlaams 
Gewest en de aankoop van de garagewerkplaats heeft het OCMW de volledige site in bezit, met uitzondering 
van de gebouwen van het voormalige chromagebedrijf Carlier. Er wordt gestreefd naar een overeenkomst met 
de BVBA Carlier om de deze gebouwen samen met de eigendommen van het OCMW op de markt te brengen.  
 
Sinds de jaren 1980 verhuurt het OCMW gronden in Heule aan het stadsbestuur om te gebruiken als 
voetbalterreinen voor de jeugdploegen van KV Kortrijk. Deze gronden hoorden vroeger bij een hoeve in de 
Izegemsestraat. Na het overlijden van de pachter werd de hoeve gesloopt. Het aanpalende voormalige 
carrosseriebedrijf werd aangekocht door Santerra NV. Met uitzondering van een loods die grenst aan de 
voetbalvelden van het OCMW werden deze gebouwen gesloopt. Op vraag van de stad en buurtsport ruilde het 
OCMW het perceel waar de hoeve vroeger stond voor een loods die nu als sportschuur kan ingezet worden. 
Boekhoudkundig werd deze ruil opgesplitst in een stuk aankoop en een stuk verkoop. 
 
Verkopen 
 
Woningen 
 
 
 
Gronden 
 

 
 
 Filips van de Elzaslaan 59 te Kortrijk 
 Aalbeeksestraat 32 te Rollegem 

 
 

 3 percelen landbouwgrond in Rollegem 
 Overdracht wegenis in openbaar 

domein in Stasegem 
 Grondruil Izegemsestraat 
 

 
 

2 a 34 ca 
7 a 56 ca 

 
 

1ha 58 a 90 ca 
2 a 92 ca 

 
6 a 15 ca 

 
 

€ 160.000 
€ 185.500 

 
 

€ 92.000 
/ 
 

€ 34.705,09 

  Totaal € 472.205,09 
 
Het OCMW verkoopt slechts gronden indien de verkoop een bijzondere meerwaarde oplevert. Deze 
meerwaarde kan louter financieel zijn maar gaat vaak gepaard met een maatschappelijke meerwaarde zoals 
de realisatie van betaalbare of sociale woningen. De opbrengst van de verkopen investeert het OCMW in 
sociale bouwwerken en in de start van sociale initiatieven. 
 
In 2013 verkocht het OCMW 3 percelen landbouwgrond in Rollegem. Deze gronden waren vrijgekomen na het 
overlijden van de pachter. De verkoop zorgde voor een opbrengst van € 92.000.  
 
Volgend op de realisatie van de verkaveling Veldrijk in Stasegem werden de wegeniswerken in 2013 
overgedragen aan het openbaar domein van de stad Harelbeke. Deze verkaveling die resulteerde in de 
verkoop van 8 loten bouwgrond, zorgde voor een totale opbrengst van € 587.922,60 in 2010. 
 
De woning in de Filips van de Elzaslaan nr. 59 werd door het OCMW verkregen via een legaat in 2001. Ze werd 
lange tijd verhuurd aan het sociaal verhuurkantoor De Poort vzw. De huur werd echter opgezegd omwille van 
de verouderde toestand en de vervallen en onveilige ruimtes achteraan (vroegere paardenstal, buitentoilet en 
deels overdekt atelier).  
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De renovatie van de woning en sloop van de bijgebouwen zou erg duur zijn en een heel grote woning 
opleveren die niet interessant is voor bewoning door de doelgroep van het OCMW.  
 
Om deze reden besliste de OCMW-raad om deze woning te verkopen. De verkoop zorgde voor een opbrengst 
van € 160.000. 
 
In 2004 aanvaardde de OCMW-raad de schenking op last van de woning in de Aalbeeksestraat nr. 32 in 
Rollegem. Na het overlijden van de eigenaars werd het OCMW volle eigenaar van de woning. Het betrof een 
zeer grote, half-open bebouwing op een groot perceel in het centrum van Rollegem. De woning was erg 
verwaarloosd en verouderd. De sloop ten voordele van de realisatie van enkele sociale huurappartementen kon 
niet weerhouden worden omwille van de woningtypetoets van de stad Kortrijk. De raad besliste dan ook om de 
woning openbaar te verkopen. Deze verkoop kende een opbrengst van € 185.000.  
 

 
 
 
3.2 OVERZICHT VAN HET PATRIMONIUM 
 
 
TABEL 71: OPBRENGST VAN HET PATRIMONIUM 
 
Niet-realiseerbare eigendommen Realiseerbare eigendommen 
 Garages Ten Olme  
 Garages Rietveld  
 Garages Elfenberg 
 Huis De Handboog 
 73 ouderenwoningen 
 26 vernieuwde 

Begijnhofwoningen 
 Parkeerplaatsen Begijnhof 

5.911,86 
767,76 
902,85 
7.110,12 
173.166,45 
182.700,31 
 
8.104,88 
 

 Huuropbrengsten  
 Huuropbrengsten voor sociale 

woningen  
 Hoeven en landbouwgrond 
 Jachtrecht 

131.626,66 
72.856,03 
 
314.870,88 
7.040,00 

Totaal 378.664,23 Totaal 526.393,57 
Totale opbrengst 905.057,80   

 
 
TABEL 72: OVERZICHT VAN HET PATRIMONIUM 
 
NIET-REALISEERBARE EIGENDOMMEN REALISEERBARE EIGENDOMMEN 
 OCMW kantoorgebouwen 
 Onze-Lieve-Vrouweklooster 
 Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef 
 Woon- en zorgcentrum Ter Melle + Elfenberg 
 Woon- en zorgcentrum Lichtendal + Akkerwinde  
 Woon- en zorgcentrum De Weister Aalbeke 
 Woon- en zorgcentrum Biezenheem + Rietveld 
 De Nieuwe Lente – sociale woningen + 

kinderopvang 
 Serviceflats Ten Olme + Breydelhuis 
 Huis De Handboog 
 Baggaertshof 
 Begijnhof (gemeenschapsvoorzieningen) 
 73 bejaardenwoningen 
 AZ Groeninge, campus Onze-Lieve-

Vrouwehospitaal 
 2 gebouwen voor kinderopvang 
 Buurtcentrum Achturenhuis  
 Mortagnebos Sint-Denijs 
 

 verhuurwoningen: 
 26 woningen in het begijnhof 
 11 woningen verhuurd aan particulieren 
 2 handelspanden 
 3 woningen in andere gemeenten 

 woongelegenheden voor kansarmen in Kortrijk: 
 30 woongelegenheden voor het LOI 
 22 doorgangswoningen 
 8 crisiskamers 
 35 woongelegenheden verhuurd aan svk De 

Poort 
 9 woningen in renovatie 

 18 hoeven met 288 ha grond 
 2 industriële gebouwen 
 415 ha land- en tuinbouwgrond, nijverheids-

grond en andere gronden verhuurd aan 105 
huurders of pachters 

 1 schoolgebouw 
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5 FACILITY 
 
 
1 UITGEVOERDE WERKEN IN 2013 
 
 
TABEL 73: ACTIVITEITEN EN PROJECTEN TECHNISCHE DIENST 
 
In eigen beheer Uitbesteed Gemengd 
   
Wandelingstraat 9 
G.Gezellelaan 119 
 

Begijnhofstraat 2 
Stasegemsestraat 21 
Brugsesteenweg 67 
Pluimstraat 114  
Zwevegemsestraat 92 

Veldstraat 182 

Renovatiewerken in uitvoering Renovatiewerken in uitvoering Renovatiewerken in uitvoering 
   
  OCMW administratie 
  Masterplan Buda-eiland 
   
  Zorgstrategisch plan WZC 
  Opmaak van het zorgstrategisch 

plan voor onze WZC met 2 
projecten 

  Ingediend in 2013 voor opmaak 
technische financieel plan in 2014 

 Biezenheem  
 Herinrichting parking  
   
  Klooster 
  Opmaak van masterplan 
  Aanstellen ontwerper buitenschil en 

opmaak subsidiedossier voor 
renovatie 

   
 Begijnhof  
  Sint-Annazaal 

 
 Inrichting Ervaringscentrum 

Sint-Annazaal 
 

 Dossier woningen 37-41 
 Dossier woning 31  
 Dossier woningen 7 t/m 9 
 Dossier woningen 3 t/m 6 
 Dossier wegenis en 

binnenaanleg 
 Werken in uitvoering Dossier in opmaak 
   
 De Nieuwe Lente  
 werken voor renovatie 

dienstencentrum, ombouw naar 36 
sociale flats en nieuwbouw 
naschoolse opvang 

 

 Renovatie afgewerkt december 
2013 

 

   
 Dam 56  
 werken voor afbraak en bouw van 

23 sociale appartementen 
 

 Afwerking gepland september 2014  
   
 Antigone, Overleiestraat 41 -43  
 Start bouwwerken van 5 sociale 

flats met op het gelijkvloers 
burelen voor Antigone 

 

 Afwerking gepland voor midden 
2015 
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 OCMW administratie 
 
We startten met een studie om een toekomstvisie te kunnen ontwikkelen voor de OCMW-
activiteiten op het Buda-eiland, rekening houdend met de toekomstige behoeftes van het OCMW, 
de Stad, Waterwegen & Zeekanalen en AZ Groeninge.  
 
 
 Woonzorgcentra 
 
Er werd een zorgstrategisch plan voor de toekomst van onze WZC opgemaakt en ingediend. In het 
zorgstrategisch plan zijn er 2 projecten voorzien namelijk een nieuwbouw in Bellegem voor 96 WZC 
kamers en 24 sociale assistentiewoningen en een vernieuwbouw van 136 WZC kamers op de site 
van St Jozef. 
Het zorgstrategisch plan werd ontvankelijk verklaard zodat er in 2014 een technisch financieel plan 
dient voorgelegd te worden aan VIPA. 
 
 
 Klooster 
 
We werken verder aan het masterplan voor het kloosterHierbij wordt de bestaande toestand in 
kaart gebracht. Daarna maken we werk van een globale visie en gestructureerde aanpak in functie 
van de toekomstige renovaties van dit historisch belangrijk gebouw.  
Er werd een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een subsidiedossier voor de renovatie van 
de buitenschil van het klooster. Het voorontwerp zal afgewerkt worden tegen half 2014 om dan als 
subsidiedossier ingediend te worden bij erfgoed. 
 
 
 energie scan 
 
In 2013 en 2014 wordt nagezien of de getroffen maatregelen in Ter Melle het gewenste effect 
hebben. Intussen werd er een energiescan uitgevoerd in Biezenheem. Afhankelijk van de resultaten 
zal er dan afgewogen worden welke maatregelen kunnen genomen worden in Biezenheem en 
eventueel andere instellingen. 
 
In 2013 er werden 48 premies uitbetaald door Eandis voor een bedrag van € 21.484 voor 
toepassingen van energiebesparende maatregelen binnen ons patrimonium. Hiermee is het 
premiebedrag met € 2.591 gestegen tegenover 2012. 
 
 
 De Nieuwe Lente 
 
Er zijn 36 sociale appartementen voorzien van verschillende omvang en indeling. Er is een 
buitenschoolse opvang voorzien. 
De renovatie van het lokaal dienstencentrum op het gelijkvloers wordt gelijktijdig uitgevoerd. 
De werken zijn gestart in het voorjaar van 2012 en werden afgewerkt eind 2013.  
 
 
 Patrimonium 
 
Dam 49 - 53 
We dienden een bouwaanvraag in voor de nieuwbouw van 17 nieuwbouwappartementen en 6 
renovatieappartementen. Het concept voor sociale verhuring van appartementen heeft in totaal 23 
appartementen waarvan de grootte en indeling onderling verschilt. Het dossier werd ingediend bij 
VMSW en de werken gingen van start in de zomer van 2012. Volgens planning zullen deze werken 
afgewerkt zijn in 2014. 
 
 
Diverse woningen 
De renovatie van Stasegemsestraat 21, Brugsesteenweg 67, Pluimstraat 114 en Zwevegemsestraat 
92 werden opgestart om afgewerkt te zijn voorjaar 2014. 
  



114 
 

facility 

 
2 ENERGIEBEHEER 
 
 
2.1 ELEKTRICITEITSVERBRUIK IN DE INSTELLINGEN 
 
 
We verbruikten in 2013  3,4% meer dan in 2012. 
 
Tegenover 2012 zijn er volgende evoluties merkbaar: 
 Bissegem  stijging verbruik:  + 1,2 % 
 De Nieuwe Lente stijging verbruik:  + 22,6 % 
 Lichtendal  stijging verbruik:  + 0,4 % 
 Sint-Jozef  stijging verbruik:  + 4,0 % 
 Ter Melle  stijging verbruik:  + 1,4 % 
 De Zonnewijzer stijging verbruik:  + 12,6 % 
 De Weister  daling verbruik:  - 7,3 % 
 
 
Er is globaal een stijging van het verbruik van 3,4%. We kunnen deze stijging als volgt 
verantwoorden: 
 De stijging in De Nieuwe lente is te wijten aan de bouwwerken in afwerking en het in gebruik 

nemen van de appartementen en de kinderopvang. 
 De daling in De Weister is ten gevolge van de plaatsing van PV zonnepanelen. 
 De globale stijging kan toegeschreven worden aan de koude winterperiode in het voorjaar van 

2013. 
 
 
De gemiddelde kostprijs van één KWh bedraagt € 0,1362 wat een daling betekent van 0,87% ten 
opzichte van 2012. De eenheidsprijs is 12,66% gestegen tegenover 2008 (0,1209€/kWh).  
We kregen in totaal 51.700 kWh gratis volgens aantal rusthuisbewoners. Na aftrek van dit 
bedrag komt de eenheidsprijs per kWh neer op € 0,1306/kWh. 
 
 
GRAFIEK 15: PROCENTUELE VERDELING VAN HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK 
 

  

Biezenheem
21,4%

De Nieuwe Lente
8,9%
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GRAFIEK 16: EVOLUTIE VAN DE ELEKTRO EENHEIDSPRIJS PER KWH 
 

 
 
GRAFIEK 17: EVOLUTIE VAN HET TOTAAL ELEKTRISCH VERBRUIK 
 

 
 
Deze grafiek geeft de evolutie weer in KWH van het totaal elektrisch verbruik binnen onze 
instellingen sinds 2004.  
We zien dat sinds 2007 het verbruik van elektriciteit gestabiliseerd is, niettegenstaande de 
uitbreiding en de extra activiteiten. 
 
 
Sinds eind 2010 hebben we zonnepanelen op het dak van het WZC Biezenheem in Bissegem en 
sinds juni 2012 op het dak van De Weister in Aalbeke. We hebben tot op heden volgende 
certificaten ontvangen. 
 
 

 2011 2012 2013 
Biezenheem De Weister Biezenheem De Weister Biezenheem De Weister 

aantal certificaten 27 0 71 82 71 158 
bedrag per certificaat € 450,00  € 450,00  € 300,00  € 450,00  € 300,00  
opbrengst certificaten € 12.150,00  € 31.950,00  € 24.600,00  € 31.950,00  € 47.400,00  
totaal verbruik kWh 387.673   412.739 66.915 417.627 128.446 
eigen productie kWh 28.370   27.049 24.219 26.506 47.317 
productie tov verbruik kWh 7,32%   6,55% 36,19% 6,35% 36,84% 
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2.2 GASVERBRUIK PER INSTELLING 
 
 
In 2013 waren er 2.537 graaddagen6 ten opzichte van 2.415 als gemiddelde op lange termijn (zie 
zwarte lijn in grafiek 27). Dat betekent dat 2013 een koud jaar was, vergelijkbaar met 1991. 
(boven gemiddelde)  
 
Sinds het begin van onze metingen in 1990 zijn er maar vier jaren geweest waar we boven het 
gemiddeld aantal graaddagen zaten of waar we dus een strenge winter hadden (1991 – 1996 – 
2010 – 2013). Door deze evolutie wordt zelfs het officiële langjaargemiddelde van het aantal 
graaddagen aangepast van 2.489 naar 2.458 in 2001 en naar 2.415 vanaf 2006. 
 
Onafhankelijk van het aantal graaddagen vergelijken we het verbruik per instelling met de cijfers 
van vorig jaar. In 2013 verbruikten we globaal 12,7 % meer gas dan in 2012.  
 
 Bissegem  + 0,2 % 
 De Nieuwe Lente + 66,3 % 
 Lichtendal  + 9,8 % 
 Sint-Jozef  + 14,0 % 
 Ter Melle  + 10,3 % 
 Ten Olme  + 9,4 % 
 De Weister  + 10,0 % 
 
We kunnen deze stijging als volgt verantwoorden: 
 2013 was een zeer koud jaar met een zeer koud en lang voorjaar (lange winter) 
 De Nieuwe Lente heeft een grote stijging van het gasverbruik door de afwerking van de 

kinderopvang en de sociale flats 
 
We betalen gemiddeld € 13,000 / GJ, wat 2,09 % minder is dan vorig jaar. Tegenover 10 jaar 
geleden (2003) is de eenheidsprijs met 98,9 % gestegen. 
 
 
GRAFIEK 18: EVOLUTIE VAN DE GAS EENHEIDSPRIJS IN € PER GJ 
 

 
 
 
De vermelde eenheidsprijs is de totale gemiddelde eenheidsprijs voor alle instellingen met inbegrip 
van tellerkosten, BTW, … 
 
  

                                               
6 Een graaddag is het per dag berekende verschil tussen de stookgrens (18° Celsius) en het etmaalgemiddelde van de 

buitentemperatuur. Alleen buitentemperaturen lager dan 18° C worden hierbij meegeteld. 
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GRAFIEK 19: EVOLUTIE VAN DE TOTALE KOSTPRIJS GAS VAN ALLE INSTELLINGEN 
 

 
 
GRAFIEK 20: PROCENTUELE VERDELING VAN HET GASVERBRUIK 
 
 

 
 
GRAFIEK 21: EVOLUTIE VAN HET TOTALE GASVERBRUIK IN GJ VAN ALLE INSTELLINGEN 
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Om het gasverbruik goed te kunnen beoordelen, moeten we verwijzen naar de graaddagen die een 
waarde geven van de strengheid van de winter. Hoe groter het aantal graaddagen, hoe strenger de 
winter. 
 
De strengheid van de winter van 2013 is vergelijkbaar met de winter van 1991.  
In 2013 waren er 2.537 graaddagen, en in 1991 waren dat er 2.545.  
We verbruiken in 2013 in totaal 26.296 GJ, wat is minder dan in 1991 waar we 27.286 GJ verbruikten. In 
1991 is het verbruik echter zonder Biezenheem en De Weister gezien deze instellingen dan nog niet 
bestonden. 
 
 
GRAFIEK 22: EVOLUTIE VAN HET AANTAL GRAADDAGEN 
 

 
 
Het officiële langjaargemiddelde bedraagt 2.415 (vroeger 2.489) graaddagen. Enkel in 2010 
hebben we een kouder winter gehad, wat betekent dat er meer graaddagen waren dan in een 
gemiddeld jaar.  
 
 
 
3 WACHTDIENST TECHNISCHE DIENST 
 
 
De technische wachtdienst staat in voor ernstige technische interventies in alle instellingen buiten 
de werkuren. 
 
Er werd 331 keer een beroep gedaan op de technische wachtdienst (312 oproepen met 
verplaatsing en 19 oproepen werden telefonisch opgelost) voor dringende herstellingen buiten de 
uren. Dat is 3 keer minder dan in 2012. Er werden 218 uren gepresteerd om aan deze oproepen 
te voldoen. Dit is 8 uren en 30 minuten meer dan vorig jaar. 
 
Vooral Sint-Jozef (49), Hoog Mosscher (42), Ter Melle (53) en Lichtendal (37) pieken met het 
aantal oproepen. 
 
Met een gemiddelde van bijna 6,4 oproepen per week bewijst de wachtdienst nog steeds zijn nut. 
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6 HET PERSONEEL 
 
 
1 AANTAL PERSONEELSLEDEN7 
 
 
1.1 AANTAL PERSONEELSLEDEN VOLGENS WERKGEVER 
 
 
TABEL 74: OVERZICHTSTABEL (SITUATIE 31 DECEMBER 2013) 
 

OCMW 151 100 251 216,1 27,15% 216,64
Leerwerknemers 142 39 181 169,6 21,31% 110,68
Zusters Augustinessen 203 321 524 410,24 51,54% 415,88
Totaal 496 460 956 795,94 100% 743,2

Werkgever %
(basis V.T.E.)

V.T.E.
2012V.T.E. (*)Voltijds Deeltijds Totaal

 
 
(*)VTE: Fulltime of voltijdse equivalent 
 
Er werkten eind 2013 956 personeelsleden in onze organisatie, 460 van hen werkten deeltijds. In 
heel de organisatie is er in 2013 een stijging van 52,74 VTE t.o.v. 2012. 
 
 
 OCMW 

In 2013 is er een daling van het aantal deeltijdsen (van 166 in 2012 naar 139 in 2013) en een 
stijging van het aantal voltijdsen (van 228 in 2012 naar 293 in 2013). 
Het totaal aantal voltijdse equivalenten in OCMW is gestegen met 58,38 VTE.  Het VTE OCMW 
exclusief leerwerknemers daalde lichtjes met 0,54.  De aanzienlijke stijging is dan ook volledig 
te verklaren door de stijging van het aantal leerwerknemers. Dit aantal evolueerde van 115 
leerwerknemers op 31.12.2012 naar 181 op 31.12.2013. 

 
 vzw Zusters Augustinessen 

In de woonzorgcentra is er een daling van het aantal personeelsleden met 8 eenheden 
tegenover 2012. Het aantal deeltijdsen stijgt met 4. Er is een daling van 12 voltijdsen. 
Het voltijds equivalent daalt met 5,64.  

 
 
 
1.2 AANTAL PERSONEELSLEDEN VOLGENS ARBEIDSPLAATS 
 
 
TABEL 75: AANTAL PERSONEELSLEDEN, INGEDEELD PER ARBEIDSPLAATS (SITUATIE 31.12.2013) 
 
Arbeidsplaats Voltijds Deeltijds Totaal V.T.E. % (basis V.T.E.)

Biezenheem 40 54 94 75,59 9,50%

De Nieuwe Lente 3 4 7 5,14 0,65%

De Weister 17 43 60 41,05 5,16%

Lichtendal 20 37 57 43,28 5,44%

OCMW(3) 319 150 469 416,93 52,38%

Sint-Jozef 62 119 181 138,14 17,36%

Ter Melle(2) 29 72 101 75,81 9,52%

Totaal(1) 490 479 969 795,94 100  
 
 
                                               
7 Bron cijfermateriaal: personeelsbestand INFOHOS (stand 31 december 2013) 
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In onze vijf instellingen genieten momenteel 265 personeelsleden van het recht op vrijstelling van 
de werktijd: dit is 50,57% van het vzw-personeel. 
 
 
TABEL 78:  EINDELOOPBAAN REGELING WOONZORGCENTRA (REGELING SINDS 1 OKTOBER 2005)– AANTAL 

PERSONEELSLEDEN (SITUATIE OP 31 DECEMBER 2013) 
 

AV AV AV premie premie premie combinatie combinatie

45+ 50+ 55+ 45+ 50+ 55+ 50+ 55+

Biezenheem 9 7 5 1 1 23

De Weister 7 14 5 1 27

Lichtendal 9 8 2 1 1 1 22

Sint-Jozef 15 28 15 2 2 62

Ter Melle 7 10 6 1 1 25

Niet-rusthuis 1 1 2 4

Totaal 48 68 35 2 2 1 1 6 163

AV AV AV premie premie premie combinatie combinatie

45+ 50+ 55+ 45+ 50+ 55+ 50+ 55+

Biezenheem 3 5 8

De Weister 1 1 2

De Nieuwe Lente 1 1 2

Lichtendal 2 4 1 7

Sint-Jozef 2 10 6 18

Ter Melle 3 4 2 9

Niet-rusthuis 1 3 4

Totaal 12 24 13 0 0 1 0 0 50

Arbeidsplaats totaal

Groep 1: Ambtshalve

Arbeidsplaats totaal

Groep 2: Gelijkgestelden

 
 

Arbeidsplaats AV 50+ AV 52+ AV 55+ totaal
Biezenheem 1 1 2
De Weister 1 1 2
Lichtendal 2 2
Sint-Jozef 1 7 8
Ter Melle 3 2 5
Niet-rusthuis 3 4 6 13
Totaal 3 12 17 32

Groep 3: Restgroep (artikel 8)

 
 
 
De categorie 1 betreft de ambtshalve vrijstelling. Hieronder vallen de verpleegkundigen, 
zorgkundigen, paramedici en enkele technische en administratieve functies. Deze personeelsleden 
krijgen, naargelang hun leeftijd van 45, 50 of 55 jaar en bij een voltijdse tewerkstelling, per jaar 
12, 24 of 36 dagen vrijaf die gespreid van maand tot maand opgenomen moeten worden. De 
deeltijdsen hebben dezelfde rechten proportioneel volgens hun werktijd. Enkel verpleegkundigen 
kunnen nog kiezen voor een bonus in plaats van voor de vrijstelling. 
 
De categorie 2 betreft de andere medewerkers (ook gelijkgestelden genoemd), die in een periode 
van 24 maanden minstens 200 uren onregelmatige prestaties hebben verricht. Voor deze 
personeelsleden geldt dezelfde regeling als bij degenen met ambtshalve vrijstelling. 
 
De categorie 3 betreft de restgroep met de werknemers die niet onder beide voorgaande 
categorieën kunnen ingedeeld worden. Zij hebben vanaf de leeftijd van 50 jaar recht op 38 uur 
vrijstelling van de arbeidsprestaties per jaar.  
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Vanaf 52 jaar wordt dit recht opgetrokken naar 76 uur vrijstelling per jaar. Ook hier geldt voor de 
deeltijdsen een pro-rata regeling. Sinds 1 oktober 2007 hebben deze werknemers vanaf 55 jaar 
recht op een vrijstelling van 152 uren. 
 
 
TABEL 79: LEEFTIJD VAN HET PERSONEEL VOLGENS ARBEIDSPLAATS  
 (EXCL. 181 LEERWERKNEMERS) 
 

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

Biezenheem 0 0,00 21 23,33 22 24,44 27 30,00 19 21,11 1 1,11 90 100,00

De Weister 0 0,00 10 18,52 9 16,67 15 27,78 19 35,19 1 1,39 54 99,54

De Nieuwe Lente 0 0,00 0 0,00 3 50,00 1 16,67 2 33,33 0 0,00 6 100,00

Lichtendal 0 0,00 11 20,00 9 16,36 13 23,64 21 38,18 1 1,82 55 100,00

OCMW 0 0,00 57 19,06 97 32,44 63 21,07 72 24,08 10 3,34 299 100,00

Sint.-Jozef 0 0,00 33 18,44 35 19,55 42 23,46 61 34,08 8 4,47 179 100,00

Ter Melle 1 1,09 18 19,57 24 26,09 19 20,65 29 31,52 1 1,09 92 100,00

Totaal 1 0,13 150 22,72 199 25,68 180 23,23 223 28,77 22 2,84 775 100

+50 +60 Totaal
Arbeidsplaats

-20 +20 +30 +40

 
 
TABEL 80: GESLACHT VAN HET PERSONEEL INGEDEELD NAAR ARBEIDSPLAATS  
 (EXCL. 181 LEERWERKNEMERS) 
 

aantal % aantal % aantal %
Biezenheem 10 11,11 80 88,89 90 100
De Nieuwe Lente 2 33,33 4 66,67 6 100
De Weister 5 9,26 49 90,74 54 100
Lichtendal 6 10,91 49 89,09 55 100
OCMW 83 27,76 216 72,24 299 100
Sint-Jozef 12 6,70 167 93,30 179 100
Ter Melle 10 10,87 82 89,13 92 100
Totaal 128 16,12 647 83,88 775 100

Totaal
Arbeidsplaats

M V

 
 
 
Er is een daling van 12 mannen en 22 vrouwen binnen de organisatie. 
Uit de cijfergegevens blijkt duidelijk dat de sector nog steeds sterk bevolkt wordt door vrouwen. In 
het OCMW betreft het vooral de functies van maatschappelijk werker, administratief medewerker 
en huishoudhulp. In de woonzorgcentra is de concentratie van vrouwen nog veel sterker. De 
functies in onderhoud en verpleging blijven een grote vrouwelijke instroom kennen. 
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3 DEELTIJDSE ARBEID 
 
 
TABEL 81: VERHOUDING VOLTIJDSE ARBEID TEN OPZICHTE VAN DEELTIJDSE ARBEID, INGEDEELD NAAR 

ARBEIDSPLAATS  (INCLUSIEF LEERWERKNEMERS) 
 

V.T.E.
Aantal % Aantal % Aantal %

Biezenheem 40 42,55 54 57,45 94 100 75,59
De Nieuwe Lente 3 42,86 4 57,14 7 100 5,14
De Weister 17 28,33 43 71,67 60 100 41,05
Lichtendal 20 35,09 37 64,91 57 100 43,28
OCMW 319 68,02 150 31,98 469 100 416,93
Sint-Jozef 62 34,25 119 65,75 181 100 138,14
Ter Melle 29 28,71 72 71,29 101 100 75,81
Totaal 490 50,57 479 49,43 969 100 795,94

Voltijds Deeltijds Totaal
Arbeidsplaats

 
 
 
In vergelijking met 2012 kende over heel de organisatie het aantal voltijdsen een stijging van 54 
eenheden (van 436 voltijdsen in 2012 naar 490 voltijdsen in 2013).  Het aantal deeltijdsen kende 
een daling met 23 eenheden (van 502 deeltijdsen in 2012 naar 479 deeltijdsen in 2013). 
 
De cijfers voor de arbeidsplaats OCMW zijn berekend inclusief de leerwerknemers (art. 60, § 7). 
Leerwerknemers kunnen maximum 6 maanden halftijds werken en daarna 4/5e tot en met de 
voorlaatste maand van hun contract. Deze methode wordt vooral toegepast om de drempel tot 
tewerkstelling geleidelijk te verlagen maar de werkervaringcoaches streven altijd naar een voltijdse 
tewerkstelling voor hun cliënten. Van de 181 leerwerknemers actief op 31 december 2013 werkten 
er 142 voltijds en 39 deeltijds.  
 
In de woonzorgcentra bedraagt het aantal deeltijds werkenden 65,80% van het personeelsbestand. 
Dit is te wijten aan het feit dat personeelsleden die een fysiek zware job hebben, vaker zoeken 
naar deeltijdse arbeid. 
 
 
 
4 PERSONEELSBELEID 
 
 
4.1 VORMING 
 
 
TABEL 82: UREN EN KOST (IN €) VORMING PER INSTELLING (excl. 181 leerwerknemers) 
 

OCMW 1524 2.450 3.974 5.410 663 42.428,16 70.693,41
Biezenheem 719 799 1.518 2.181 253 3.096,50 2.832,16
De Nieuwe Lente 0 0 0 94 0 0,00 638,18
De Weister 189 1072 1.261 1.931 210 2.475,00 3.121,48
Lichtendal 548 396 944 1.606 157 2.311,30 901,48
Sint-Jozef 1360 1952 3.312 3.056 552 6.735,83 4.221,64
Ter Melle 666 620 1.286 2.102 214 3.078,40 16.315,35
Totaal 5.006 7.289 12.295 16.380 2.049 60.125,19 98.723,70

Kost 2012
intern extern

Instelling
Uren vorming (*)

totaal uren 2013 totaal uren 2012
totaal dagen 2013 Kost 2013

(*)

 
(*) Aantal uren zoals geregistreerd in de personeelsdienst. Vormingsuren die wel gevolgd werden, maar niet 

geregistreerd, ontbreken.  
(*) Kost 2013 werd voor Vzw berekend aan de hand van facturatie vormingen. Voor OCMW omvat de kost 

2013 de kost van de geregistreerde vormingsuren in de personeelsdienst. (kost niet-geregistreerde 
vormingsuren werd niet meegeteld). 
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In 2013 was er een gevoelige daling van de vormingskosten ten opzichte van 2012. Dit komt 
omdat er nog meer werd ingezet op interne vormingen op maat die kostenbesparender zijn. 
Interne vormingen die in 2013 aan bod kwamen situeerden zich vooral in de dienstverlening (hoe 
omgaan met moeilijke klanten) en IT (optimalisatie van het Logins pakket). Ook werden er meer 
opleidingen gegeven door de medewerkers zelf die in 2012 de opleiding  ‘train de trainer’ hebben 
gevolgd. 
 
 
In de woon- en zorgcentra is er eveneens een daling van het aantal vormingsuren. 
 
Een aantal van de individuele vormingen in 2013 omvatten de opleiding tot gegradueerde of 
bachelor in de verpleegkunde, opleiding tot zorgkundige en  kaderopleiding. Deze individuele 
(jaar)opleidingen komen de organisatie ten goede.  
 
 
Verder wordt een brede waaier aan vormingsactiviteiten aangeboden waarvan een groot deel 
gericht is op het verhogen van de beroepskennis. Het betreft zowel vorming die gericht is op het 
verbeteren van de bewonerszorg als vorming die het bevorderen van de interne werking beoogt. 
 
Een kort overzicht van veelvuldig gevolgde cursussen: wondzorg, medicatiegebruik, dementie, 
incontinentie, palliatieve zorg, valpreventie, kwaliteitszorg, animatie, bijscholing ergo en kine,  
EHBO, veiligheid, voeding, interne opleiding planning, onthaal nieuwe medewerkers, teamoverleg. 
 
 
TABEL 83: VORMING OCMW PER DIENST (IN €) 
 

Bijscholing 
specifiek 

vakinhoudelijk
Informatica

Activering 15 232 39 286 48 2.920,59

Beleidsteam 18 113 131 22 1.970,50

Bestuur en organisatie 12 31 43 7 641,86

Coördinatie / 
leidinggevenden   

60 572 26 658 110 11.814,80

Dienst onthaalouders 6 18 24 4 574,54

Facility 3 3 1 0,00

Financiële dienst 6 18 10 34 6 275,01

Personeelsdienst 6 147 18 171 29 2.447,62
Poetsdienst/ 
maaltijdbedeling

27 27 5 483,44

Rechtshulp 3 3 1 60,00

Samenlevingsopbouw 6 280 286 48 2.330,06

Sociale dienst 207 1019 104 1.330 222 9.992,44

Woonzorg 27 35 4 66 11 606,37

Woonzorgteam 39 480 519 87 5.309,07

Totaal 402 2.978 201 3.581 601 39.426,30

Totaal 
dagen

KostDienst SBR 
VVSG 
WIVO

Totaal 
uren 

Aantal uren
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4.2 TEWERKSTELLING LAAGGESCHOOLDEN EN LANGDURIG  
WERKLOZEN 

 
 
Het OCMW heeft een belangrijke rol te vervullen voor de tewerkstelling van langdurig werklozen en 
laaggeschoolden. Het OCMW Kortrijk voert op dat vlak een activerend beleid door snel in te spelen 
op de tewerkstellingsmaatregelen, uitgaande van de federale overheid. 
 
Aldus werd in ruime mate tewerkstelling gecreëerd in diverse statuten: 
 Artikel 60, § 7 OCMW-wet; 
 Activaplan; 
 Sine; 
 PWA. 
 
 
TABEL 84: TEWERKSTELLING LAAGGESCHOOLDEN EN LANGDURIG WERKLOZEN 
 
Statuut 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 op 31 december 2013

OCMW

   Activa 17 14 22 25 25 23 21 15 14 9

   Leerwerknemers 198 162 178 179 228 272 250 239 279 181

   WEP PLUS 7 9 7 8 4 0 0 0 0 0

   SINE 3 6 6 7 6 5 5 4 5 4

Vzw Zusters Augustinessen

   Activa 67 57 67 54 48 57 47 52 36 23

Totaal 292 248 280 273 311 357 323 310 334 217

 
 
TABEL 85: ACTIVABANEN (STAND 31 DECEMBER 2013) 
 
Dienst/Instelling Aantal
Sociale Dienst 1
Personeelsdienst
Onthaal Buda
Dienstencentra 4
Maaltijdendistributie
Integratieprojecten 1
Wijkcentrum Overleie 1
Achturenhuis
Thuiszorgproject Zuidelijke rand 2
Externe diensten
De Nieuwe Lente 1
De Weister 1
Biezenheem 5
Sint-Jozef 11
Ter Melle 5
Lichtendal 0
Technische Dienst 0
Totaal 32  
 
 
Deze 32 Activa-tewerkstellingen zijn op te splitsen als 7,5 VTE tewerkgesteld binnen het OCMW en 
21,10 VTE binnen de vzw. 
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TABEL 86:  DIENSTEN WAAR PERSONEELSLEDEN ARTIKEL 60, § 7 WERDEN TEWERKGESTELD  
 (STAND 31 DECEMBER 2013) 
 

 
 
Eén persoon werkte in de loop van 2013 voor het OCMW in het PWA-stelsel. Deze persoon mag 
boven op zijn werkloosheidsvergoeding, gedurende 45 uur per maand diensten leveren. Zij krijgen 
van de RVA € 4,10/uur bijbetaald. De gebruiker betaalt € 5,95/uur voor deze diensten. 
 
 
 
4.3 BIJZONDERE STATUTEN 
 
 
De diverse tewerkstellingsmaatregelen van de overheid, zorgden voor een opeenstapeling van 
bijzondere tewerkstellingsstatuten, elk met hun eigen reglementeringen.  
 
 
 

Soort Dienst 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Eigen diensten
   Achturenhuis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   Administratie sociale dienst 0 0 2 3 4 4 4 3 2 3
   Dienstencentra 4 6 4 3 4 1 2 2 2 1
  Team Intake en onthaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Leerwerkplaats 22 20 16 14 19 37 33 32 25 29
   Sociale dienst OCMW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Sociale werkplaats 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   Technische dienst 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0
   Personeelsdienst 1 0 1
   Project maaltijden en 
schoonmaakwerk 13 9 6 7 1 0 0 0 0 0

  VETEX - samenlevingsopbouw 1 0 1
Satellietdiensten
   AZ Groeninge 5 5 5 4 4 4 8 5 4 9
   BND De Speelhoek 2 2 3
   Constructief 10 6 2 0 0 2 4 4 2 5
   Fietsverhuurbedrijf 1 0 1 1 5 3 3 1 0 2
   Groendienst De Poort 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0
   Kanaal 127 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0
   Karweibedrijf - Strijkatelier 1 4 1 1 1 1 1 0 0 0
   Kringloopcentrum Z W-VL 6 7 7 7 7 10 15 8 10 18
   Mentor 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
   Rusthuizen OCMW 16 11 13 18 16 16 20 21 18 36
   Werk.Punt 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1
Stad Kortrijk 8 3 3 6 12 8 10 8 6 8
Externe vzw's/diensten 11 12 18 18 19 30 34 28 32 50
Privé-bedrijven 4 4 2 10 9 8 9 15 10 13
Totaal 108 91 84 97 103 127 147 135 115 181
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TABEL 87:  PERSONEELSLEDEN IN SPECIFIEKE STATUTEN (AANTAL VTE OP 31 DECEMBER 2013) 
 

Statuut OCMW Instellingen Totaal
Activa-banen 7,5 24,3 31,8
SINE 3,16 0 3,16
Geco 21,61 6,9 28,51
WEP+ 0 0 0
Sociale Maribel 34,29 36,55 70,84
Riziv mobiel equipe 5 5
Dienstencheque-overeenkomsten 20,32 0 20,32
Startbaanovereenkomsten 2 0,8 2,8
Vervangers arbeidsduurvermindering cat 1 + 2 0 15,1048 15,1048
Vervangers arbeidsduurvermindering cat 3 0 1,0162 1,0162
Vlaams ondersteuningsfonds (VOP) 0 8,19 8,19
Opleidingsproject verpleegk. rusthuizen 0 5,75 5,75  
 
 
 
4.4 JOBSTUDENTEN 
 
 
TABEL 88: JOBSTUDENTEN IN 2013 
 

Dienst / instelling

koppen contracten koppen contracten

Biezenheem 42 82 36 150
De Nieuwe Lente 5 6 0 0
De Weister 14 19 16 41
Lichtendal 11 25 6 10
OCMW-andere* 15 22 1 1
OCMW-dienstencentra 2 2 1 1
OCMW-maaltijdbedeling 1 1 0 0
OCMW-sociale dienst 5 6 2 4
Sint-Jozef 72 99 37 147
Ter Melle 34 45 15 57
Totaal 201 307 114 411

Aantal jobstudenten
tijdens grote vakantie

Aantal jobstudenten
tijdens het jaar

 
 
(*) OCMW-andere: personeelsdienst, klooster, Centrum Overleie, speelpleinwerking, Centrum Kinderopvang, 

Begijnhof, Baggaertshof, onthaal, administratie en dagcentrum De Kolleblomme. 
 
 
Tijdens de vakantiemaanden werken jobstudenten in onze instellingen om de continuïteit van de 
dienstverlening te garanderen. De vakantieperiodes van het personeel worden zo efficiënt mogelijk 
gespreid over de vakantiemaanden juli en augustus, zodat het aantal jobstudenten beperkt kan 
worden en er steeds voldoende deskundigheid van het reguliere personeel aanwezig is.  
 
Sinds 1 juli 2005 konden studenten ook buiten de periode juli-augustus-september, gedurende 
maximum 23 dagen een studentenjob uitoefenen, zonder sociale lasten en belastingen te moeten 
betalen.  
 
In 2012 waren er opnieuw wijzigingen aan de wetgeving rond studentenarbeid. Sinds 1 januari 
2012 mogen studenten 50 dagen werken gespreid over heel het jaar. In de woon- en zorgcentra 
wordt bijgevolg tijdens de weekends ook meer en meer een beroep gedaan op jobstudenten. 
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5 DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING 
 
 
Voornaamste thema’s & veranderingen rond P&B in 2013 
 
De focus lag vorig jaar op de implementatie van het BVR voor oudereninstellingen. Zo werden al 
onze 5 WZC bezocht door de brandweer en volgde er een nieuw verslag volgens het besluit. Voor al 
deze instellingen werd, zoals voorgeschreven in de wetgeving, binnen de 7 maanden een 
stappenplan opgemaakt in overleg met de dienst Facility en de Directie. Hierdoor kregen wij een 
verlenging en gelden onze momentele brandweerverslagen allen tot in 2016. Opleidingen werden 
aangepast volgens het nieuw besluit.Met behulp van de werkgorpe werd een eerste nieuw model 
van het noodplan in Ter Melle gerealiseerd. Daarnaast werd nog voor andere dingen gezorgd zoals 
de inventarisering van een deel van de onvolmaaktheden. Dat besluit zal ook voor het jaar 2014 
vrij intensief werk vragen. Tevens werden voor ieder woonzorgcentrum zoals ieder jaar 3 brand 
interventieoefeningen georganiseerd. 
 
Ook in de hoofdzetel van het OCMW in de Budastraat 27 vond de jaarlijkse brandoefening en 
opleidingen voor de stewards en interventiepersonen plaats. Voor de oefening kregen ook nog heel 
wat teams nog een toolbox rond brandveiligheid. Tevens krijgen alle nieuwe personeelsleden nu 
een kleine rondleiding met de lokale preventieadviseur Dhr. Ruben Claerhout. Op deze rondgang 
worden de acties bij brand samen met andere veiligheidstips toegelicht.. 
 
In het kader van ergonomie werden er risicoanalyses gemaakt voor beeldschermwerk, taken van 
zorgkundigen, taken in de keuken en voor het poetsonderhoud. Enkele maatregelen volgden reeds 
uit deze analyse, verdere worden nog genomen. 
 
Toolboxen rond onderwerpen zoals prikongevallen, werken met ladders, hef en til, 
beeldschermwerk, kleine blusmiddelen, enz.. werden opgesteld. Zij werden voorgesteld op de 
intervisies met de lokale preventieadviseurs en dienen als lokale ondersteuning in de 
ongevalspreventie. 
 
Voor de overname van de kinderopvang van Stad Kortrijk volgden afspraken en overheveling van 
documenten met PA Dhr. Dirk Sagaert. 
 
De EHBO medewerkers kregen hun jaarlijkse bijscholing en de vertrouwenspersonen hun jaarlijkse 
intervisie. 
 
Uiteindelijk legde de preventieadviseur de lat voor zichzelf een stukje hoger en behaalde hij de 
graad van een niveau 1 preventieadviseur. 
 
 
TABEL 89: ARBEIDSONGEVALLEN IN 2013 
 

 
Aantal arbeidsongevallen 

Aantal dagen 
werkverlet FQ Ernst 

met 
werkverlet 

zonder 
werkverlet 

OCMW 23 4 441 36.7 0.7 
VZW Zusters Augustinessen 14 5 264 19.3 0.36 
Totaal 37 9 705 27.44 0.52 

 
 
Het OCMW zette sinds 2006 een langzame statistische daling in, met een frequentie  van 50,7  in 
2006 tot één van 25,5 in het jaar 2012 en een ernst van 2,9 tot één van 0.33. In 2013 hadden wij 
wel een uitzondering in deze tendens. De frequente stijgt maar liefst met 1.94 wat uiteindelijk een 
kleine schommeling kan worden. Wel is de ernst iets meer dan verdubbelt van 0,33 tot 0,7, wat 
betekent dat de ongevallen in 2013 voor meer werkverlet zorgden. Deze stijging bevond zich 
vooral in de groep van de leerwerknemers. Gezien dat al in het najaar werd opgemerkt, is er dan 
een risicoanalyse over de gebeurde ongevallen gemaakt en werden er adviezen geformuleerd in de 
stuurgroep activering. 
 
In 2013 scoort de vzw Zusters Augustinessen ongeveer het gemaiddelde op vlak van hun 
ongevallen statistiek (volgens de nationale cijfers van 2012. 
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TABEL 90: INTERVENTIES ZORGTEAM 2013 
 

OCMW Kortrijk & VZW Zr. Augustinessen 
Informele interventies Onthaal, advies Interventie Bemiddeling Andere Totaal 
Vertrouwenspersoon 8 0 0 0 8 
Preventieadviseur 1 0 0 0 1 
Totaal 9 0 0 0 9 
      
Formele interventies Onthaal, advies Interventie Bemiddeling Andere Totaal 
Vertrouwenspersoon 0 0 0 0 0 
Preventieadviseur 0 0 0 0 0 
Totaal 0 0 0 0 0 
 
Men kan uit de tabel afleiden dat de informele klachten eerder van adviserende of van 
informerende aard waren. Er is geen nood geweest voor interventie of bemiddeling. Tevens werden 
er geen formele klachten ingediend. 
 
 
TABEL 91: AANGIFTE ONGEWENST GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG VAN DERDEN 2013 
 
Aangifte ongewenst 
grensoverschrijdend 
gedrag van derden 

Lichamelijk 
geweld 

Psychisch 
geweld Pesterijen 

Ongewenst 
seksueel 
gedrag 

Andere Totaal 

Aangiften OCMW 0 1 0 0 0 1 
Aangiften VZW 0 0 0 0 0 0 
Totaal 0 1 0 0 0 1 
 
 
Er werd één klacht ingediend, maar er werd geen nazorg gevraagd. 
 


