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INLEIDING
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 8 december 2010, na gunstig advies van het college van
burgemeester en schepenen, het meerjarenplan van OCMW Roeselare goed voor de periode 2011-2013. De
gemeenteraad keurde dit plan goed op 20 december 2010. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische
en een financiële nota. De strategische nota bevat de beleidsopties ten aanzien van de externe en interne
werking van het OCMW voor de periode 2011-2013. In de financiële nota wordt de financiële weerslag van
de gemaakte beleidsopties weergegeven.
Het huidige meerjarenplan is het laatste meerjarenplan dat niet de volledige zesjaarlijkse legislatuur van
het OCMW beslaat. Vanaf 2014 is het OCMW verplicht om een meerjarenplan op te stellen voor zes jaar
volgens een nieuw boekhoudkundig stelsel ‘de beleids- en beheerscyclus’. Het komende meerjarenplan zal
dus tijdens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur (2013) worden voorbereid en goedgekeurd en zal
betrekking hebben op de zes jaar die daarop volgen (2014-2019). Het is dus voor één jaar legislatuuroverschrijdend.
Maar nu terug naar het lopende meerjarenplan 2011-2013 … Het meerjarenplan 2011-2013 vormde de
basis voor de budgetten 2011 en 2012 en het voorliggende budget van 2013. Het jaarlijks budget omvat
een beleidsnota, die de resultante is van het beleid dat het OCMW in het komende jaar wenst te voeren en
concretiseert de beleidsdoelstellingen goedgekeurd in het meerjarenplan. De financiële consequenties
van de voorgestelde acties krijgen vorm in de financiële nota van het budget.
Om duidelijk de context te schetsen waarbinnen de accenten en speerpunten van het beleid van OCMW
Roeselare voor 2013 zich kaderen, starten we deze beleidsnota met een omschrijving van de missie, de
visie en de waarden die OCMW Roeselare steeds in zijn werking centraal stelt.
Deel twee geeft een omschrijving van de basisopdrachten van de verschillende diensten van OCMW
Roeselare. Er mag immers niet uit het oog verloren worden dat het gros van de tijd en middelen besteed
wordt aan het vervullen van deze basisopdrachten. Om het met een boutade te stellen: “zelfs al starten we
geen nieuwe projecten of verbeteracties, dan nog zijn de werkdagen van de medewerkers volledig gevuld.”
Het derde deel beschrijft de doelstellingen die de OCMW-raad eind 2010 vastlegde in het meerjarenplan
2011-2013; ze geven aan waar OCMW Roeselare zich in 2011-2013 wil op richten, waar zij de accenten
wenst op te leggen.
De specifieke accenten en speerpunten van het beleid van OCMW Roeselare in 2013 worden beschreven
in deel vier.
Voor de financiële weerslag van de voorgestelde beleidsopties voor 2013 verwijzen we naar de financiële
nota bij het budget 2013.

Geert Sintobin									
OCMW-secretaris								

Geert Depondt
OCMW-voorzitter
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1. MISSIE, VISIE EN WAARDEN VAN
OCMW ROESELARE1
1.1. Onze missie
We streven ernaar om iedereen die verbonden is met de Roeselaarse samenleving zo goed mogelijk te
ondersteunen om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden.
We verhogen kansen op zelfredzaamheid, geluk en welzijn.
We creëren groei- en ontplooiingsmogelijkheden en bieden zorg, dienst- en hulpverlening op maat. Onze
bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar zij die nergens anders terecht kunnen.

1.2. Onze visie
We zijn een open en gastvrij huis. We wekken vertrouwen op en zijn toegankelijk voor iedereen.
We vertrekken vanuit de sterktes van onze cliënten en hun leefwereld. We geloven in hun capaciteiten om
eigen keuzes te maken en creëren een context waarin ze leren voortbouwen op hun sterktes en leren omgaan
met hun beperkingen.
We benaderen onze cliënten met respect en begrip. We bekijken hun situatie vanuit verschillende invalshoeken en houden hiermee rekening in het zoeken naar oplossingen.
Cliënten zijn tevreden over onze dienstverlening die tevens kan rekenen op een maatschappelijk draagvlak.
We zijn een aantrekkelijke werkgever met aandacht voor de kwaliteiten van onze medewerkers. Er is
ruimte voor diversiteit, autonomie, groei- en ontplooiingskansen en dit in optimale werkomstandigheden.
Professionele krachten en vrijwilligers vullen elkaar aan en tonen engagement, bezieling en initiatief. Ze zijn
flexibel en leveren kwaliteitsvolle resultaten.
We zijn een slagkrachtige, dynamische en vooruitstrevende organisatie. We leveren kwaliteit en dragen bij
tot een waarde(n)volle en duurzame samenleving.
We werken vanuit een verantwoord middelenbeheer en financieel bewustzijn.
Onze werking is transparant en we communiceren op een actieve manier met de buitenwereld.
Onze aanpak vertrekt vanuit een open kijk op de samenleving. We hebben aandacht voor de korte en
de lange termijn. We meten de effecten van onze acties en spelen accuraat in op nieuwe evoluties en
uitdagingen.
We vinden het niet belangrijk wie iets doet, zolang het maar gebeurt. We werken actief samen met andere
actoren en bouwen netwerken uit. We erkennen onze regionale verantwoordelijkheid als OCMW. De Stad
Roeselare is daarbij een belangrijke partner.

1.3. Onze waarden
Om onze missie en visie te realiseren, hanteert OCMW Roeselare een constante gedragslijn die wordt
gedragen door de hele organisatie. Deze gedragslijn steunt op volgende vijf kernwaarden.
Samenwerking: met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op
het niveau van een team, entiteit of de organsiatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
Professionaliteit: zich deskundig gedragen, gericht zijn op het voortdurend verbeteren van het eigen
functioneren.
1. Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 maart 2010. Dit hoofdstuk vormt een onderdeel van
het meerjarenplan 2011 - 2013.
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Integriteit: handelen vanuit de codes van betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit,
milieuzorg, …). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen.
Klantgerichtheid: de behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten kennen en er
adequaat op reageren. Het begrip ‘klanten’ moet ruim worden geïntepreteerd: afhankelijk van de functie,
kan het gaan om diensten die verleend worden aan patiënten of cliënten buiten onze organisatie (externe)
klanten, maar evengoed kan het gaan om dienstverlening of ondersteuning aan personeelsleden binnen de
organisatie (interne klanten).
Engagement: zich gedreven, bevlogen en enthousiast gedragen. Ondernemerszin hebben en bereid zijn
om iets extra te doen.
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2. BASISOPDRACHTEN VAN OCMW ROESELARE
2.1. Maatschappelijke dienst- en hulpverlening
De kernopdracht van OCMW Roeselare is het verzekeren van een vlotte toegang van elke burger tot de
sociale grondrechten, via een kwaliteitsvolle en performante dienst- en hulpverlening.
Het uitgangspunt daarbij is hulpverlening op maat met aandacht voor de totale leefwereld van de cliënt. De
hulpverlening heeft als doelstelling om de actieve deelname in de samenleving van de meest kwetsbare
personen te verhogen.
De maatschappelijke dienst- en hulpverlening richt zich op 5 belangrijke levensdomeinen: inkomen,
gezondheid, huisvesting, werk en opleiding en sociaal netwerk.

Inkomen
Het OCMW staat in voor het toekennen van een aantal financiële tussenkomsten wanneer na
inkomensonderzoek blijkt dat de burger zelf over geen of onvoldoende financiële middelen beschikt. Een
aantal van deze tussenkomsten zijn bij wet vastgelegd, zoals leefloon, stookoliepremie en installatiepremie.
Maandelijks waren in 2012 gemiddeld 528 Roeselaarse huishoudens (gemiddelde januari tem september
2012) afhankelijk van het leefloon of equivalent leefloon als vervangingsinkomen.
Het leefloon als minimaal basisrecht is veelal ontoereikend om menswaardig te kunnen leven. Om de
levenskwaliteit van personen in financiële steunverlening te verbeteren en de kloof met het “socio-vitaal
minimum” te dichten, verleent het OCMW, hoofdzakelijk uit eigen middelen, op maat bijkomende financiële
hulp in de vorm van overbruggingssteun, huurwaarborgen, energieforfait, …
Zorgen voor een aanvaardbaar inkomen betekent echter meer dan het toekennen van leefloon en andere
financiële tussenkomsten. Complexiteit in administratie, veelheid van wetten en regels, overkreditering en
consumptiedruk kunnen bij personen, zelfs met een vast inkomen, ernstige financiële en budgetteringsmoeilijkheden doen ontstaan. Het OCMW helpt deze personen op maat bij het beheer van hun inkomen en
sanering van hun schuldenlast. Naargelang de situatie is rechtshulp, budgetbeheer, budgetbegeleiding of
collectieve schuldenregeling aangewezen.
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Gezondheid
Toegang verlenen tot gezondheidszorgen is een andere grote bekommernis van het OCMW. Het betalen
van medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten is voor heel wat mensen een probleem. Meer en meer
komt het OCMW dan ook tussen in de bijdragen voor de ziekteverzekering, in medische, farmaceutische en
hospitalisatiekosten en in de betaling van een hospitalisatie- en zorgverzekering. Voor de toekenning van
deze aanvullende financiële steun wordt intern een barema netto-beschikbaar inkomen gehanteerd.

Huisvesting
Het OCMW zet in op gezond, betaalbaar en duurzaam wonen. Zowel op de sociale als op de private
huurmarkt is er schaarste aan betaalbare kwaliteitsvolle woningen. Private eigenaars en sociale
huisvestingsmaatschappijen zijn selectiever geworden bij het verhuren van hun woningen aan maatschappelijk kwetsbaren. Het aantal aanvragen voor een woning blijft dan ook stijgen. Andere hulpverlening biedt
weinig kans tot slagen als mensen geen of een onstabiele woonst hebben.
Het OCMW verhuurt 50 woningen met een huurovereenkomst aan een grote verscheidenheid van mensen
en 30 woongelegenheden met begeleidingsovereenkomst aan specifieke doelgroepen. Voor personen in
dringende woonnood heeft het OCMW een aanbod van 20 doorgangswoningen. Dit zijn woningen die een
tijdelijk onderdak bieden, terwijl de bewoners vanuit het OCMW verder begeleid worden bij het vinden van
een meer definitieve oplossing voor hun woonprobleem.
Voor de groeiende groep van dak- en thuislozen met psychische en psychiatrische problematiek is er het
aanbod van de laagdrempelige opvang. Deze “bed-bad-brood” formule geeft mensen tijdelijk de kans om
terug op adem te komen.
Tevens biedt het OCMW kwaliteitsvolle opvang aan 147 asielzoekers die ondergebracht zijn in 63
woongelegenheden verspreid over de stad. Door de algemene problematiek van het asielbeleid kwamen
de diensten voor opvang van asielzoekers de laatste jaren onder grote druk. Er zijn immers onvoldoende
opvangplaatsen voor de asielzoekers. Het OCMW streeft dan ook naar een maximale beschikbaarheid van
opvangplaatsen. Naast huisvesting krijgen asielzoekers materiële hulp en specifieke begeleiding tijdens hun
asielprocedure.
Binnen ons OCMW is er ook het tewerkstellingsproject “’t Ateljee” voor kansengroepen met als opdracht het
uitvoeren van renovatie-, herstellings- of onderhoudswerken voor het eigen OCMW-patrimonium.

Werk en opleiding
Trajectbegeleiding is een belangrijke pijler van het OCMW om kansen op duurzame tewerkstelling van
kansengroepen te verhogen. Om mensen betere kansen te kunnen geven op inschakeling op de
arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om een opleidings- of tewerkstellingstraject te volgen waarbij de klant
zichzelf kan ontplooien en ontwikkelen. Via maatwerk en samenwerking met interne diensten en externe
partners krijgt de klant een leer– en werkervaringstraject aangeboden met het oog op duurzame en reguliere
tewerkstelling. Wanneer een persoon het bewijs moet leveren, van een periode van tewerkstelling om het
volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde werkervaring van de betrokkene
te bevorderen, neemt het OCMW maatregelen om hem een betrekking te bezorgen. Dit is een tewerkstelling
volgens art. 60§7 van de OCMW-wet.
De trajectbegeleiding wordt ook uitgevoerd voor jongeren van het deeltijds onderwijs, die nog de nodige
arbeidsattitudes ontbreken om in het reguliere circuit te worden tewerkgesteld.
Voor personen, die om tal van redenen nog ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, wordt trajectbegeleiding in combinatie met werkvloeropleiding aangeboden in twee specifieke projecten: oriëntatieproject
“Jump” (Join Us, Make Progress) en zorgproject “’t Koekegoed”.

Sociaal netwerk
Iedere burger heeft recht op een sociaal netwerk. Daarom biedt het OCMW ook kansen aan specifieke
doelgroepen om een sociaal netwerk te helpen opbouwen of te onderhouden door onder meer tussenkomsten in sociale, culturele en sportieve activiteiten.
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2.2. Kindzorg
OCMW Roeselare heeft een geïntegreerd en inclusief opvang- en zorgaanbod voor kinderen en jongeren
uitgebouwd. Het aanbod richt zich op zowel normaal ontwikkelende kinderen als op kinderen met een matige
ontwikkelingsbeperking. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande subsidiekanalen (Kind & Gezin, RIZIV
en Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en werken verschillende diensten samen om de
groei- en ontplooiingskansen van kwetsbare kinderen te vrijwaren.
Deze grote groep van kinderen vormt de doelgroep voor het netwerk van diensten van de Kindermobile. Het
accent ligt daarbij op vroegbegeleiding en inclusiviteit. Het is immers zo dat ingrijpen op een zo jong
mogelijke leeftijd meer effect heeft en het cumuleren van ontwikkelingsachterstanden kan beperken.
Daarnaast wordt ook het principe gehuldigd dat inclusieve opvang, d.i. kinderen met en zonder beperkingen
zonder onderscheid in eenzelfde groep, niet alleen een recht maar ook een voordeel is.
Kinderen met ontwikkelingsachterstanden, ADHD, autisme, gehoorstoornissen, taalachterstand, leerstoornissen en motorische stoornissen kunnen terecht in het Revalidatiecentrum (REVA) waar kinderen kunnen
worden onderzocht en behandeld door een multidisciplinair team. Het team bestaat uit een groep artsen,
psychologen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en een sociaal assistent. Jaarlijks worden een
elfduizendtal kwaliteitsvolle behandelingen van kinderen gerealiseerd. Niettegenstaande er een groot
team is in het REVA zijn ook hier de wachtlijsten zeer lang. Een kind dient gemiddeld tot 13 maanden te
wachten vooraleer een behandeling kan worden opgestart. De ouders van deze kinderen hebben telkens een
dringende vraag tot begeleiding en behandeling zodat deze wachttijden zo laag mogelijk worden gehouden,
maar de vraag is nu eenmaal veel groter dan het aanbod.
Het OCMW is een belangrijke speler op het vlak van de kinderopvang binnen de stad. De kinderopvangdiensten met de dienst voor Onthaalgezinnen, De Speelboot, Bloemenhove, De Beverboot, Pinochio en De
Nestel beschikken samen over 354 erkende kindplaatsen en vangen jaarlijks een 900-tal kinderen op.
Daar waar de kinderopvangdiensten van de Stad zich richten tot de naschoolse kinderopvang, richt OCMW
Roeselare zich bijna uitsluitend op de voorschoolse opvang. Niettegenstaande het OCMW een groot aanbod heeft aan voorschoolse kinderopvang zijn de wachtlijsten lang. Ook binnen onze kinderopvangdiensten
kunnen kinderen met een ontwikkelingsberperking terecht.
Naast het REVA zijn er ook de andere “diensten zorg” waar ouders en kinderen terecht kunnen voor,
audioprothesie, psychologisch advies voor kinderen en opvoedingsondersteuning voor de ouders. Deze
diensten zijn het Centrum voor Opvoedingsondersteuning (CO), de Psychologische Adviesdienst voor
Kinderen (PAK) en de dienst audioprothesie. De diensten zorg vangen jaarlijks een 280-tal kinderen en
jongeren op en bieden gerichte, professionele begeleiding op maat.
Met het netwerk van al deze diensten organiseert het OCMW een ruim aanbod aan kindzorg en opvang. De
interne omkadering, kennisdeling en samenwerking maken een begeleiding op maat van onze doelgroep, de
kinderen en jongeren met een matige ontwikkelingsbeperking, mogelijk.
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2.3. Dienstencentra en Thuiszorg
Senioren zo lang mogelijk in hun thuismilieu kunnen laten functioneren is nog steeds de primaire
doelstelling van de dienstencentra. Eén van de aspecten die hierbij belangrijk zijn, is de mogelijkheid voor
ouderen om via de grote verscheidenheid aan activiteiten hun sociaal netwerk in stand te houden. Een
blijvende maatschappelijke integratie, sociale participatie en een betere fysieke en mentale toestand is
daarvan het gevolg. Naast de Roeselaarse senior richten de dienstencentra zich ook meer en meer naar de
kwetsbare doelgroepen in onze lokale samenleving.
De dienstencentra telden in 2011 3.277 cursisten en 2.067 actieve clubleden. Vrijwilligers krijgen bij de
dienstverlening een volwaardige plaats. In de dienstencentra tellen we ongeveer 350 enthousiaste
vrijwilligers die we absoluut nodig hebben om de activiteiten kwaliteitsvol aan te kunnen bieden.
De dienstencentra van het OCMW zijn Ten Elsberge, Schiervelde en De Zilverberg (in het WZC). Dit
laatste neemt een specifieke plaats in waar het de bedoeling is om de kloof te dichten tussen thuiszorg en
residentiële zorg. Het aanbod streeft een perfecte synergie na tussen de leefwereld van de WZC-bewoner en
de prikkels van de buitenwereld (zijnde de buurtbewoner of de bezoekende mantelzorger). Gezamenlijke en
aangepaste activiteiten versmelten generaties en vermijden dat een WZC een afgesloten zorgcocon wordt.
Via een aanbod op drie verschillende locaties wordt rekening gehouden met een geografische spreiding
teneinde een toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening aan te kunnen bieden.
Naast de dienstencentra is ook een sterk uitgebouwde thuiszorg noodzakelijk om ouderen zo lang mogelijk
in hun thuismilieu te kunnen laten functioneren. Hiertoe worden onder meer warme maaltijden aan huis
geleverd en een Minder Mobielen Centrale aangeboden. Zo’n 790 gezinnen maken gebruik van de
poets- en klusjesdienst. Tevens zijn er dertig assistentiewoningen ter beschikking, uitgerust met aangepaste
technologie voor een veilig wooncomfort, voor senioren die zelfstandig kunnen wonen.
Daarnaast kunnen ouderen zich laten begeleiden door de zorgcoördinator die in afwachting van een opname
in de residentiële bewonerszorg de thuiszorg logistiek ondersteunt of helpt organiseren.
De poets- en klusjesdienst fungeert ook als een tewerkstellingsplaats voor kansengroepen, waarbij
er aan een 95-tal personen - in samenwerking met het team Opleiding en Tewerkstelling - opleiding en
begeleiding wordt geboden. Dit met als doel later te kunnen doorstromen naar een duurzame tewerkstelling
en hun maatschappelijke integratie te bevorderen.

2.4. Bewonerszorg
Met vier woonzorgcentra (WZCa) is OCMW Roeselare binnen de regio de belangrijkste speler op vlak van
residentiële ouderenzorg. We staan in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en beschikken over een sterk
uitgebouwde know-how op het vlak van ouderenzorg. Ook de drie centra voor kortverblijf en het dagverzorgingscentrum komen tegemoet aan de behoeften en verwachtingen van de Roeselaarse senioren op het vlak
van bewonerszorg.
In de WZCa De Waterdam (ex Ten Hove en Ter Dreve), Sint-Henricus, Ter Berken en De Zilverberg
vinden op vandaag 442 matig tot sterk zorgbehoevende ouderen een nieuwe thuis. Na de verbouwings- en
verbeteringswerken van De Waterdam tegen 2016, zullen er in totaal 482 woongelegenheden zijn.
In OCMW Roeselare richten we ons inzake residentiële ouderenzorg vooral op de zwaar zorgbehoevenden, waarbij we sinds 2008 streven naar een verhouding van 80% zwaar zorgbehoevende ouderen
(zorgcategorie B, C en Cd) en 20% matig zorgbehoevenden (zorgcategorie A, meestal bewoners met een
bijkomende kwetsbaarheid). De verouderde infrastructuur van WZC Ten Hove liet in het verleden niet toe
om zwaar zorgbehoevende ouderen op te vangen. Na de verbouwings- en verbeteringswerken van De
Waterdam (deel voormalig WZC Ten Hove) die werden opgestart in november 2010, zullen alle WZCa over
een hedendaagse zorginfrastructuur beschikken.
Binnen de WZCa wordt meer en meer gewerkt in kleinere leefgroepen binnen een zorgconcept van
kleinschalig genormaliseerd wonen. Daardoor wordt het WZC voor de bewoner niet enkel een
zorgomgeving, maar ook een echte thuis. De leefgroep wordt de kleine veilige woongemeenschap die
voorziet in alle behoeften en waarin aangepaste ontplooiingsmogelijkheden worden aangeboden.
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Wonen en zorg versmelten meer en meer tot een leefcultuur waarin respect, geborgenheid en zelfredzaamheid
basisprincipes zijn.
Inspelend op de gevolgen van de vergrijzing kiest het OCMW er voor om binnen haar WZCa een aangepaste
leefgroepwerking voor bewoners met dementie te ontwikkelen.
Ons OCMW beschikt over 9 woongelegenheden voor kortverblijf verspreid over WZC De Waterdam,
Sint-Henricus en De Zilverberg. Dit maakt het voor senioren mogelijk om voor een korte periode in een WZC
te verblijven als ondersteuning voor de mantelzorg of in afwachting van een definitieve opname in het WZC.
Daarnaast kunnen thuiswonende zorgbehoevende ouderen elke werkdag deelnemen aan tal van activiteiten
in het dagverzorgingscentrum Sint-Henricus. Voor de mantelzorger is dit een welkome hulp. Busjes werden
aangepast aan rolstoelgebruikers en zorgen voor transport van en naar het centrum. Het dagverzorgingscentrum biedt tevens onder de erkenning van een federaal zorgvernieuwingsproject 15 aangepaste plaatsen
voor personen met dementie.
Buurtbewoners kunnen tevens een maaltijd nuttigen in een WZC, omdat de WZCa hun dienstverlening ook
actief openstellen voor de brede omgeving. In die zin groeien de WZCa uit tot échte zorgbakens in de buurt.

2.5. Interne werking
De voorbije jaren werd sterk geïnvesteerd in verandering en continue verbetering van de ondersteunende
processen. Deze beweging werd ingezet met de “Optimalisatiestudie” van Deloitte die werd opgestart in 2006
en volledig afgerond in 2007. Tijdens het vorig meerjarenplan 2008-2010 werd de organisatiestructuur van
het OCMW grondig hertekend: nieuwe diensten zagen het licht en een aantal bijkomende functies werden
ingevuld. Daarnaast werd het project “Dynamo” opgestart met als belangrijkste doelstelling het
implementeren van een geïntegreerd management- en kwaliteitssysteem. Dit project werd begin 2012
afgerond, en betekent een belangrijke stap in het realiseren van de aanbevelingen van de “Optimalisatiestudie”.
In de ondersteunende diensten (Personeel & Organisatie, Facility, Algemene Zaken en Financiën)
werden reeds heel wat nieuwe initiatieven opgestart zodat een (nog) professionelere ondersteuning kan
geboden worden aan de diensten die gericht zijn naar de externe klanten. Dit was voor een aantal domeinen
slechts mogelijk na de indiensttreding van een aantal nieuwe sleutelfuncties waarbij de nodige bijkomende
specialisaties in huis werden gebracht.
Zonder alomvattend te willen zijn worden hier enkele belangrijke evoluties beschreven.
Zo werden belangrijke stappen gezet op het domein Personeel & Organisatie om te evolueren van een
“Personeelsadministratie” naar een volwaardig “Human Resources Management”. Het nieuw rekruteringsen selectiebeleid, de professionalisering van de evaluatie en vorming van medewerkers en het optimaliseren
van de administratieve personeelsprocessen zijn hier een uitwerking van.
Door het invoeren van budgethouderschap waarbij de financiële bevoegdheden en verantwoordelijkheden
aan budgethouders werden gedelegeerd, werd het financieel bewustzijn in de organisatie verder ontwikkeld.
Het ter beschikking stellen van een aantal geautomatiseerde boekhoudkundige instrumenten waren hiertoe
een noodzakelijke voorwaarde.
Het oprichten van een departement bevoegd voor het facilitair management heeft er voor gezorgd dat het
beheer van het patrimonium werd geprofessionaliseerd, schaalvoordelen op gebied van het horecagebeuren
werden gerealiseerd en de aankopen werden gecentraliseerd en geoptimaliseerd.
Er wordt tevens heel sterk ingezet op ICT, daar dit domein wordt erkend als van strategisch belang in het
kader van de organisatieontwikkeling. Er werden grote stappen gezet in het ter beschikking stellen van
eigentijdse IT-apparatuur en software toepassingen. Tevens werd een behoeftenonderzoek uitgevoerd
waarvan een belangrijk gevolg de opstart van het project “Een Huisbreed Portaal” is dat een volwaardig
document-, informatie-, content-, record- en kennisbeheerssysteem omvat.
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Ook werd er een dienst Communicatie opgericht om de interne en externe communicatie te
professionaliseren. Er werd een bevraging bij het personeel uitgevoerd voor wat betreft de interne
communicatie en een bevraging van de klanten voor wat betreft de externe communicatie. Aan de hand van
de aanbevelingen van deze bevragingen werden reeds de vernieuwing van de website, de vernieuwing van
het intranet en de implementatie van de nieuwe huisstijl gerealiseerd.
Sterke ondersteunende diensten zijn een absolute voorwaarde om de operationele diensten de noodzakelijke mogelijkheden te geven een optimale service aan de burger te bieden.
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3. DOELSTELLINGEN OCMW ROESELARE IN
2011-20133
Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen die de OCMW-raad eind 2010 vastlegde. Deze strategische
doelstellingen (SD) zijn een concretisering van de missie en visie van OCMW Roeselare, beschreven in deel
1. Ze geven aan waar OCMW Roeselare zich in 2011-2013 wil op richten, waar zij de accenten wenst op te
leggen.
Er dient te worden benadrukt dat een bepaalde doelstelling steeds samen wordt gelezen met de
andere doelstellingen, wat betekent dat een doelstelling in zekere mate kan beperkt worden door een andere
doelstelling of faciliterend kan zijn voor het bereiken van een andere doelstelling. In bijlage 1 is de volledige
lijst van strategische en bijhorende operationele doelstellingen opgenomen.
Voorafgaand willen we tevens benadrukken dat het begrip klant steeds ruim geïnterpreteerd moet worden;
dit zijn zowel de cliënten van de sociale dienst, de senior die beroep doet op een dienstencentrum, het kind
dat wordt opgevangen in een kinderdagverblijf, de ouders van dat kind, … Afhankelijk van de context waarin
het begrip wordt gebruikt, kunnen zowel de interne klanten als de externe klanten er onder begrepen worden.

SD 1. We verhogen de kwaliteit en de efficiëntie van onze bestaande
dienstverlening.
De meeste aandacht gaat uit naar het bestendigen en het optimaliseren van de bestaande dienstverlening. Deze strategische doelstelling is dan ook de eerste strategische doelstelling in het kader van het
meerjarenplan 2011-2013.
Via een aangepaste, vraaggerichte dienstverlening beoogt het OCMW de levenskwaliteit van zijn
klanten te verhogen. Onder aangepaste dienstverlening begrijpen we: op tempo en op maat van de klant met
inbegrip van de betaalbaarheid van de dienstverlening. De basisbehoeften van de klanten dienen dan ook een
volwaardige invulling te krijgen door onze dienstverlening.
Om de kwaliteit van het leven van de burgers te verhogen hebben we aandacht voor de verschillende
levensdomeinen. De mate waarin personen een voldoende inkomen, goede fysische en psychische
gezondheid, opleiding en/of werk, gezonde en betaalbare huisvesting en sociale netwerkvorming hebben
bepalen hun welzijn. Door integrale hulpverlening richt het OCMW zich tot die mensen met problemen op
verschillende levensdomeinen.
Via de methodiek van maatzorg willen we personen en gezinnen tot meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid brengen. Maatzorg betekent dat er onder andere versterkt ingezet wordt op verhoging van het
aanbod van activeringstrajecten en op de begeleiding voor specifieke doelgroepen. Maatzorg betekent ook dat
individuele hulpverlening wordt aangevuld met groepswerk. In het kader van preventie en sociale
netwerkvorming is groepswerk dan ook aangewezen.
De dienstverlening van het OCMW dient zich uit te strekken over het ganse grondgebied van Roeselare
en iedere inwoner moet van dezelfde of gelijkwaardige toegankelijkheid kunnen genieten. Dit zowel voor
maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang, residentiële seniorenzorg als in de dienstencentra.
Binnen het OCMW staat de klant centraal. De basismissie van het OCMW is immers dat iedereen recht
heeft op een menswaardig leven. Er wordt dan ook een grote klantentevredenheid nagestreefd. Door het
invoeren van een gecentraliseerde en gestructureerde aanpak van klanten-tevredenheidsmetingen wil het
OCMW deze klantentevredenheid verhogen door met deze metingen rekening te houden bij het bepalen en
bijsturen van het beleid. Ook de betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van zowel de externe als interne
3. Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 december 2010 en de gemeenteraad van 20
december 2010. Dit hoofdstuk vormt een onderdeel van het meerjarenplan 2011-2013.
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klanten dienen te worden vergroot. Door als organisatie open te staan voor verbetersuggesties van externe
en interne klanten ontstaat er een dynamiek van permanente verbetering.
Door het OCMW wordt sterk ingezet op een procesmatige werking, of anders gezegd het beheersen en
verbeteren van de basisdienstverlening. Met als doelstelling het beschrijven en optimaliseren van processen met het oog op kwaliteitsverbetering, realiseren van efficiëntieverhoging, verhogen van effectiviteit en
beheersing van risico’s. Het einddoel van het permanent in vraag stellen en verbeteren van de processen van het OCMW is meer kwaliteit leveren met dezelfde middelen of dezelfde kwaliteit leveren met
minder middelen. Tevens worden nieuwe acties en projecten projectmatig uitgewerkt teneinde het
gestructureerd aanpakken en beheren van nieuwe initiatieven te verbeteren. Het invoeren en opvolgen van
diverse meetinstrumenten vloeit hier uit voort teneinde de werking van de organisatie in kaart te kunnen
brengen en te kunnen monitoren. Op deze wijze wordt dan ook verder werk gemaakt van het aanscherpen
van de competentie “organisatieontwikkeling”.
Een eerste belangrijke voorwaarde voor het optimaliseren van de dienstverlening is het verder
uitbouwen van een performante, gecentraliseerde en gedifferentieerde automatiseringsomgeving. De
mogelijkheden die geboden worden door de hedendaagse technologie worden dan ook maximaal gebruikt.
Deze technologie omvat zowel apparatuur als programmatuur.
Een tweede belangrijke voorwaarde is het verhogen van de kwaliteit van onze infrastructuur. Zowel externe
klanten, interne klanten en medewerkers moeten immers kunnen beschikken over eigentijdse infrastructuur
die het nodige comfort bieden. Dit om de dienstverlening naar de klanten op een kwaliteitsvolle manier te
kunnen aanbieden en medewerkers in optimale arbeidsomstandigheden hun taken te laten volbrengen.
Er wordt tevens groot belang gehecht aan het verder uitbouwen en verankeren van duurzaamheid en
diversiteit binnen de organisatie. Duurzame ontwikkeling voldoet aan de behoeften van het heden zonder
de toekomst van de aankomende generaties in het gedrang te brengen. Als openbaar bestuur dient het
OCMW dan ook een voorbeeldfunctie op te nemen inzake duurzame ontwikkeling. Er wordt hierbij
bijvoorbeeld gedacht aan een “vergroening” van het aankoopbeleid, een inperking van het energieverbruik in de
OCMW-gebouwen en de aankoop van milieuvriendelijke wagens. Diversiteit betekent het waarderen en het
beheren van de verschillen, teneinde iedereen dezelfde ontplooiingskansen te bieden en ervoor te zorgen
dat iedereen ten volle kan deelnemen aan de maatschappij.

SD 2. We baseren onze dienstverlening op een duidelijk doelgroepenbeleid
De meeste aandacht van onze dienstverlening moet uitgaan naar de burgers die nergens anders terecht
kunnen. Het OCMW richt zich dan ook in het bijzonder naar de specifieke doelgroepen die het moeilijk
hebben in onze hedendaagse maatschappij. Het permanent ter beschikking hebben van actuele
omschrijvingen van de verschillende doelgroepen en hun rechten en plichten is dan ook een essentiële
voorwaarde om deze opdracht te vervullen.
Dit betekent echter niet dat er stigmatiserende en fragmentarische dienstverlening wordt aangeboden. Het
uitgangspunt bij alle dienstverlening is het “inclusief” organiseren van het aanbod: niemand wordt uitgesloten
van de dienstverlening en er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke verscheidenheid van mensen.
Het OCMW richt zich vooral op het ontwikkelen van groei- en ontplooiingskansen voor de kwetsbare
groepen door het organiseren van een aanbod van opvang en begeleiding. Zorg op maat is dan ook een
uitgangspunt waarbij er wordt vertrokken van de sterktes van de klanten. Het OCMW opteert voor een integrale
benadering van de klant met als doelstelling de toestand van kansarmoede te voorkomen, zo niet zo snel
mogelijk te beëindigen.
Voor kinderen en jongeren die een bijzondere zorgbehoefte hebben is het belangrijk om die kinderen op een
zo vroeg mogelijke leeftijd begeleiding aan te bieden. Vroegbegeleiding is nodig om het cumulatief effect van
achterstand te voorkomen of te beperken. Daarnaast is het belangrijk om deze kinderen niet af te zonderen
maar op te vangen met leeftijdgenootjes, in een normale context. Het is een recht en een bron van extra
ontwikkelingsstimulatie. Verder wordt het aanbod bij voorkeur geïntegreerd georganiseerd; een dergelijke
aanpak wordt onder meer gerealiseerd door een verstrengeling van een aanbod zorg en een aanbod opvang.

13

Hoewel de regio Roeselare een jongere bevolking heeft dan het West-Vlaamse gemiddelde is toch een
vierde van de bevolking 60-plusser in Roeselare4. Eén van de grootste uitdagingen voor de toekomst is
de te verwachten aangroei, of zelfs explosie, van het aantal hoogbejaarden. De senioren zijn dan ook een
belangrijke doelgroep van het OCMW.
Het aantal zorgvragen overtreft nu al het aanbod. Er moet dan ook noodgedwongen geprioritiseerd worden.
Het OCMW zal enerzijds de 80/20–regel aanhouden inzake zorgbehoevendheid in de residentiële zorg.
Dit betekent dat het OCMW zich voor wat betreft de woonzorgcentra in eerste instantie richt naar de senior
met sterke zorgbehoevendheid en dat maar 20% van de populatie in de WZCa licht zorgbehoevend is.
Anderzijds heeft het OCMW grote aandacht voor een kwaliteitsvolle en uitgebouwde zorg aan huis. Dit
laat toe om de senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuismilieu te kunnen laten blijven. Iedereen
hoopt immers om in zijn eigen vertrouwde thuisomgeving te kunnen genieten van zijn oude dag. Een sterk
uitgebouwde thuiszorg draagt hier toe bij.

SD 3. We versterken interne en externe samenwerking en creëren synergieën in
onze dienstverlening
Het OCMW opereert in een sector waar er meer vraag dan aanbod is. Bovendien is de budgettaire krapte
nog een extra stimulans om te mikken op schaalgrootte en samenwerking. Er moet dan ook volop worden
ingezet op het maken van afspraken met andere welzijnspartners over prioritisering en taakverdeling, op
realisatie van partnership, enzovoort.
Een belangrijke partner van het OCMW is sowieso de Stad, wat ook bewust werd opgenomen in de
uitgewerkte visie. Door het versterken van synergieën tussen Stad en OCMW inzake de ondersteunende
diensten worden er effecten van schaalvergroting nagestreefd. Onder effecten van schaalvergroting dient te
worden verstaan: verhoging van kwaliteit van de dienstverlening of drukken van de kosten en dus verhogen
van efficiëntie van de dienstverlening. In 2010 werd gestart met de opmaak van een gemeenschappelijke
nota door het managementteam van Stad en OCMW (goedgekeurd in het vast bureau van 16 juni 2010
en het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2010) waarbij de intenties tot een versterkte
samenwerking tussen de ondersteunende diensten werden beschreven. Deze intenties werden en zullen
nog verder worden uitgewerkt in concrete samenwerkingsverbanden.
Naast de samenwerking met de Stad is het ook noodzakelijk dat het OCMW verder actief participeert aan
netwerken en netwerken zelf uitbouwt op alle niveaus (intern, extern, lokaal en regionaal…). Tevens wordt
er specifieke aandacht geschonken aan het bestendigen en verhogen van samenwerking met andere
sociale organisaties en verenigingen. Dit om dienstverlening die door het OCMW niet wordt aangeboden te
ondersteunen of gezamenlijke opdrachten aan te pakken, teneinde de burgers de nodige dienstverlening
aan te bieden. Permanent dient dan ook het eigen aanbod worden afgestemd op alle bestaande en nieuwe
ontwikkelingen in de sector. Door het aangaan van sterke partnerschappen met andere actoren (hogere
overheden, regionale netwerken, Stad, private diensten…), vanuit duidelijke en dynamiserende afspraken,
kan een integraal sociaal beleid worden gevoerd in Roeselare.
Een versterkte samenwerking moet echter niet alleen extern worden gezocht maar ook telkens intern binnen
de eigen organisatie. Een versterkte samenwerking tussen de verschillende entiteiten binnen de organisatie
en horizontaal doorheen de organisatiestructuur biedt kansen tot delen van deskundigheid en effecten van
schaalvergroting. Zo wordt bijvoorbeeld op het gebied van het horecagebeuren over de verschillende diensten en instellingen heen gestreefd naar effecten van schaalvergroting rekening houdende met de nieuwste
tendenzen binnen de sector. Als organisatie dient er dus permanent blijvend aandacht worden besteed aan
een geïntegreerde werking en dienstverlening.

4. Demografie 2012: Roeselare, Steunpunt Sociale Planning – provincie West-Vlaanderen.

14

SD 4. We realiseren een doeltreffende interne en externe communicatie met
informatie- en kennisbeheer als uitgangspunt
Uit een beperkte steekproefbevraging die plaatsvond in 2010 bleek dat OCMW Roeselare niet zelden
onbekend en onbemind is bij de brede bevolking. Zeker bij oudere mensen wordt het OCMW soms vooral
geassocieerd met de vroegere “Commissie voor Openbare Onderstand”. Wanneer wordt doorgevraagd
blijkt echter dat dit imagoprobleem geen gevolg is van een slechte dienstverlening maar wel gecreëerd
wordt door een perceptieprobleem5. Er moet dan ook werk blijvend worden gemaakt van het realiseren
van een grotere bekendheid van de verschillende soorten dienstverlening van het OCMW met voldoende
aandacht voor de specifieke doelgroepen. Het is belangrijk dat de informatie betreffende de dienstverlening
beschikbaar is voor wie er om vraagt en dat deze info beschikbaar is voor wie er naar zoekt. Deze informatie
moet tevens kwaliteitsvol worden aangeboden, d.w.z. ze moet correct zijn, met de juiste accenten en alle
informatie moet bevattelijk zijn. Naast deze productcommunicatie dient er ook te worden ingezet op
imagocommunicatie. Er wordt dan ook de nodige aandacht besteed aan het werken aan een positiever
imago voor het OCMW en dit vertrekkend vanuit de merkenstrategie van de verschillende diensten en
instellingen en met een nieuwe uniforme huisstijl. Deze nieuwe huisstijl dient tevens als hefboom voor het
verder implementeren van de nieuwe organisatiecultuur.
Het OCMW kent momenteel geen gestructureerd onthaal voor de informatiezoekende burger. Het belang
van een optimaal onthaal en een aangepaste publieksbegeleiding mag helemaal niet worden onderschat.
Het draagt er in sterke mate toe bij of een potentiële bezoeker of klant al dan niet over de drempel wordt
gehaald. Bij de infrastructurele uitbouw van publieksgerichte diensten moet de interne en externe klant meer
centraal geplaatst worden om de eerstelijnszorg te verbeteren.
Naast de externe communicatie is ook een doeltreffende interne communicatie vereist binnen een
organisatie in verandering teneinde de nieuwe organisatiecultuur uit te laten dragen door alle medewerkers.
Er wordt dan ook heel veel aandacht besteed aan het interactiever en doelgerichter maken van informatie
en documenten door het ontwikkelen van een huisbreed portaal dat een volwaardig document-, informatie-,
content-, record- en kennisbeheerssysteem omvat. De administratieve praktijken worden onder meer door dit
portaal en door het investeren in de administratieve processen, samenwerking en bijscholing op een hoger
niveau getild. Door een optimalisatie van de interne communicatie wordt de betrokkenheid van het werkveld
bij het beleid van de organisatie verhoogd.
De komst van IT heeft sinds de jaren 80 de informatiecultuur in elke organisatie grondig beïnvloed. We
gaan in elk geval anders om met informatie: we maken veel makkelijker informatie, maar wijzigen dat ook
makkelijker en verwijderen het ook makkelijker. Met e-informatie gaan we hoe dan ook lakser om dan met de

5. S. Wellens, Rapport externe communicatie en imago OCMW Roeselare, Memori, Onderzoeksgroep verbonden
aan de Lessius Hogeschool, aktename in de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 mei 2010.
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papieren informatie in de informatiecultuur van vroeger; sommige e-informatie (bv. e-mails) klasseren we niet
eens meer mee in dossiervormingsacties. Nieuwe generaties medewerkers van deze organisaties zijn ware
e-leden en zijn de papieren informatiecultuur wat ontgroeid. Het is opmerkelijk hoe de lacune die zo ontstaan
is rond hoe om te gaan met informatie op zich weinig formele aandacht krijgt in bedrijfsbrede strategieën,
terwijl informatie als zodanig automatisch wél als belangrijk onderdeel van het vermogen wordt beschouwd.
Deze vaststelling is ook van toepassing op onze organisatie. Zowel voor het maken en beheren van
informatie, het doorgeven ervan (communicatie), als de actieve, bedrijfsintelligente omgang met informatie
(kennis), wordt onze organisatie geconfronteerd met urgente noden om de bedrijfsinformatiecultuur bij te
stellen. Als openbaar bestuur wordt het OCMW immers wel degelijk verondersteld om vanuit erg diverse
perspectieven een goed informatiehuishouden te hebben. Strategisch inzetten op dit thema houdt een
engagement in op het hoogste niveau, dat een signaal is tot ‘helemaal beneden’. Te veel werd dit
thema als te vanzelfsprekend geacht zodat het de scope wat verloor. Vandaar de vraag naar een huisbrede,
nieuwe impuls rond informatie- en communicatiebeheer voor het OCMW. Een expliciete nadruk op dit thema
gedurende de volgende jaren kan fundamenteel bijdragen tot een verbetering van de organisatie van het
OCMW, die een informatie- en kennisintensieve organisatie is. Het belangt elke directie, departement, dienst
en medewerker aan om hierop mee strategisch in te zetten.

SD 5. We zoeken actief naar nieuwe middelen en optimaliseren onze middelen
teneinde de dienstverlening vernieuwend te ontwikkelen.
De voorbije jaren zijn er heel wat inspanningen geleverd in het kader van het ontwikkelen van het
financieel bewustzijn: budgethouderschap werd geïmplementeerd sedert januari 2010, iedere budgethouder
heeft toegang tot een financieel dashboard waarbij de actuele staat van de boekhouding geconsulteerd kan
worden, personeelskosten worden sterk gemonitord,…. Het is noodzakelijk dat deze inspanningen verder
worden gezet teneinde het financieel bewustzijn nog meer in te bedden in de organisatie bij alle medewerkers.
Een uitloper hiervan is dat er permanente aandacht dient te worden besteed aan het optimaliseren van de
opbrengsten. Deze opbrengstenoptimalisatie betekent zowel dat de opbrengsten ten aanzien van de klanten
als mogelijke subsidiëringskanalen permanent worden opgevolgd. Tevens wordt er geëvolueerd naar een
actiever aankoopbeleid om de uitgaven te verminderen.
Een OCMW moet uiteraard geen winst maken. Nieuwe inkomsten of minder uitgaven moeten leiden tot
nieuwe of bijkomende dienstverlening. De wachtlijsten zijn immers dikwijls veel te lang. De dienstverleningscapaciteit zal worden verhoogd van zodra dit budgettair neutraal kan worden gerealiseerd. Diensten kunnen
dus worden uitgebreid indien er bijkomende middelen kunnen worden bekomen en wanneer dit past binnen
de andere doelstellingen en de realisatie van de missie en de visie.
Voor de marktconforme diensten (die ook door de profitsector worden aangeboden) wordt er binnen de
grenzen die de hogere overheden aan overheidsorganisaties opleggen gestreefd naar een financieel
evenwicht. Dit betekent dat er wordt gezocht naar marktconformiteit over de publieke/private grenzen heen.
Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden betekent dit bijvoorbeeld dat er wordt
gekeken naar het type arbeid of type dienstverlening en dat er wordt vertrokken van benchmarking over
het onderscheid publieke-private sector heen. Dit brengt met zich mee dat pakweg voor wat betreft de
WZCa wordt vergeleken met de private WZCa. Dit geldt dan eveneens voor het technisch personeel, het
revalidatiecentrum, de kinderdagverblijven…. Het invoeren van de nieuwe rechtspositieregeling voor het
personeel was in dit kader dan ook een belangrijke mijlpaal.

SD 6. We investeren sterk in ons menselijk kapitaal, teneinde over voldoende
competente, enthousiaste en betrokken medewerkers te beschikken.
Menselijk kapitaal is één van de belangrijkste factoren in elke organisatie. Dat geldt echter des te meer voor
een dienstverlenende organisatie als een OCMW.
Onder menselijk kapitaal verstaan wij zowel onze medewerkers in dienstverband, onze raadsleden en
onze vrijwilligers. Blijvend investeren in deze medewerkers en toekomstige medewerkers is dan ook een
belangrijke succesfactor voor het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.
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De komende jaren staat ons OCMW voor belangrijke uitdagingen op het vlak van rekrutering en
selectie. Heel wat medewerkers zullen immers de komende jaren de organisatie verlaten omwille van hun
pensioengerechtigde leeftijd. Vooral voor de knelpuntberoepen zoals de verpleegkundige en verzorgende
functies in de WZCa zal het een uitdaging zijn om voldoende nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven
om de kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen. OCMW Roeselare wil hierbij evolueren naar een
merk (employer branding) dat de weergave is van het soort werkgever dat het wil zijn. Het is de bedoeling
dat potentiële medewerkers in staat zijn te verwoorden welk beeld, welke gedachten, welke gevoelens en
connotaties OCMW Roeselare bij hen oproept. OCMW Roeselare wenst dan ook op een proactieve manier
zowel op vlak van kennis als op emotioneel vlak personen te verleiden om een uitgesproken band uit te
bouwen met de organisatie.
De ambitie van het Human Resources-beleid (HR-beleid) is te evolueren naar een strategische partner
van het management, zonder het veranderingsmanagement en de optimalisatie van de basisdienstverlening te verwaarlozen. De bedoeling is dat de HR-deskundigen dichter bij het lijnmanagement zitten en deze
ondersteunen in het voeren van het HR-beleid. HR-professionals worden dan ook aanzien als belangrijke
partners om de organisatie- en afdelingsdoelstellingen te bereiken. Er wordt gekozen voor de principes van
oplossingsgericht management als glijmiddel voor de nieuwe organisatiecultuur. Dit vertrekt in principe vanuit
de sterktes van de medewerkers.
De kwaliteit van de medewerkers is de belangrijkste bron voor innovatie en kwaliteit van de
organisatie. Medewerkers en potentiële medewerkers hechten veel belang aan de aandacht die de
organisatie besteedt aan de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van zijn medewerkers. Er wordt dan ook
gekozen om een volwaardig competentiemanagement uit te bouwen waarbij van een geïntegreerde aanpak
van het HR-beleid (rekrutering en selectie, evaluatie en vorming) wordt gekomen tot een maximale
inzetbaarheid van het menselijk potentieel. Hierdoor is het ook voor iedereen duidelijk welke competenties
nodig zijn voor een bepaalde functie, op welke manier hij/zij geëvalueerd zal worden en wat de trainings- en
opleidingsbehoeften zijn.
Voor de medewerkers wordt een context gecreëerd waarin zij binnen de organisatiedoelstellingen zelf de
mogelijkheid krijgen om hun eigen rol op te nemen. Medewerkers worden in staat gesteld om zelf hun
loopbaanontwikkeling mee te helpen uittekenen. Er wordt hierbij zoveel als mogelijk rekening gehouden
met een goede balans werk/gezin van de medewerkers en mogelijkheden van jobrotatie via het uitwerken
van een systeem van interne mobiliteit. Medewerkers worden zoveel als mogelijk betrokken bij het beleid
en krijgen inspraakmogelijkheden om het beleid uit te helpen tekenen. Tevens wordt er grote aandacht aan
de materiële en immateriële arbeidsomstandigheden besteed, zodat medewerkers in de best mogelijke
omstandigheden hun taken kunnen volbrengen. Dit vereist een flexibel en dynamisch personeelsbeleid
waar naar wordt gestreefd bij de invoering van de nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel. Ook het
implementeren van een plannings- en tijdsregistratiesysteem is één van de initiatieven die hiertoe wordt
genomen. Op deze wijze wordt er een hoge medewerkerstevredenheid nagestreefd.
Tevens wordt er een actief en geïntegreerd vrijwilligersbeleid opgezet. Momenteel heeft het OCMW reeds
heel wat enthousiaste vrijwilligers. Zonder hen zou het OCMW geen kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen
bieden. Het is belangrijk om hen blijvend in te zetten bij het uitvoeren van onze dienstverlening en hen een
aangename werkomgeving aan te bieden.

Tijdens de huidige legislatuur ondernam OCMW Roeselare al heel wat acties die bovenstaande
doelstellingen onderschrijven. Voor een terugblik op de realisaties tijdens de legislatuur 2007-2012,
verwijzen we naar de nota van het managementteam van OCMW Roeselare in bijlage 2. Deze nota werd op
10 oktober 2012 aan de raad voor maatschappelijk welzijn meegedeeld.
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4. ACCENTEN EN SPEERPUNTEN VOOR 2013
OCMW Roeselare zal in 2013, net als de voorbije jaren onverminderd het uitgestippelde beleid beschreven in
het meerjarenplan 2011-2013 verder zetten. Net als de voorbije jaren zullen de medewerkers van het OCMW
zich ook in 2013 ten volle inzetten om de basisopdrachten van het OCMW - beschreven in deel 2 van deze
beleidsnota - op een kwaliteitsvolle manier te vervullen, en de vooropgestelde doelstellingen - beschreven in
deel 3 van deze beleidsnota - te realiseren.
Om de kwaliteit en de efficiëntie van deze bestaande dienstverlening nog verder te optimaliseren, worden
er voor het komende jaar een aantal nieuwe acties gepland. Welke nieuwe accenten OCMW Roeselare
in 2013 zal leggen, wordt hieronder besproken. Dit deel spitst zich voornamelijk toe op de inhoudelijke
speerpunten van enerzijds de directie dienst- en hulpverlening en anderzijds van de directie seniorenzorg,
de twee operationele pijlers van het OCMW. Een lijst van alle concrete acties voor 2013 zijn opgenomen in
bijlage 3.

4.1 Sociale dienst en schuldhulpverlening
De voorbije twee jaar zette de sociale dienst sterk in op activering en energiebegeleiding. Zo leidt elke
doorverwijzing naar het team Opleiding en Tewerkstelling nu onmiddellijk tot de opstart van een voortraject
waarbij op individuele basis concrete stappen met de cliënt worden gezet. Ook op vlak van energiebegeleiding zijn heel wat initiatieven uitgewerkt: een themafolder over energie, de installatie van een energieloket,
energiescans in woningen van cliënten i.s.m. Energiesnoeiers, … Het aanbod en de begeleiding op vlak van
activering en energie willen we in 2013 nog verder optimaliseren en uitbreiden.
Om de hulpverlening aan cliënten ook methodologisch te versterken, werkt de sociale dienst aan een
gemeenschappelijk handelingskader waarbinnen het maatschappelijk werk in OCMW Roeselare zich
situeert. In 2013 zullen deze krijtlijnen vastgelegd en verder geconcretiseerd worden. Het creëren van tijd en
ruimte om vanuit maatwerk tot een integrale begeleiding te komen, zal daarbij één van de centrale uitgangspunten zijn. Niet alleen binnen het algemeen maatschappelijk werk, maar ook binnen de schuldhulpverlening,
versterken we de integrale begeleiding bij dossiers met een grote zorgcomponent. Door het afsluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met vzw Efrem - een organisatie die gespecialiseerd is in hulpverlening aan
(ex-)zelfstandigen - wordt de schuldhulpverlening vanuit het OCMW aan (ex-)zelfstandigen versterkt.
Om een nog adequater beleid te kunnen voeren is cijfermateriaal onontbeerlijk. Daarom zet de sociale dienst
en schuldhulpverlening een managementinformatiesysteem op dat ons in staat moet stellen om de evolutie
van kengetallen nauwgezet op te volgen en het beleid hierop af te stemmen.
Vanuit de sociale dienst en schuldhulpverlening blijft men investeren in een sterkere netwerkvorming en
samenwerking met andere partners in het werkveld. Voornamelijk de samenwerking en eventuele integratie
met het Sociaal Huis van de Stad Roeselare wensen we verder te concretiseren. Ook op vlak van wonen
wensen we de samenwerking met derden te versterken; waarbij het OCMW zelf sterk wil blijven inzetten op
zijn opdracht om (tijdelijke) huisvesting en woonbegeleiding aan te bieden aan specifieke doelgroepen (in
doorgangswoningen, laagdrempelige opvang, begeleid wonen, lokaal opvanginitiatief, …). Voor het regulier
inhuren en verhuren van woningen willen we nog meer samenwerken met het sociaal verhuurkantoor regio
Roeselare. Dit brengt ook een heroriëntering van het tewerkstellingsproject ’t Ateljee mee, dat nu wordt
ingezet om technische opdrachten uit te voeren in de woningen van de Huurservice, het OCMW-patrimonium
en de woningen van het sociaal verhuurkantoor regio Roeselare.
Bij het implementeren van de diverse verbeteracties in de sociale dienst en schuldhulpverlening, vormen
de aanbevelingen geformuleerd in het actieplan ‘Drempels voor kwetsbare groepen t.a.v. de sociale dienst
OCMW Roeselare’ opgemaakt door Samenlevingsopbouw in samenspraak met deze kwetsbare groepen
zelf, steeds de leidraad. Samen met klanten nadenken over het verbeteren van de dienst- en hulpverlening
zien we dan ook als een belangrijke meerwaarde.
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4.2 Kindzorg
Niet enkel in de sociale dienst en schuldhulpverlening stelt men methodiekontwikkeling centraal. Ook
binnen de kindzorgdiensten worden vernieuwde werkvormen ingevoerd; zo implementeert het revalidatiecentrum het oplossingsgericht denken in het therapeutisch proces en binnen de kinderopvangdiensten wordt
de vernieuwde pedagogiek van Reggio Emilia6 structureel ingebouwd in de dagdagelijkse werking.
Via diverse acties tracht de speelotheek ‘Pipo’ van OCMW Roeselare zich in 2013 sterker te profileren,
zodat deze werking een ruimere bekendheid en toegankelijkheid verwerft ten aanzien van ouders, kinderen,
scholen, leerkrachten en andere partners.
Wil de Kindermobile blijvend flexibel inspelen op de snel veranderende ontwikkelingen inzake kindzorg
(nieuwe conventie voor het REVA, decreet preventieve gezinsondersteuning, …), dan dient zij de komende
jaren nieuwe partners te identificeren en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.
Om de externe werking van de Kindermobile te optimaliseren, zullen ook een aantal interne processen
worden bijgestuurd: het actualiseren van de missie en visie van de Kindermobile, het optimaliseren van het
kwaliteitsbeleid en het hertekenen van de organisatiestructuur.

4.3 Dienstencentra en Thuiszorg
Halfweg 2011 opende OCMW Roeselare met trots een derde dienstencentrum: De Zilverberg. Door een
volledige integratie in de gebouwen van het gelijknamige woonzorgcentrum is dit dienstencentrum atypisch,
maar ook uniek in Vlaanderen. Het dienstencentrum is niet alleen fysisch geïntegreerd in het woonzorgcentrum, ook in de werking streven we naar een maximale wisselwerking, afstemming en samenwerking. Na
anderhalf jaar werking lijkt ons een evaluatie in 2013 van het concept en de werking van dit dienstencentrum
aangewezen.
Het dienstencentrum De Zilverberg stapt in 2013 - in navolging van de andere dienstencentra - mee in het
buurtproject dat sociaal geïsoleerde ouderen wil bereiken en hen uit hun isolement wil halen door middel van
een telefoontje of een bezoekje.

6. De Reggio Emilia-benadering is een visie op opvoeding, die kinderen wil laten opgroeien tot sterke mensen met
een eigen mening. Deze visie vertrekt vanuit drie basisprincipes: 1) kinderen worden gezien als krachtige en sterke
mensjes met veel kwaliteiten, 2) kinderen willen zich uitdrukken en communiceren met anderen op veel verschillende
manieren, ze moeten gestimuleerd worden om deze ‘talen’ optimaal te ontwikkelen en 3) het belang van drie pedagogen: het kind zelf, de volwassene en de omgeving.
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Naar aanleiding van 40ste verjaardag in 2013 van de lokale dienstencentra, zullen ook de Roeselaarse
dienstencentra actief deelnemen aan een groots opgezette Vlaamse campagne om het aanbod van deze
centra te promoten.
Om de ondersteuning ten aanzien van senioren nog te verbeteren, zulllen de bezoekers van de lokale
dienstencentra in de toekomst beroep kunnen doen op medewerkers van de dienstencentra voor kleine
administratieve ondersteuning.
Op infrastructureel vlak dringt een vernieuwing van de grootkeuken in Ten Elsberge, waar dagelijks meer dan
300 warme maaltijden worden bereid, zich op. Deze renovatiewerken zullen midden 2013 van start gaan.
Tijdens deze werken zal een tijdelijke keuken worden ingericht in WZC De Waterdam.
Samenwerking en netwerkvorming dragen we hoog in het vaandel, zeker ook op vlak van thuiszorg. In
dit kader willen we de samenwerkingsmogelijkheden tussen de klusjesdienst van het OCMW en CAW
Midden-West-Vlaanderen verkennen. Ook binnen de stuurgroep stedelijk welzijnsoverleg willen we vanuit de
dienstencentra en thuiszorg actief participeren aan het opzetten van projecten die de strijd aangaan tegen
vereenzaming, de uitbouw van wijkrestaurants, intergenerationeel werken, … Dit zijn namelijk belangrijke
actieterreinen van de dienstencentra en thuiszorg.
Na de tevredenheidsmetingen in de thuiszorgdiensten in 2012, volgt in 2013 een tevredenheidsbevraging
bij de bezoekers van de lokale dienstencentra over de recreatieve activiteiten. Met de informatie die we
verkrijgen uit deze metingen gaan we aan de slag om de klantentevredenheid verder te maximaliseren.

4.4 Bewonerszorg
In 2013 is ook bij de bewoners van de vier woonzorgcentra een tevredenheidsmeting gepland. We hopen
uit deze bevraging verbetervoorstellen te kunnen distilleren die de kwaliteit van de bewonerszorg nog
versterken. Diverse initiatieven om het welbevinden van de bewoners te verhogen staan reeds op de agenda
om volgend jaar te introduceren: het bouwen van binnentuinen op de terassen van WZC Ter Berken; het
introduceren van dementia care mapping in WZC Sint-Henricus en het verder uitbouwen van verwenzorg in
WZC Ter Berken.
Ook vanuit seniorenzorg wordt sterk ingezet op netwerkvorming. Zo zal de directie seniorenzorg in 2013
opnieuw het initiatief nemen een netwerkevent (zorgacademie) voor beleidsmakers en directies in de
zorgsector te organiseren.
Om ons beter te kunnen vergelijken met de ouderenvoorzieningen aangesloten bij Zorgnet Vlaanderen,
willen we nagaan in hoeverre de woonzorgcentra van OCMW Roeselare kunnen aansluiten op het
PREZO-kwaliteitsmodel, waarmee de Zorgnetvoorzieningen een integraal kwaliteitsbeleid voeren.
Ook samenwerking met de privé-sector willen we niet uit de weg gaan. We willen nagaan of via een
publiek-private samenwerking er een mogelijkheid bestaat om boven de geplande nieuwe grootkeuken van
WZC De Waterdam, i.s.m. een private partner, serviceflats te bouwen.
Om een klantgerichte dienstverlening te kunnen bieden aan de senioren is een degelijke infrastructuur en
omkadering onontbeerlijk. De verbouwingswerken aan WZC De Waterdam worden in 2013 verdergezet. In
het najaar 2013 zal de nieuwe vleugel in gebruik worden genomen. Onmiddellijk daarna start de renovatie
van de rest van de oude vleugel in de Handelsstraat. De belangrijkste uitgangspunten bij het uitvoeren
van de (ver)nieuwbouwwerken is voldoende aandacht voor ruimte, herkenbaarheid en het beperken van de
werkingskosten. Er zal voldoende ruimte zijn voor beweging op elke verdieping, er komt een nieuwe dagzaal
met buitenterras, het gebouw wordt duidelijk herkenbaar in het straatbeeld en er wordt steeds gekozen voor
onderhoudsvriendelijke en energiezuinige materialen.
Gemotiveerde medewerkers vormen de basis voor een kwaliteitsvolle bewonerszorg. Vanuit deze visie
wil men in WZC Ter Berken nieuwe medewerkers bij de start van hun loopbaan in het woonzorgcentrum
nog beter omkaderen, daartoe zal een onthaalbeleid worden uitgewerkt. Over alle WZCa heen zal het
systeem van klinische ladders worden uitgebouwd. Dit betekent dat we verpleeg- en zorgkundigen meer
mogelijkheden bieden om zich te specialiseren binnen hun werkdomein, waarbij ze meer verantwoordelijkheid kunnen dragen of expertise kunnen opbouwen.
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4.5 Interne werking
De ondersteunende diensten van OCMW Roeselare voeren ook in 2013 een duidelijk transversaal beleid,
dat de operationele diensten – dienst- en hulpverlening en seniorenzorg – helpt hun vooropgestelde
doelen te bereiken. Zowel in Algemene Zaken, Personeel en Organisatie, Facility en Financiën staan heel wat
acties voor 2013 op de agenda om de werking van onze organisatie nog efficiënter en kwaliteitsvoller te laten
verlopen. Hieronder een greep uit de voornaamste projecten.
Op facilitair vlak vormt de verderzetting van de ‘ver’nieuwbouw van de campus in de Gasthuisstraat en
de herconditionering van WZC De Waterdam de grote uitdaging in 2013, naast een divers aantal andere
‘kleinere’ infrastructurele ingrepen in de gebouwen van de OCMW-afdelingen.
Het departement Personeel en Organisatie focust zich in 2013 op de implementatie van een geautomatiseerd en geïntegreerd systeem van loonsverwerking en planning. Ook inzake het implementeren van de
vernieuwde functieprofielen in de verschillende HR-processen (gaande van rekrutering en selectie, over
functionering- en evaluatie, tot beloning en personeelsplanning) wordt 2013 een belangrijk jaar.
Op 1 januari 2013 gaat een nieuwe OCMW-raad aan de slag. Om de nieuwe mandatarissen wegwijs te
maken in de OCMW-regelgeving en de concrete werking van OCMW Roeselare, zal het secretariaat hen bij
de start van de nieuwe legislatuur een kwaliteitsvol onthaal aanbieden. Ook op vlak van besluitvorming willen
we de digitale weg verder inslaan en overstappen naar e-besluitvorming.

4.6 Tot slot
Om het hoofd te bieden aan de toekomstige uitdagingen ten aanzien van de lokale openbare
zorgverlening, willen we de opportuniteiten en juridische mogelijkheden onderzoeken om de marktconforme
OCMW-activiteiten onder te brengen in een (juridisch) verzelfstandigd zorgbedrijf. In 2013 zal hierover vanuit
de diensten een finaal beleidsadvies worden gegeven.

Aan uitdagingen voor 2013 dus alvast geen gebrek! Zeker als we weten dat dit alles dient gerealiseerd te
worden binnen een strak financieel kader. De besparingsrondes die ingezet werden op alle bestuursniveaus, zetten ook de lokale besturen onder druk. Het zal dan ook een grote uitdaging zijn om de bestaande
kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven garanderen binnen deze financiële context.
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5. BIJLAGEN
Bijlage 1. Strategische en operationele doelstelling 2011 - 2013
Bijlage 2. Een terugblik op de realisaties in de huidige legislatuur 2007 – 2012.
Bijlage 3. Acties 2013
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Beleidscyclus - Strategische & operationele doelstellingen
Beleidsnota - bijlage 1

Strategische doelstellingen > Operationele doelstellingen

SD1

SD2

SD3

SD4

We verhogen de kwaliteit en de efficiëntie van onze bestaande dienstverlening.
OD1_1

Verhogen van de levenskwaliteit van onze klanten via aangepaste, vraaggerichte dienstverlening.

OD1_2

Verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening via geografische spreiding.

OD1_3

Verhogen van de tevredenheid, betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van de interne en externe klant.

OD1_4

Permanent verbeteren van de interne en externe dienstverlening door het inbedden van een procesmatige en projectmatige werking.

OD1_5

Verder uitbouwen van een performante, gecentraliseerde en gedifferentieerde automatiseringsomgeving.

OD1_6

Verhogen van de kwaliteit van onze infrastructuur.

OD1_7

Verder uitbouwen en verankeren van duurzaamheid en diversiteit binnen de organisatie.

We baseren onze dienstverlening op een duidelijk doelgroepenbeleid.
OD2_1

Doorlopend beschikken over een actuele omschrijving van onze dienstverlening met bijzondere aandacht voor de omschrijving van de doelgroepen en de daarmee
verbonden rechten en plichten.

OD2_2

Verhogen van groei- en ontplooiingskansen voor kwetsbare groepen en organiseren van een aanbod opvang en begeleiding.

OD2_3

Het aanbod waar mogelijk inclusief organiseren.

OD2_4

Inzake zorgbehoevendheid binnen de residentiële seniorenzorg, streven naar een 80/20 verhouding zwaar zorgbehoevenden / matig zorgbehoevenden.

OD2_5

Verder uitbouwen van de zorg aan huis om senioren toe te laten langer in hun vertrouwde thuismilieu te laten blijven.

We versterken interne en externe samenwerking en creëren synergieën in onze dienstverlening.
OD3_1

Ontwikkelen van een geïntegreerde dienstverlening.

OD3_2

Versterken van synergieën tussen stad en OCMW inzake ondersteunende diensten.

OD3_3

Uitbouwen en actief participeren aan netwerken op alle niveaus (intern, extern, lokaal en regionaal,...).

OD3_4

Bestendigen en verhogen van samenwerking met sociale organisaties en verenigingen.

OD3_5

Optimaliseren van het horecagebeuren rekening houdend met de nieuwe tendenzen.

OD3_6

Identificeren, ontwikkelen en optimaal herkenbaar maken van strategische expertise binnen de organisatie.

We realiseren een doeltreffende interne en externe communicatie met informatie- en kennisbeheer als uitgangspunt.
OD4_1

Realiseren van een grotere bekendheid van de verschillende soorten dienstverlening van het OCMW met voldoende aandacht voor specifieke doelgroepen.

OD4_2

Werken aan een positiever imago voor het OCMW, vertrekkend vanuit de afgesproken merkenstrategie, de nieuwe huisstijl en de gewenste inhoudelijke
imagoaccenten.

OD4_3

De eerstelijnszorg naar de interne en externe klant toe verbeteren door een beter gestructureerde huisbrede organisatie van het onthaal.

OD4_4

Zowel huisbrede als decentrale administratieve praktijken en organisatie op een hoger niveau tillen.

OD4_5

Het interactiever en doelgerichter toegankelijk maken van informatie en documenten.

OD4_6

Verhogen van de betrokkenheid van het werkveld bij het beleid van de organisatie.
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Beleidscyclus - Strategische & operationele doelstellingen
Beleidsnota - bijlage 1

Strategische doelstellingen > Operationele doelstellingen

SD5

SD6

We zoeken actief naar nieuwe middelen en optimaliseren onze middelen teneinde de dienstverlening vernieuwend te
ontwikkelen.
OD5_1

Verder aanscherpen van het financieel bewustzijn.

OD5_2

Verder ontwikkelen van permanente aandacht voor opbrengstenoptimalisatie.

OD5_3

Streven naar een financieel evenwicht voor de marktconforme diensten.

OD5_4

Verhogen van onze dienstverleningscapaciteit van zodra dit budgettair neutraal gerealiseerd kan worden.

OD5_5

Evolueren naar een actiever aankoopbeleid waar contractmanagement de essentie is.

We investeren sterk in ons menselijk kapitaal, teneinde over voldoende competente, enthousiaste en betrokken medewerkers
te beschikken.
OD6_1

Profileren van het OCMW als een aantrekkelijke werkgever met als voornaamste prioriteit de knelpuntenberoepen.

OD6_2

Implementeren van competentiemanagement.

OD6_3

Verhogen van de tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers door het aanpassen van materiële en immateriële omstandigheden.

OD6_4

Verhogen van de inspraakmogelijkheden van medewerkers bij het uitstippelen van het beleid

OD6_5

Uitwerken van aantrekkelijke loopbaanmogelijkheden, rekening houdend met werk/gezin balans.

OD6_6

Opzetten van een actief en geïntegreerd vrijwilligersbeleid.
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INLEIDING
Een OCMW heeft een veelzijdige opdracht: het organiseren van maatschappelijke dienstverlening, teneinde
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Dat is in Roeselare niet anders. OCMW Roeselare streeft er naar om iedereen die verbonden is met de
Roeselaarse samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te
leiden. Daarbij gaat steeds bijzondere aandacht uit naar zij die nergens anders terecht kunnen.
Gedurende de legislatuur 2007-2012 ondernam OCMW Roeselare heel wat acties om deze maatschappelijke opdracht te realiseren. Verdieping en kwaliteitsverbetering van de bestaande diensten en
dienstverlening stonden daarbij centraal. Onderhavige nota geeft aan de lezer een beknopt overzicht van
de ontwikkelingen binnen onze organisatie in de voormelde periode. De nota probeert een antwoord te
formuleren op de vraag: waar stond OCMW Roeselare bij de start van de legislatuur, en waar staat het
OCMW nu? We bespreken inhoudelijk de belangrijkste realisaties in de verschillende diensten van OCMW
Roeselare en illustreren bepaalde evoluties aan de hand van een aantal kencijfers.
Deze nota beschrijft enkel de evoluties binnen het OCMW stricto sensu. Ook het Stedelijk Ziekenhuis kende
nochtans een opmerkelijke organisatietransformatie. Gezien de bewuste keuze om ons OCMW-ziekenhuis
meer autonomie te geven en een eigen koers te laten varen, is het echter logisch en consequent daar op een
andere plaats over te rapporteren.
Het eerste deel beschrijft de ontwikkelingen sinds 2007 in de twee operationele pijlers van het OCMW: de
directies Dienst- en Hulpverlening en Seniorenzorg. Tijdens de afgelopen jaren waren activering,
empowerment en een sterke aandacht voor een integrale begeleiding bij de cliënten, de inhoudelijke
speerpunten in de Sociale Dienst en het departement Schuldhulpverlening. De Kindermobile (het
departement dat alle kinddiensten groepeert) poogde dan weer om tegemoet te komen aan de steeds
groter wordende vraag naar opvang, advies, onderzoek en begeleiding van kinderen. Daarbij blijft specifieke
aandacht gaan naar kinderen die bijzondere zorgbehoeften tonen, zodat hun groei- en ontplooiingskansen
gevrijwaard blijven.
Ook de zorg voor senioren werd tijdens de huidige legislatuur verder uitgebouwd, mede in uitvoering van
opties die reeds in de legislatuur 2001-2006 door Stad en OCMW samen werden vastgelegd (realisatie
woonzorgcentrum (WZC) De Zilverberg, renovatie WZC Ten Hove). Doorheen de jaren is de vraag van
senioren naar diensten aan huis blijven groeien. Vanuit de dienstencentra en de thuiszorgdiensten werd
daarop mee een antwoord geformuleerd. Binnen de woonzorgcentra (WZCa) werd de voorbije jaren,
mede met steun van de Vlaamse Overheid (VIPA) en de Stad, blijvend geïnvesteerd in een hedendaagse
infrastructuur (nieuw WZC De Zilverberg, renovatie en uitbreiding van WZC Sint-Henricus, start
renovatiewerken WZC De Waterdam (gedeelte ex-Ten Hove)). Hierdoor werden heel wat Vlaamse middelen
naar  Roeselare gehaald, en kan aan meer zorgbehoevende senioren een nieuwe thuis in een aangepaste
omgeving aangeboden worden. Over de WZCa heen streefde OCMW Roeselare naar meer synergie: een
identiek organogram met gemeenschappelijke functie-invullingen en verantwoordelijkheden, gezamenlijke
aankopen die leidden tot schaalvergrotingseffecten, .... En last but not least: door een fundamentele wijziging van het opnamebeleid, weegt nu, in plaats van de chronologie, de zorgbehoevendheid het zwaarst door.
De voorbije jaren werd ook hard gewerkt aan verandering en continue verbetering van de ondersteunende
of transversale processen. De ondersteunende diensten ontwikkelden heel wat initiatieven om zowel
binnen Dienst- en Hulpverlening als in de Seniorenzorg (nog) professionelere ondersteuning te bieden. In het
tweede deel van deze nota worden deze realisaties binnen de ondersteunende diensten beschreven.
Uiteraard spelen demografische evoluties in de stad Roeselare een belangrijke rol in het zorgaanbod en
de toekomstige uitdagingen van ons OCMW. Voor een overzicht van een aantal relevante cijfers over de
Roeselaarse bevolking tussen 2006 en 2011 (aantal inwoners, min driejarigen, plus 65-ers en aantal
indicatoren over welzijn en armoede) verwijzen we naar bijlage 1.
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Waar mogelijk wordt gerapporteerd voor de jaren 2006 (laatste jaar vorige legislatuur) tot en met 2011
(laatste afgesloten jaar huidige legislatuur). Dit is enkel anders indien sommige cijfers niet beschikbaar waren.
We zijn er van overtuigd dat de nota duidelijk maakt dat er de afgelopen zes jaar binnen ons OCMW
hard werd gewerkt, en dat er knappe resultaten werden bereikt. Dat is in de eerste plaats de verdienste
van al onze medewerkers, die zich dag in dag uit keihard inzetten voor zorg op mensenmaat. Het past
dan ook in de eerste plaats hen daarvoor te bedanken. Daarnaast ook een woord van oprechte dank ter
attentie van de OCMW-Raad. De samenwerking tussen het beleid en de administratie verliep de afgelopen
zes jaar uitstekend, en we kregen steeds de steun die nodig was. En dat de belangrijkste – en heus niet
altijd makkelijk(st)e - beslissingen in de Raad steeds genomen werden met unanimiteit, illustreert de open
geest van werken en constructieve medewerking van iedereen, over partijgrenzen heen. We kunnen daar
alleen maar onze appreciatie voor uitdrukken, en hopen dat we in de toekomst op dezelfde manier kunnen
verdergaan.
Tot slot willen we ook de Stad bedanken: we konden met ons OCMW alles wat in dit rapport wordt beschreven
enkel realiseren omdat de Stad mee de middelen ter beschikking stelde. Een geloofwaardiger bewijs dat
welzijn en een sterk sociaal beleid in Roeselare hoog op de prioriteitenlijst staan, kan niet geleverd worden.
Alvast veel leesplezier gewenst,
Het managementteam van het OCMW.

Geert Bucket (financieel beheerder) - Tine Seynaeve (stafmedewerker) - Steven Verdoolaege (directeur
Seniorenzorg) - Geert Depondt (OCMW voorzitter) - Geert Sintobin (OCMW secretaris) - Dirk Loosveldt
(directeur Dienst - en Hulpverlening)
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1. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE EXTERNE
WERKING VAN OCMW ROESELARE
1.1 SOCIALE DIENST EN SCHULDHULPVERLENING

Algemeen maatschappelijk werk
Binnen de Sociale Dienst stellen we de voorbije jaren volgende algemene ontwikkelingen in de hulpverlening
vast.
Binnen het team Algemeen Maatschappelijk Werk en team Vreemdelingen steeg het aantal
leefloongerechtigden tussen 2006 en 2011 met ‘slechts’ 10%. Daarentegen steeg het aantal personen
gerechtigd op equivalent leefloon spectaculair met bijna 300%. Deze sterke stijging werd vooral
veroorzaakt door het gegeven dat asielzoekers -wegens een verzadiging van het opvangnetwerk- recht
kregen op financiële steun. Er is tevens een toename van het aantal aanvragen tot medische regularisatie
van vreemdelingen, ook zij hebben recht op financiële steun. Deze evolutie is dus geenszins het gevolg van
beslissingen op lokaal vlak, maar is volledig het gevolg van het gevoerde beleid op federaal niveau.
De problemen waarmee de cliënten van de Sociale Dienst geconfronteerd worden, worden steeds complexer
waardoor een integrale hulpverlening en hulpverlening op maat zich steeds meer opdringt. Daardoor
ontwikkelden zich binnen de Sociale Dienst diverse projecten op maat die zich richten naar specifieke
doelgroepen. Denken we hierbij maar aan de betere structurering en intensifiëring in 2008 van het
arbeidszorgproject ’t Koekegoed en het project Jump1 - dat zich in hoofdzaak richt naar cliënten met een
verslavingsproblematiek - de uitbouw van de doorgangswoningen en de laagdrempelige opvang (2009), …
De laatste jaren kwam het begeleidingsaspect in het maatschappelijk werk onder druk te staan vanwege
de toename van wettelijke opdrachten, regelgeving en administratie. Om hieraan het hoofd te bieden
zette de Sociale Dienst onder meer sterk in op informatisering (opstart New Horizon in 2007, met verdere
uitbreiding van modules na 2007) en het documenteren. Zo werden in 2008 nieuwe steunnormen ingevoerd
en uitgewerkt tot een steunwijzer. Het is een belangrijk instrument om op een eenduidige wijze financiële
steun toe te kennen; een houvast voor de cliënt én voor de OCMW-medewerkers die op deze manier steun
op maat verlenen zonder aan objectiviteit in te boeten.
De voorbije jaren groeide binnen de hulpverlening van de Sociale Dienst de aandacht voor het participatief
werken. Denken we hierbij maar aan het project ‘Drempels voor kwetsbare doelgroepen ten aanzien
van de Sociale Dienst’. Vertrekkende vanuit de ervaringen van cliënten met de hulpverlening werden
verbetervoorstellen gedaan om de hulpverlening te optimaliseren.
Vanuit de Sociale Dienst is er de laatste jaren ook een sterkere samenwerking met andere welzijnspartners
in de stad. In het kader van het lokaal sociaal beleid streeft men vanuit de Sociale Dienst, samen met
andere welzijnsactoren in de Stad naar een optimale dienstverlening inzake welzijn. Ook met de realisatie
van een inloophuis ‘De Kom-Af’ sinds september 2011, slaat de Sociale Dienst samen met CAW Midden
West-Vlaanderen en Samenlevingopbouw West-Vlaanderen de handen in elkaar om zoveel mogelijk
kwetsbare doelgroepen te bereiken. Zie voor meer uitleg terzake het artikel ‘Het OCMW Roeselare zoekt
zich een weg dichter bij de mensen’ van Samenlevingsopbouw (bijlage 2).
Naast deze algemene ontwikkelingen binnen het algemeen maatschappelijk werk, evolueerden de teams
Opleiding en Tewerkstelling, Wonen en het departement Schuldhulpverlening de laatste jaren ook heel sterk.

1. De afkorting staat voor: Join Us, Make Progress.
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Opleiding en tewerkstelling
In 2007 en 2008 investeerde het team Opleiding en Tewerkstelling vooral in een verbreding van het aanbod
inzake opleiding en tewerkstelling voor specifieke doelgroepen via een groepstraject (leerlingen van
deeltijds onderwijs, personen met verslavingsproblematiek, personen met psychische/fysische problematiek).
Dit vanuit de vaststelling dat individuele trajectbegleiding voor bepaalde personen niet steeds de passende
methodiek is om hen succesvol toe te leiden naar opleiding en tewerkstelling.
Vanaf 2010 werd het accent verlegd om zoveel mogelijk cliënten te bereiken en gerechtigden op
(equivalent) leefloon maximaal en zo vlug als mogelijk te activeren. We stellen dan ook een toename
vast in het aantal aanvragen voor individuele trajectbegeleiding. De lange wachtlijst zorgde voor een
aantal ongewenste effecten, waaronder vooral een negatieve impact op de motivatie van de cliënten. Om
hieraan tegemoet te komen ondernam het team Opleiding en Tewerkstelling in 2011 diverse acties met een
spectaculaire inkrimping van de wachtlijst tot gevolg (van 90 in januari 2011 naar 24 personen in het najaar
2011). Deze wachtlijst is ondertussen omgevormd tot een werklijst; elke aanmelding leidt onmiddellijk tot de
start in het voortraject waarbij op individuele basis concrete stappen worden gezet met de cliënt.

Wonen
In 2007 werd het Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare opgericht. Met ingang van november 2007 droeg
de Huurservice van OCMW Roeselare 22 woongelegenheden over aan deze nieuwe vzw. Het team Wonen
concentreert zich sinds dat moment op het aanbieden van tijdelijke woonvormen en op begeleid wonen. Eind
2011 beschikte OCMW Roeselare daarvoor over 58 woongelegenheden.
In 2009 startte het team Wonen het project doorgangswoningen. Dit zijn woningen die een tijdelijk
onderdak bieden aan personen met een dringende woonnood. De bewoners worden ondertussen vanuit
de dienst verder begeleid bij het vinden van een oplossing voor hun woonprobleem. OCMW Roeselare
beschikte bij de opstart van het project over 13 doorgangswoningen, eind 2011 waren er 17 doorgangswoningen. In 2011 werden 37 personen of gezinnen opgevangen in een doorgangswoning.
Ook de laagdrempelige opvang startte in 2009; daklozen, hoofdzakelijk met verslavings- of psychische
problemen, worden hier vijf dagen opgevangen via de bed-bad-brood-formule. In 2011 werden er 21
personen opgevangen en was er een gemiddelde bezetting per maand van 11 dagen.
Daarnaast steeg het aantal bemiddelingen van het team Wonen bij uithuiszetting tussen 2006 en 2011 met
30%.
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Schuldhulpverlening
Tot 2008 bestonden er binnen OCMW Roeselare twee aparte diensten die werkten rond schuldbemiddeling:
enerzijds was er het team Budgettering, ingebed in de Sociale Dienst. Dit team behandelde alle
aanvragen voor budgetbeheer.
anderzijds was er de Regionale dienst voor schuldbemiddeling, ingebed binnen het vroegere
Centraal Bestuur (nu Ondersteunende Diensten), dat instond voor de aanvragen collectieve
schuldenregeling en juridische ondersteuning van de sociale diensten van de deelnemende
OCMW’s.
Eind 2008 smolten het team Budgettering en de Regionale dienst samen tot een departement
Schuldhulpverlening. Op deze manier bundelde dit departement alle krachten inzake schuldbemiddeling en
verhoogde de efficiëntie van de dienstverlening. Het departement Schuldhulpverlening werd onderverdeeld
in drie teams: team Voortraject, team Budgettering en team Collectieve schuldenregeling (of de regionale
dienst).
Het voortraject fungeert als een efficiënte filter. Dringende vragen worden onmiddellijk opgenomen en in
afwachting van structurele schuldhulpverlening blijft de maatschappelijk werker het aanspreekpunt en houdt
op die manier een vinger aan de pols. Zo is het mogelijk om, indien nodig, kort op de bal te spelen.
Enkele maatschappelijk werkers specialiseerden zich in de procedure collectieve schuldenregeling, zodat
hier niet langer juristen voor worden ingezet. Door de lagere loonkost van de maatschappelijk werkers kon
het departement Schuldhulpverlening meer inzetten op dossiers collectieve schuldenregeling. Dit komt
tegemoet aan het feit dat deze problematiek de laatste jaren sterk stijgt. Naast OCMW Roeselare neemt ook de
advocatuur collectieve schuldenregeling op. Het OCMW is genoodzaakt een groot deel van de aanvragen collectieve schuldenregeling door te verwijzen naar de advocatuur bij gebrek aan (middelen voor)
voldoende (extra) personeel. Evenwel verloopt de samenwerking met advocaten-schuldbemiddelaars vaak
nog stroef (klachten mbt leefgeld, transparantie, communicatie, …).  Dit is dus zeker een aandachtspunt voor
de toekomst.
Enkel het OCMW biedt in Roeselare budgetbeheer2 aan. Daarentegen koos OCMW Roeselare er voor om
geen budgetbegeleiding meer aan te bieden (wel in nazorgdossiers). Mensen met een dergelijke hulpvraag
worden doorverwezen naar CAW Midden West-vlaanderen. Omgekeerd verwijst het CAW mensen met een
budgetbeheervraag of een vraag inzake collectieve schuldenregeling door naar het OCMW. Een mooie
illustratie van synergie en samenwerking met partnerorganisaties, en een reële beleving van een essentieel
onderdeel van de vernieuwde visie van ons OCMW: “We vinden het niet belangrijk wie iets doet, zolang het
maar gebeurt.”
Net als in de Sociale Dienst zijn preventie en empowerment twee begrippen die ook op vlak van
schuldhulpverlening binnen OCMW Roeselare de laatste jaren steeds belangrijk zijn geworden. We willen de
zelfredzaamheid van de cliënten verhogen, waardoor het risico op herval kleiner wordt en de uitstroom van
cliënten groter. Vanuit deze visie organiseerde het departement Schuldhulpverlening onder meer in samenwerking met vzw Basiseducatie een cursus ‘rondkomen’ voor cliënten die bij het OCMW in begeleiding zijn.
Daarnaast werd in samenwerking met CAW Midden West-Vlaanderen een project opgestart met de nadruk
op preventie bij jongeren.
In bijlage 3 zijn een aantal kencijfers over het aanbod en het bereik van de departementen Sociale Dienst en
Schuldhulpverlening opgenomen.

2. Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening waarbij het inkomen van de cliënt wordt gestort op een
budgetbeheerrekening en samen met een maatschappelijk werker beheerd wordt. Bij budgetbegeleiding
daarentegen behoudt de cliënt zelf de verantwoordelijkheid over de rekening.
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1.2 KINDERMOBILE
Gedurende de huidige legislatuur slaagde de Kindermobile er in de aangeboden kinderopvang en
begeleiding verder uit te bouwen, en zo mee een antwoord te geven aan de toenemende vraag naar
betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang. Het aantal kinderen (of ouders) dat gebruik maakte van de
diensten van de Kindermobile steeg met 21% ten opzichte van 2006 (1.244 kinderen (of ouders) in 2011).
In vergelijking met eind 2006, steeg de opvangcapaciteit in de kinderdagverblijven met 51 opvangplaatsen. Door de opening in 2010 van De Beverboot (in deelgemeente Beveren), de erkenning van De Nestel
in 2009 als lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang, ingebed in het kinderdagverblijf Pinochio en de
uitbreiding van de opvangcapaciteit in de andere kinderdagverblijven, steeg de opvangcapaciteit van de
kinderdagverblijven van OCMW Roeselare tot 156 plaatsen eind 2011. Door permanent het uitbreidingsbeleid van Kind en Gezin te monitoren en in te zetten op gesubsidieerde kinderopvang kon dit bovendien
budgetneutraal gebeuren.
De Kindermobile bouwde de laatste jaren ook de ondersteuning naar de onthaalouders van de dienst voor
onthaalouders ’t Harlekijntje verder uit. Zo kunnen deze onthaalouders sinds 2010 rekenen op een premie
ter ondersteuning van de veiligheid en kwaliteit in de opvang. De voorbije jaren zagen we bij al onze actieve
onthaalouders bijna permanent een volle bezetting volgens hun toegestane capaciteit (eind 2011 was er een
capaciteit van 198 kindplaatsen (dezelfde capaciteit als eind 2006)). Vanuit ’t Harlekijntje werd sinds 2010
een samenwerking met Roeselaarse basisscholen aangegaan in het kader van het project ‘peuterslapen’.
Op vlak van kinderopvang in Roeselare is het OCMW de enige aanbieder van erkende gesubsidieerde
voorschoolse kinderopvang. In Roeselare zijn er uiteraard wel veel zelfstandige kinderopvanginitiatieven.
De kinderopvangdiensten van OCMW Roeselare onderscheiden zich van deze zelfstandige initiatieven daar
zij de opdracht hebben om minstens 20% van de opvangcapaciteit voor te behouden voor kinderen uit
de voorrangsgroepen (bvb. kinderen van ouders met een laag inkomen). De kinderopvang van OCMW
Roeselare haalt deze streefwaarde. Bovendien garanderen de kinderopvangdiensten van het OCMW
een inclusief zorgaanbod voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte en is de kinderopvang door de
verstrengeling of netwerking tussen de kinderopvangdiensten en de zorgdiensten sterk omkaderd om de
ontwikkeling van deze kinderen maximaal te ondersteunen.
Niet enkel op het vlak van kinderopvang is het OCMW een belangrijke speler binnen de Stad; Roeselaarse
ouders en kinderen kunnen ook beroep doen op de diensten zorg. Deze diensten werden de voorbije jaren
nog professioneler uitgebouwd, met een groeiend aantal gebruikers tot gevolg.
Het aantal kinderen dat werd begeleid door het revalidatiecentrum (REVA) steeg tussen 2006 en 2011
van 289 naar 337 (+17%). Ondanks dit mooie resultaat steeg ook het aantal kinderen op de wachtlijst, net
als de wachttijd tussen aanmelding en start van therapie: 134 wachtenden op 31 december 2011 met een
gemiddelde wachttijd van 13 maanden. Dit wijst dus op een steeds groeiende nood aan begeleiding.
55% van het doelpubliek van het REVA zijn kinderen behorend tot groep 4 (complexe ontwikkelingsstoornissen). Het REVA staat voor de uitdaging om - in uitvoering van de nieuwe conventie - het aandeel
van deze groep in het patiëntenbestand af te bouwen ten voordele van andere doelgroepen (kinderen met
autismespectrumstoornissen, ADHD, gedragsstoornissen, …).
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In 2011 begeleidde onze Psychologische Adviesdienst voor Kinderen (PAK) en het Centrum voor
Opvoedingsondersteuning (CO) 233 kinderen/gezinnen; dit is 66% meer ten opzichte van 2006.
Het aantal gebruikers van de dienst Logopedie en Audioprothesie bleef tussen 2006 en 2011 relatief
stabiel. Kenmerkend is dat de dienst Audioprothesie van OCMW Roeselare zich niet verbindt tot één bepaald
merk van hoorprothesen, de keuzevrijheid van de klant staat steeds voorop. De dienst Logopedie werd
midden 2012 stopgezet doordat de RIZIV-conventie niet meer toelaat dat men op één locatie een revalidatiecentrum en een dienst logopedie organiseert.
De Speelotheek van ons OCMW - de enige speelotheek in Roeselare - ontleende in 2011 aan 131 gezinnen
speelgoed. Het aantal ontleningen is iets minder (-8%) in vergelijking met 2006. De voorbije jaren werd
nochtans sterk ingezet op bekendmaking van het aanbod, onder meer door informatiecampagnes in
scholen en zorgdiensten. De speelotheek maakt ook deel uit van het samenwerkingsverband ‘Samenspel’ met
andere speelotheken uit de streek (Brugge, Gits, Menen en Ieper) en van het Vlaams Overleg Speelotheken.
In bijlage 4 worden een aantal kencijfers over het aanbod en het bereik van de diensten van de
Kindermobile vermeld.
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1.3 DIENSTENCENTRA EN THUISZORG
Midden 2011 opende een derde lokaal dienstencentrum (LDC) van OCMW Roeselare zijn deuren. Dit
LDC is geïntegreerd in het nieuwe woonzorgcentrum De Zilverberg en werd intussen officieel erkend door
de Vlaamse Gemeenschap. Door deze erkenning bekomt het dienstencentrum ook (Vlaamse) werkingssubsidies.

Tijdens de laatste jaren steeg het aantal cursisten en clubleden in de dienstencentra met respectievelijk 21% en 30% ten opzichte van 2006 (in 2011: 3.277 cursisten en 2.067 clubleden). Het totaal aanbod
aan vormings- en recreatieve activiteiten in de dienstencentra steeg tussen 2006 en 2011 dan weer met
respectievelijk 33% en 41%. Elk dienstencentrum moet conform de regelgeving minstens 100 vormende
activiteiten en 75 recreatieve activiteiten organiseren. Gemiddeld per dienstencentrum realiseren we zeven
maal de norm voor wat betreft de vormende en 11 maal de norm voor de recreatieve activiteiten. Dit gebeurde
trouwens zonder meerkosten: het OCMW legt wel bij - bovenop de Vlaamse subsidies - voor de infrastructuur,
basiswerkingskosten en een minimale personeelsbezetting, maar alle georganiseerde activiteiten zijn
kostendekkend. Ze worden in de meeste gevallen ingericht door de verenigingen die gebruik maken van de
accommodaties. OCMW Roeselare creëert het kader waarbinnen zaken georganiseerd kunnen worden, en
dan maken vrijwilligers daar dankbaar gebruik van. Op die manier draaien ook de cafetaria’s op volle toeren,
en kan er aldus op dat vlak “winst” worden gemaakt die elders opnieuw kan worden aangewend.
In 2009 werd de Poetsdienst gemuteerd van de directie Dienst- en Hulpverlening naar het departement
Dienstencentra en Thuiszorg. In 2011 volgde de Klusjesdienst. Samen met de thuiszorgactiviteiten
van het LDC Ten Elsberge werd aldus de dienst Thuiszorg gecreëerd: een éénloketfunctie voor alle
thuiszorgdiensten van OCMW Roeselare. De dienst Thuiszorg werkt sindsdien met dossierbeheerders om de
klant vanuit een integraal standpunt te kunnen benaderen. Infrastructureel werden daarvoor in 2012 de nodige
aanpassingen doorgevoerd in LDC Ten Elsberge.
In 2010 werd de Poetsdienst geheroriënteerd naar twee strategische doelstellingen: enerzijds het
afgrenzen van de primaire doelgroep tot senioren en mensen met een sociale zorgindicatie en anderzijds
het functioneren als een tewerkstellingsplaats voor kansengroepen. Vanuit het departement Dienstencentra en Thuiszorg wil men zich niet enkel richten naar senioren. Minstens even belangrijk is het gegeven
dat er heel wat tewerkstellingskansen worden geboden aan een 95-tal personen uit kansengroepen. In
samenwerking met het team Opleiding en Tewerkstelling van de Sociale Dienst worden deze medewerkers
opgeleid en begeleid met als doel later te kunnen doorstromen naar een duurzame tewerkstelling en hun
maatschappelijke integratie te stimuleren. Dit vereist natuurlijk ook heel wat coachingswerk. Door een
gericht aanwervingsbeleid, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van financieel interessante sociale
statuten (art. 60 tewerkstelling, Sine, Geco, …) en een wijziging in de prijzenpolitiek sinds 2008 (interne en
externe diensten betalen een hogere prijs) wordt getracht om de rendabiliteit te optimaliseren.
In 2011 diende de dienst Thuiszorg een erkenningsaanvraag in om een deel van deze dienst te laten
erkennen als dienst logistieke hulp. Deze erkenning werd begin september 2012 ook effectief bekomen.
Langs deze weg zullen de klanten van de dienst Thuiszorg in aanmerking komen voor de maximumfactuur
in de thuiszorg.
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Het ruime pakket aan diensten dat de dienstencentra aanbieden is de laatste jaren geëvolueerd en
gegroeid. 2.576 klanten maakten in 2011 gebruik van de diensten van de dienstencentra (warme maaltijden,
poetsdienst, mindermobielencentrale, telefoonster, klusjesdienst, verhuur personenalarmtoestellen, …). Dit
is een stijging van 34% ten opzichte van 2006.
In 2011 werden 67.160 warme maaltijden aan huis gebracht. Daarnaast werden 17.001
maaltijden genuttigd in het sociaal restaurant in dienstencentra Ten Elsberge en Schiervelde.
Het totaal aantal bereide maaltijden steeg met 21% ten opzichte van 2006.
Er wordt ook meer beroep gedaan op de mindermobielencentrale: in 2011 waren er 25%
(= 4.972) meer ritten dan in 2006.
In 2011 deden 11% meer personen beroep op de Poets- en Klusjesdienst in vergelijking met
2006.
Om het financieel resultaat onder controle te houden werd beslist om de prijzen van de
dienstverlening systematisch te indexeren op het ritme van de loonindex.
Het aanbod binnen de dienstencentra en thuiszorg is het resultaat van het grondig detecteren van nieuwe
noden en het zoeken naar opportuniteiten om hieraan tegemoet te komen. Dit geldt zowel voor het
cursusaanbod als voor de dienstverlening. Een aantal voorbeelden:
Nieuwe cursussen en initiatieven kwamen de voorbije jaren tot stand door een intense
samenwerking met partners die veel ervaring hebben in een bepaald vakgebied. Het Centrum
voor Volwassenen Onderwijs (CVO) Roeselare is een strategische partner waarmee de
dienstencentra sinds 2009 samenwerken voor de organisatie van de taal- en computer
cursussen, uitgebreid met creatieve cursussen in 2011. De investeringen die door het CVO
gebeurden in de inrichting van aangepaste computerlokalen aangevuld met een grote
pedagogische deskundigheid van de CVO-leerkrachten leveren alleen maar voordelen op. In
2012 formaliseerde het OCMW deze samenwerking in een meerjarenprotocol met het CVO.
In 2009 werd, met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen als
zorgvernieuwingsproject, een zorgcoördinator aangesteld. De opdracht van de
zorgcoördinator bestaat er in senioren zo lang mogelijk in de voor hen gewenste en gepaste
woonvorm en omgeving te laten wonen door een betere afstemming tussen wonen, zorg en
welzijn. De zorgcoördinator functioneert tevens als brug tussen de dienst thuiszorg en de
opnamecommissie van de WZCa. Het stijgend aantal personen dat beroep doet op de
zorgcoördinator bewijst de nood aan een dergelijk initiatief: in 2011 werden 249 klanten
begeleid. Begin 2011 werd een tweede zorgcoördinator aangesteld.
Vrijwilligers zijn een zeer belangrijke pijler in de werking van de dienstencentra. 351 vrijwilligers zijn actief
in de dienstencentra, niet alleen in de vele clubs, ze ondersteunen ook in grote mate de dienstverlening (t.o.v.
2006: +49%).
Binnen het departement Dienstencentra en Thuiszorg zijn ook de serviceflats Zilverschoon ondergebracht.
Sinds de opening in 2002 van de 30 serviceflats Zilverschoon is er nagenoeg een constante volledige
bezetting. Eind 2011 was er een wachtlijst van 133 personen (onder voorbehoud van de herziening van
de toelatingscriteria). In Roeselare heeft enkel vzw Vincenthove een gelijkaardig aanbod aan serviceflats.
Recent is er in Roeselare ook een private initiatiefnemer (De Regenboog) gestart met het uitbaten van
serviceflats, maar de financiële instapvoorwaarden zijn een pak hoger.
Het departement Dienstencentra en Thuiszorg voert via een rotatiesysteem jaarlijks tevredenheidsmetingen uit bij de verschillende klantengroepen. Daaruit blijkt steevast een bijzonder grote tevredenheid over
de aangeboden dienstverlening.
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1.4 WOONZORGCENTRA EN DAGVERZORGINGSCENTRUM
Woonzorgcentra
De afgelopen jaren werd een ambitieus uitbreidings- en renovatieprogramma binnen de WZCa gerealiseerd
of opgestart. Deze realisatie was het gevolg van princiepsbeslissingen die reeds in de vorige legislatuur - via
de goedkeuring van het zogenaamde zorgstrategisch plan - werden genomen.
Recent nog, in september 2012, kreeg een studie van het Itinera-instituut over de grote nood aan bijkomende
investeringen in (o.m. residentiële) seniorenzorg, heel wat persaandacht. Roeselare gaf en geeft op dat vlak
in elk geval het goede voorbeeld.
Tussen 2006 en 2011 steeg de capaciteit van de WZCa aldus van 400 naar 442 bewoners per dag (+10,5%)3.  
De capaciteit kortverblijf steeg van 7 naar 9.
In 2008 werd - na de bouw van een nieuwe vleugel en de complete renovatie van het bestaande
gebouw - het vernieuwde WZC Sint-Henricus ingehuldigd.
In 2010 werd een nieuw WZC De Zilverberg geopend, dat 120 woongelegenheden telt.
In 2010 startten tevens de renovatiewerken aan het oude Ten Hove. Het WZC Ten Hove en
Ter Dreve fusioneerden tot een nieuw, ééngemaakt WZC De Waterdam o.l.v. één directieteam.
Als gevolg van de werken daalde de capaciteit van het voormalige Ten Hove en Ter Dreve
tijdelijk van 224 naar 146. Na de bouwwerken (1ste kwartaal 2016) zal de capaciteit van WZC
De Waterdam stijgen van 146 plaatsen naar 186.
De totale capaciteit van alle WZCa van OCMW Roeselare zal in 2016 op 482 plaatsen gebracht
worden. Zowel het nieuwe WZC De Zilverberg als het vernieuwde WZC De Waterdam stappen af van het
vroegere rusthuismodel, waarin ‘verplegen’ centraal staat. Door te kiezen voor ‘kleinschalig genormaliseerd
wonen’, speelt OCMW Roeselare in op de vernieuwde visie op ouder worden, waarin wonen en zorg in kleine
leefgroepen samen gaan. WZC De Zilverberg won in 2011 met haar architectuur en zorgconcept zelfs de
Innovation 2 Care Award. In WZC Sint-Henricus werd sedert 2011 de transitie naar een leefgroepwerking
ingezet. WZC Ter Berken werkt reeds van bij opstart met dit zorgmodel.
In 2010 werden alle WZCa organisatorisch op eenzelfde leest geschoeid: een identiek organogram met
gemeenschappelijke functie-invullingen en verantwoordelijkheden. Dit verhoogt de onderlinge synergie en
stimuleert de kansen inzake interne mobiliteit. Daarnaast werden in 2012 vlinderploegen geïntroduceerd,
teneinde beter tegemoet te komen aan het opvangen van afwezigheden wegens ziekte.
Een nieuw opnamebeleid, opgestart in september 2008, hertekende de chronologisch opgebouwde
wachtlijsten (631 wachtenden in 2006) tot één centrale wachtlijst die een onderscheid maakt tussen reële
kandidaat-bewoners en mensen die zich slechts proactief laten registreren. Er werd geopteerd voor een
actief en selectief wachtlijstbeheer in de WZCa. Drie belangrijke criteria moeten voldaan zijn vooraleer de
aanvrager op de wachtlijst kan geplaatst worden:
- ouder zijn dan 65 jaar;
- wonen in Roeselare (of een zorglink met Roeselare kunnen aantonen);
- zorgbehoevend zijn (B of C op de Katz-schaal).
Eind 2011 waren er bijgevolg nog 140 actief wachtenden op een centrale wachtlijst.
Daar een van de selectiecriteria in het nieuw opnamebeleid een hogere graad van zorgbehoevendheid is,
steeg het zorgprofiel van de bewoners in de WZCa. Het OCMW besliste in 2008 om nog maximaal 20%
licht zorgbehoevenden in de WZCa op te nemen ten voordele van de zwaar zorgbehoevende senioren.

3. Ter info: andere aanbieders/WZCa in Roeselare:
- WZC Vincenthove en WZC Westerlinde (privaat – niet commercieel)
- WZC Nieuwe Seigneurie (privaat – commercieel)
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Alle WZCa van OCMW Roeselare leverden de afgelopen jaren heel wat inspanningen om de opbrengsten
te maximaliseren en de kosten te beperken.
Een herziening van de dagprijzen en de samenstelling ervan. Zo zijn de kosten voor medicatie
niet langer opgenomen in de dagprijs, mede teneinde een hogere responsabilisering te
bekomen en overconsumptie tegen te gaan. De bewoner betaalt nu ook de
hospitalisatiekosten apart, waardoor bepaalde kosten die vroeger ten laste van het OCMW
kwamen nu gedragen worden door de hospitalisatieverzekering van de bewoner.
Om het financieel resultaat onder controle te houden, besliste OCMW Roeselare om
de prijzen van de dienstverlening systematisch te indexeren op het ritme van de loonindex.
Een overgang naar kinesitherapie in eigen beheer. Hierdoor wordt kinesitherapie niet meer
gezien als een louter prestatiegebonden activiteit, maar wel als een onderdeel van een ruimere
aanpak waarin beweging, aangepaste doelgroepbenadering, … zeer belangrijk zijn en
waarbij de WZCa zelf de facturatiestromen beheren.
Een hoog aantal RVT-bedden (tengevolge zorggraad 80/20).
Een optimalisatie van de bezetting: vrijgekomen bedden worden binnen de week opnieuw
bezet.
Een optimalisatie van de RIZIV-inkomsten via kwartaalprognoses.
Meer aankopen binnen raamcontracten; samenaankopen waarbij lagere prijzen worden
bedongen.
Het overschakelen van kooplinnen naar huurlinnen.
Het gebruik van een geautomatiseerd distributiesysteem voor geneesmiddelen. Deze overstap
is niet enkel financieel gunstig; de vrijgekomen tijd van de verpleeg- en zorgkundigen
resulteert in meer tijd voor de bewoners en een zo goed als 100%-foutloze levering van
geneesmiddelen.
Het herzien van de voorschriftvrije producten (of OTC-producten) waardoor via een
raamcontract betere prijzen werden bedongen en er een evenwichtiger akkoord werd bereikt
inzake de facturatie van deze producten aan de bewoner of het WZC.
Onder impuls van OCMW Roeselare werd in 2012 een regionale aankoopcentrale opgericht die
schaalvergrotingseffecten nastreeft tussen de WZCa van de regio Roeselare - Tielt.

Deze maatregelen hadden geen negatief effect op de betaalbaarheid van de zorgverlening. We merken
zelfs dat het aantal bewoners dat financieel wordt ondersteund door het OCMW in 2012 is gedaald tot een
historisch dieptepunt van 8%. Dit is ondermeer te wijten aan het feit dat de opnames zich voornamelijk
richten op zwaar zorgbehoevenden, die naast hun pensioen aanvullende inkomsten hebben uit de
zorgverzekering en hulp aan bejaarden.
De afgelopen jaren moderniseerden de WZCa hun kernprocessen door:
de implementatie van een nieuw elektronisch zorgdossier gelinkt aan draadloze
werkinstrumenten en een medicatierobot;
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-

de implementatie van nieuwe facturatiesoftware met een automatische koppeling naar de
zorgprestaties en het medicatieverbruik;
de automatisatie van het Systeem I: dit is het systeem voor het financieel beheer van de
bewoners die (financieel) worden ondersteund door het OCMW of zelf niet meer in staat zijn
om hun dagelijks beheer te doen;
een centrale wachtlijst inclusief het beheer van de bewonersvoorkeuren en de opnamelijst;
een centraal elektronisch kwaliteitshandboek waarin zowel gemeenschappelijke als
instellingsspecifieke procedures worden beheerd.

In 2010 opende  WZC Ter Berken i.s.m. Katho Roeselare en de Stad een reminiscentiehuis, met als doel
de zintuigen en herinneringen van mensen met dementie via oude voorwerpen te stimuleren.
Tweejaarlijks worden de bewoners van de WZCa bevraagd via een uitgebreide tevredenheidsmeting. Net
als in de dienstencentra en de thuiszorg is de tevredenheid zeer hoog.
Een nieuw stagebeleid heeft sedert 2012 de banden met de verschillende scholen voor verpleegkunde in de
provincie versterkt en garandeert een professionelere aanpak van de studenten. Op korte termijn moet dit de
invulling van de knelpuntberoepen proactief ten goede komen.
Als OCMW zijn we één van de grootste aanbieders van (residentiële) seniorenzorg in Midden-WestVlaanderen. We vinden het dan ook onze taak om een rol als trekker en stimulator op te nemen. Zo nam
OCMW Roeselare het initiatief tot een regelmatig overleg met de andere aanbieders inzake residentiële
seniorenzorg in Roeselare, onder meer om afspraken te maken over het opvragen van - in de Vlaamse
programmatie - openstaande woongelegenheden. OCMW Roeselare heeft immers geenszins de bedoeling
om zelf haar aanbod nog uit te breiden: het enige wat telt is dat er binnen Roeselare een voldoende kwalitatief aanbod bestaat.
Ook werd vanuit de directie Seniorenzorg van OCMW Roeselare  in 2011 de Zorgacademie opgestart. Dit
jaarlijks regionaal netwerkevent wil de contacten tussen de directies en de bestuurders van de regionale
WZCa, ziekenhuizen en thuiszorgdiensten stimuleren.

Dagverzorgingscentrum
OCMW Roeselare beschikt over één dagverzorgingscentrum (DVC) dat geïntegreerd is in
WZC Sint- Henricus in Rumbeke4.   Door de
jaren heen was een situatie ontstaan waarbij er
ook heel wat bezoekers waren van omliggende
gemeenten. Gecombineerd met het feit dat er
dagelijks heel wat meer bezoekers zijn dan dat
er erkende (en gesubsidieerde) plaatsen zijn
(15 is het maximum), leidde dit tot de onbillijke
situatie dat OCMW Roeselare niet alleen
instond voor de zorg en opvang, maar ook het
volledige tekort moest dragen.
Sinds 2009 wordt aan de OCMW’s van
Hooglede, Staden en Izegem een contingent van plaatsen toegekend in het DVC mits
tussenkomst van deze partners in het
exploitatieverlies. Deze overeenkomst had dus een aanzienlijke vermindering van het
exploitatietekort tot gevolg. Vanaf 2012 neemt Hooglede hier niet meer aan deel door de opstart van een
eigen DVC. De plaatsen worden ingenomen door inwoners van Roeselare. De tussenkomst van Hooglede
valt weg.
4. In Roeselare biedt enkel vzw Vincenthove nog dagverzorging aan.
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Het aantal verschillende bezoekers in dagverzorging is tussen 2006 en 2011 gestegen met 24,1%, zonder
een stijging van de totale gemiddelde bezetting. Dit betekent dat er meer verschillende bezoekers worden
geholpen weliswaar voor minder dagen per week.
We stellen ook een gevoelige stijging van de zorggraad van de bezoekers in dagverzorging vast. Vooral
door de dagelijkse aanwezigheid van 15 bezoekers met dementie, zijn er minder bezoekers met een lichte
zorggraad.
In april 2010 werd het RIZIV-zorgvernieuwingsproject voor ouderen met dementie in het DVC
opgestart. Voor dit project zijn er twee nieuwe zorgmedewerkers aangeworven, daarnaast werden twee
zorgmedewerkers uit het bestaande DVC geïntegreerd in het project. Dit project betekent een
aanzienlijkeb vermindering van het exploitatietekort voor het DVC. De bijzondere aandacht voor de
mantelzorgondersteuning in dit zorgvernieuwingsproject in samenwerking met Ziekenzorg CM WestVlaanderen betekent een bijzondere meerwaarde voor de mantelzorger thuis. Het zorgvernieuwingsproject
is partner in het praatcafé dementie De Zonnebloem. Het praatcafé dementie werd opgericht door enkele
regionale partners waarin WZC Ter Berken een leidende rol vertolkt.
Tweejaarlijks worden de bezoekers van het dagverzorgingscentrum bevraagd via een uitgebreide
tevredenheidsmeting. Ook hier dezelfde trend als in de WZCa: een zeer hoge tevredenheid over de
geleverde diensten.
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2. ONTWIKKELINGEN BINNEN DE INTERNE
WERKING VAN OCMW ROESELARE
Op 20 december 2006 leverde de firma Deloitte het eindrapport op over de optimalisatiestudie die ze in de
loop van dat jaar uitvoerde in de schoot van OCMW Roeselare.
Hieronder wordt nog eens de situering van die studie herhaald (cfr. eindrapport pag. 9):
“Het OCMW van Roeselare inclusief het Stedelijk Ziekenhuis hebben een spectaculaire groei gekend in de
afgelopen jaren. Zowel de dienstverlening, de personeelsaantallen als de budgetten zijn fors toegenomen.
Daarnaast is het landschap van het sociale dienstbetoon fel geëvolueerd. Strategisch plannen, lateraal
overleg met alle stakeholders binnen de publieke dienstverlening en ook daarbuiten zijn centrale begrippen
geworden (cfr decreet sociaal beleid).
Deze evoluties -uitbouwen van een grote organisatie en meer nadruk leggen op overlegmodel– brengen
specifieke managementuitdagingen met zich mee. Strategische, tactische en operationele beslissingen
moeten op een transparante manier worden geformaliseerd, de complexere financiële processen moeten
aan specifieke eisen voldoen.
Dit vertaalt zich in een aangepast “governance model”, dit is de manier waarop de organisatie wordt
aangestuurd en waarop interne controle wordt uitgevoerd.
Het kader van de NOB (1997) maakt het mogelijk om de organisatie aan te passen aan deze specifieke
situatie.
De op til zijnde wissels binnen het management (OCMW secretaris, raad voor maatschappelijk welzijn,
voorzitter beheerscomité …) zijn een ideaal moment om de fundamenten te leggen voor deze nieuwe stap
in de organisatieontwikkelingscyclus.”
Deloitte deed in zijn eindrapport zes aanbevelingen voor het OCMW stricto sensu (zonder het Stedelijk
Ziekenhuis):
1. Opzetten van een vereenvoudigd, maar sterker management
2. Werken aan een geïntegreerde en gedeelde strategie
3. Ontwikkelen van het financieel bewustzijn
4. Evolueren van personeelsadministratie naar “human resources management” (HRM)
5. Aanscherpen van de competentie “organisatieontwikkeling”
6. Formaliseren van het besluitvormingsproces
In de loop van 2007 vormden deze aanbevelingen concreet denk- en werkmateriaal. Al vlug werd duidelijk
dat de slaagkans pas reëel zou worden indien er een fundamentele aanpassing van de organisatiestructuur volgde, en indien daar ook de nodige consequenties inzake personeelsbezetting aan gekoppeld
werden (zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief oogpunt).
Tot dan kende OCMW Roeselare een vrij ‘platte’ structuur. Ondersteunende diensten waren gegroepeerd
in het Centraal Bestuur, zonder enige clustering op het niveau van uitvoerende diensten of instellingen. Alle
leidinggevenden rapporteerden rechtstreeks aan de secretaris. Een platte structuur is doorzichtig, maar
mist slagkracht om snel en anticiperend beleidslijnen uit te tekenen. OCMW Roeselare volgde het voorstel
van Deloitte om een klein aantal coherente beleidsdomeinen te creëren. Vanaf 2008 werd de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur stap voor stap doorgevoerd (incl. nieuwe (directie)functies). De
Stad verklaarde zich akkoord om daar binnen de meerjarenplanning de nodige financiële middelen voor ter
beschikking te stellen, en verhoogde daartoe – gespreid over een termijn van 3 jaar – de stadstoelage met
810.000 euro.
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Tijdens de voorbije jaren ontwikkelden de ondersteunende diensten van OCMW Roeselare zich tot nog
performantere diensten. Hieronder schetsen we de belangrijkste evoluties in de verschillende ondersteunende
diensten: Algemene Zaken, Facility, Personeel en Organisatie en Financiën.

2.1 ALGEMENE ZAKEN

-

De dienst Secretariaat, Onthaal en Archief (SOA)
ondernam de afgelopen jaren diverse initiatieven
om de andere diensten van het OCMW nog beter te
ondersteunen:
in 2009 voerde het secretariaat een front- en
backoffice in met als doel de klantgerichtheid
naar andere diensten en de werking van de eigen
dienst te optimaliseren;
in 2009 hertekende het secretariaat het proces
van de behandeling van inkomende en
uitgaande briefwisseling; ook het besluitvormingsproces naar bestuursorganen werd
geoptimaliseerd. Intussen is het project  
e-besluitvorming in de onderzoeksfase;
in 2010 startte het ‘overleg secretariaten’ op
met   vertegenwoordigers uit de verschillende
secretariaten van het OCMW. Dit overleg
fungeert als communicatiekanaal over de
diensten heen en wil kennis en goede praktijken
verspreiden naarde diensten;
sinds 2010 biedt SOA ook interne vorming aan (verzekeringen, archivering, agenda- en takenbeheer,
…);
in 2011 startte de dienst SOA met een project sociale tewerkstelling. Een pool van medewerkers
die via sociale tewerkstelling zijn aangeworven bieden administratieve en logistieke ondersteuning
aan de verschillende diensten van het OCMW, om eenvoudige administratieve taken uit te voeren;
in 2011 zag ook de ‘groene ridder’ het levenslicht. Een team van milieubewuste medewerkers heeft
als drijfveer de medewerkers van het OCMW te sensibiliseren voor milieu en ecologie en startte
hierrond een project i.s.m. Ecolife (Ecolife is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar
een duurzame wereld door middel van ecologische gedragsverandering).

In 2009 startte de dienst Communicatie op, waardoor de externe en interne communicatie van de organisatie duidelijker op elkaar werd afgestemd en verbeterd. Het OCMW ontwikkelde een huisstijl, een nieuwe
website en een nieuw personeelsblad. De professionaliteit op vlak van interne en externe communicatie groeide sterk; er is meer aandacht voor persbeleid en andere externe publicaties, aanpassing van het
concept van het jaarverslag, meer aandacht voor communicatie naar niet-pc gebruikers, opmaak van een
procedure openbaarheid van bestuur, het ontwikkelen van intranet tot een kennisdelingsplatform, …
Tijdens de huidige legislatuur groeide ook de aandacht voor planning- en projectmanagement en werd
een geïntegreerd kwaliteitssysteem uitgebouwd. OCMW Roeselare wierf hiervoor een stafmedewerker
planning- en projectmanagement aan die sinds 2012 in Algemene Zaken is ingebed (voorheen
viel deze functie rechtstreeks onder de secretaris). Er werd een vernieuwde methodiek voor de
beleidscyclus opgezet. De beleidscyclus kan best als volgt worden samengevat: vanuit de missie, visie en
organisatiewaarden een duidelijke strategie formuleren; vervolgens concreet meetbare doelen vooropstellen, daar middelen aan toekennen en de realisatie van de verschillende doelstellingen opvolgen aan de hand
van indicatoren. Het einddoel hierbij is de realisatie van een geïntegreerde cyclus van beleidsvoorbereiding,
beleidsbepaling, beleidsuitvoering, beleidsopvolging en beleidsevaluatie op basis van kengetallen en
boordtabellen (vermijden van ‘blind vliegen’). Met sterke betrokkenheid van de medewerkers, legde de
OCMW-raad in 2010 de missie, visie en waarden vast. Beleidsmatige opvolging van de acties gebeurt via
een opvolgingssysteem voor projecten en aan de hand van indicatoren. De financiële opvolging gebeurt via
een financieel dashboard dat via het intranet toegankelijk is voor alle budgethouders.
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Onder begeleiding van Dexia Performance (nu BDO) werd tussen 2008 en 2011 een intern
controlesysteem uitgewerkt (goedgekeurd op de OCMW-raad van 1 februari 2012), dat diverse initiatieven
op vlak van organisatie-aansturing en kwaliteitszorg bundelt. Binnen OCMW Roeselare zijn interne audits,
tevredenheidsmetingen, boordtabellen met managementinformatie, … inmiddels volledig ingeburgerd en
cruciale bronnen geworden om de werking constant bij te sturen en te optimaliseren.
In de afgelopen periode is op vlak van ICT een beweging ingezet van een techniek-gerichte focus naar
een klantgerichte focus. De communicatie tussen de dienst ICT en de organisatie is verbreed. Eveneens is
de nadruk verlegd van gegevensverwerking naar informatie-ontwikkeling. Markant daarbij is de groei van
mobiele en webgebaseerde toepassingen die gepersonaliseerde informatie overal en altijd laagdrempelig
beschikbaar maken. De grotere toegankelijkheid, samen met een gestructureerd opleidingsaanbod liet toe
de gebruikersbasis over elk werknemersprofiel heen uit te breiden. Er zijn in de organisatie verschillende
initiatieven gestart om door middel van samenwerkingsplatformen de tweerichtingscommunicatie tussen ICT
en de andere diensten in de organisatie te optimaliseren.  

Gevolgen voor de personeelsomkadering
Tijdens de huidige legislatuur breidde het departement Algemene Zaken uit met twee administratief
deskundigen, een communicatiemedewerker, een stafmedewerker planning- en projectmanagement en
een administratief medewerker die het secretariaat van voorzitter en secretaris behartigt. De directeur
ondersteunende diensten werd ondertussen vervangen door een departementshoofd.
Algemene Zaken startte in april 2011 met het project ‘sociale tewerkstelling in SOA’; vier sociaal
tewerkgestelden werden vanuit SOA ingezet voor administratief-logistieke ondersteuning.
De dienst ICT werd tijdens de huidige legislatuur uitgebreid met een diensthoofd, in functie van de
organisatie en leiding van de dienst. Er werd eveneens een extra applicatiebeheerder/helpdeskmedewerker
aangeworven. Sinds mei 2012 werd de ICT-helpdesk versterkt met een eerstelijnsondersteuner (sociale
tewerkstelling).

2.2 FACILITY
Het huidige departement Facility kreeg pas in 2008 - met de aanstelling van een departementshoofd
Facility - definitief vorm. Volgende diensten werden er onder gebracht:
horeca en onderhoud (voorheen niet bestaand), met als voornaamste doelstelling het realiseren van
synergie-effecten over verschillende diensten heen
patrimonium (voorheen niet bestaand)
economaat, aankopen en overheidsopdrachten (bestond voorheen reeds, maar zonder duidelijk
afgebakende opdracht, zeker niet voor wat betreft de aankoopdossiers)
IDPBW en milieu (bestond voorheen reeds, een shared service met het Stedelijk Ziekenhuis
Roeselare).
Hieronder geven we per dienst de belangrijkste realisaties weer in de afgelopen jaren.
Het economaat evolueerde de voorbije jaren van een informatieverwerkende dienst naar een
informatie-verstrekkende dienst, waarbij de focus ligt op een goed contractmanagement en het aanleveren van
informatie aan de budgethouders die voortvloeit uit de afgesloten contracten (verbruik, benchmarks, …).
De dienst stelde ook een duidelijke aankoopprocedure op.
Sinds eind 2011 is er binnen OCMW Roeselare geen interne milieucoördinator meer, OCMW
Roeselare sloot een contract af met een externe dienstverlener. De voorbije jaren focuste de dienst IDPBW zich
voornamelijk op brandpreventiecampagnes, griepvaccinatie-campagnes en het herzien van de risicoanalyse
m.b.t. de regeling moederschapsbescherming en lactatieverlof.
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De dienst horeca en onderhoud voerde een optimalisatiestudie catering uit, waaruit bleek dat decentraal
koken in warme lijn voor OCMW Roeselare de meest economische en kwalitatieve oplossing is.
Inmiddels werd gestart met de implementatie van dit masterplan (omschakelen naar productie in warme lijn
in WZC De Zilverberg, optimalisatie ontbijt - gepaard gaande met een besparing op personeel in WZC SintHenricus). De voorbije jaren sloot OCMW Roeselare ook betere contracten ‘voeding’ af, waar we een goede
prijs/kwaliteit-verhouding kunnen realiseren. Het OCMW realiseerde een grote besparing op de was- en
linnenkosten door het afsluiten van een nieuw contract en de overstap van koop- naar huurlinnen.
Ook de dienst patrimonium groeide uit tot een volwaardige dienst en nam heel wat taken op zich:
Uitwerken van een visie op patrimoniumbeheer.
Vormen van een team technische medewerkers. De dienst brengt de technisch medewerkers op
frequente basis samen, zorgt voor teamvorming, coördineert samenwerking tussen deze
medewerkers, gezamenlijke opleidingen en ondersteuning in technisch advies.
Opstart van de coördinatie van het preventief onderhoud en de planning ervan.
Opstart uitvoering van conditiemetingen en voorbereiding van de nodige budgetten voor de
bouwprojecten.
Adviesverlening bij aankoop en verkoop van patrimonium.
Coördinatie en opvolging van kleine en grotere bouwprojecten (WZC De Zilverberg).
Technische ondersteuning voor entiteiten die geen eigen technisch medewerker hebben.
Advies bij het afsluiten van contracten met materiaalleveranciers en aannemers.
Projectmanagement: gezien de grote bouwprojecten die opgestart zijn werd tijdelijk ook een
projectmanager aangesteld voor de opvolging van die grote projecten: herconditionering WZC
De Waterdam en ‘ver’-nieuwbouw OCMW. Beide projecten zijn lopende.
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2.3 PERSONEEL EN ORGANISATIE
De optimalisatiestudie van Deloitte van 2006 stelde vast dat de personeelsdienst van het OCMW in die tijd
enkel een “personeelsadministratie” was en zich eerder beperkte tot het louter administratief gegeven. Eén
van de aanbevelingen was dan ook dat deze dienst moest evolueren van een loutere personeelsadministratie naar een volwaardig Human Resources Management. Naar aanleiding van deze studie investeerde
het OCMW in bijkomende gekwalificeerde medewerkers om deze nieuwe rol binnen de organisatie te
kunnen opnemen. De vroegere personeelsdienst (nu de facto de dienst Administratie en Payroll) breidde uit
met een dienst Prestatie- en Ontwikkelingsmanagement en een dienst Personeelsbewegingen, om samen
het departement Personeel en Organisatie te vormen. Aan het hoofd van Personeel en Organisatie werd een
leidinggevende aangeworven om de rol van strategische partner van HR binnen de organisatie te kunnen
vormgeven. Door het verwerven van deze noodzakelijke competenties binnen het departement werd het
mogelijk om een aantal HR-processen uit te bouwen als hefboom tot voortdurende verandering en
verbetering van de organisatie en de dienstverlening. Het departement Personeel en Organisatie zette in op
het professionaliseren van het rekruterings- en selectiebeleid (inclusief het employer branding-beleid), het
uitbouwen van een volwaardig onthaalbeleid, het implementeren van een performantiebeleid (evaluatie), het
investeren in het leiderschapskapitaal, … dit alles gebaseerd op een geïntegreerd competentiemanagement.
In 2011 legde OCMW Roeselare een nieuwe rechtspositieregeling - ter vervanging van de oude
personeelsstatuten - voor het personeel vast. Op basis van het nieuwe OCMW-decreet werden alle
OCMW-besturen verplicht om een eigen rechtspositieregeling uit te werken voor hun personeel. Een
tweetal jaar eerder was dat trouwens ook gebeurd voor Stad Roeselare. Ons OCMW maakte hiervan
gebruik om een rechtspositieregeling te creëren die een hefboom is voor een modern personeelsbeleid dat de
organisatiedoelstellingen ondersteunt. Om maar één voorbeeld te geven: de bevorderingsvoorwaarden
versoepelden en bij aanwerving kan makkelijker worden afgeweken van de strikte diplomavoorwaarden.
Ook dit is een illustratie dat competenties centraal staan in ons personeelsbeleid.
De meest fundamentele wijziging zit echter in de indeling van het OCMW-personeel in twee
groepen, wat vooral leidt tot een verschillende aanpak inzake verloven en dienstvrijstellingen. De Vlaamse
Regering legde (verplicht) een afwijkend verlofstelsel vast voor het personeel van de zogenaamde
‘specifieke diensten’ (de diensten met activiteiten die “hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met
andere marktdeelnemers”). Deze personeelsleden hebben in de toekomst recht op 26 dagen jaarlijkse
vakantie en 11 feestdagen. De ‘specifieke functies’ (kernopdracht van het OCMW : sociale dienst en
schuldhulpverlening) volgen daarentegen (op basis van artikel 104, §4 en §5 van het OCMW-decreet) het
verlofstelsel voorzien in de rechtspositieregeling van de Stad Roeselare, d.w.z. 30 tot 35 dagen jaarlijkse
vakantie en 14 feestdagen. Ook met betrekking tot het verlof voor deeltijdse prestaties, verlof voor opdracht,
onbetaald verlof en dienstvrijstellingen konden minder rechten worden toegekend aan het personeel van de
‘specifieke diensten’.
Zoals gekend zijn de financiële resultaten van de publieke zorginstellingen heel wat slechter dan de
zorginstellingen van Zorgnet (het vroegere Caritas) of de VZW’s. Alhoewel niet uitsluitend, is dat voor een
groot deel te wijten aan de - in vergelijking met de private sector - bijzonder gunstige arbeidsvoorwaarden,
zeker op het vlak van verlof. Ter herinnering: het Roeselaars OCMW-personeel had voor de inwerkingtreding van de nieuwe rechtspositieregeling, een identieke verlofregeling als het Stadspersoneel. Dat hield in:
bovenop de 10 wettelijke feestdagen, een verlofpakket van 34,5 verlofdagen voor een bediende en 35,5
dagen voor een arbeider (Sint-Elooisfeest komt erbij). Vanaf de leeftijd van 45 jaar kwamen daar nog een
aantal “leeftijdsdagen” bovenop, tot maximaal 7 op de leeftijd van 64 jaar. Dit leidde er toe dat het personeel
dat werkzaam was in de zorginstellingen van het OCMW in vergelijking met de private gezondheidsinstellingen 10-15 dagen minder aanwezig was op de werkvloer. Zoiets leidt, bij gelijke personeelsinzet, tot 5 à
7,5% hogere personeelskosten in de publieke sector. Voor ons OCMW leidt dat al snel tot een extra jaarlijkse
kost van meer dan één miljoen euro. De Vlaamse Regering was zich daar van bewust en greep daar dan ook
op in toen ze het kader creëerde voor de nieuwe rechtspositieregelingen die binnen de OCMW’s moesten
worden ingevoerd, door een afwijkend verlofstelstel vast te leggen voor OCMW-personeel van diensten met
activiteiten die ‘hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers’.
Aangezien de nieuwe maatregelen enkel gelden voor het personeel dat na de inwerkingtredingsdatum in
dienst komt, zal het uiteraard nog een hele tijd duren voor het volledige effect wordt bereikt. Het is echter
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belangrijk dat de eerste stap gezet is. Bovendien gebeurden er in akkoord met de syndicale organisaties
ook een aantal bijsturingen voor het in dienst zijnde personeel: zo werd de cumul van leeftijdsverlof en
rimpelverlof of arbeidsduurvermindering (ADV) afgeschaft en bevroren voor wie er al recht op had.
Het belang van de invoering van de nieuwe rechtspositieregeling, samen met de beslissing om alle functies
in de toekomst contractueel in te vullen, kan nauwelijks worden overschat. Het is de best mogelijke garantie
op het behoud van betaalbare publieke zorginstellingen.

2.4 FINANCIËN
In de loop van de legislatuur werd een ver doorgedreven budgethouderschap binnen OCMW Roeselare
geïmplementeerd, waarbij financiële bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan budgethouders werden
gedelegeerd. Op die manier scherpte het financieel bewustzijn in de organisatie verder aan.
Ter ondersteuning van deze budgethouders was het ter beschikking stellen van geautomatiseerde
boekhoudkundige instrumenten een noodzakelijke voorwaarde. Sinds 2009 zet het departement
Financiën dan ook sterk in op rapportering. Er werd een financieel dashboard uitgebouwd van waaruit de
budgethouders diverse rapporten omtrent personeelscijfers, werkingskosten en -opbrengsten, budgetten,
rekeningen, kwartaalrapportages, … betreffende hun werking kunnen genereren. Ook voor de opbouw van
niet-financiële rapporten deden andere diensten beroep op de dataminers van het departement Financiën.
Binnen dit departement werden ook andere tools opgemaakt: kasfin (kasprogramma), simfin (simulatietool
voor budget en meerjarenplannen), intfin (tool die bestaande leningen herbergt en simulaties van leningen
mogelijk maakt), …
Sinds de opmaak van het meerjarenplan 2011-2013 werd een nieuwe methodiek voor de budgetopmaak
gehanteerd. Het financiële (budgetten) en het beleidsmatige luik (inhoudelijk – acties) werden geïntegreerd.
De dienst datamining maakte in samenwerking met de stafmedewerker planning- en projectmanagement een toepassing die het toelaat om bij elke budgetopmaak acties die kaderen in de strategie van de
organisatie (missie, visie, strategische en operationele doelstellingen) in te dienen en deze in de loop van het
jaar verder op te volgen.
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Het departement Financiën besteedde de voorbije jaren veel aandacht aan interne controle. Ze implementeerde een intern controlesysteem voor alle kassen binnen OCMW Roeselare. Op deze manier is er nu een
uniforme kasprocedure voor alle diensten van de organisatie. Ook andere procedures werden vanuit dit
departement opgemaakt: debiteurenbeheer, interne kredietaanpassing, opvolgen wijzigingen kostenplaatsen personeel.
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BESLUIT
OCMW Roeselare stond bij het begin van de huidige legislatuur 2007-2012 zowel inhoudelijk,
organisatorisch als financieel voor belangrijke uitdagingen:
1.

2.
3.

Op inhoudelijk vlak was er de opdracht om -omwille van het strakke financieel kader-  ons vooral
te focussen op het ‘gelijkblijvend beleid’, waarbij het consolideren van de bestaande dienstverlening centraal stond (eerder dan het verder uitbreiden van de dienstverlening en het opstarten van
nieuwe initiatieven). Verdieping, en waar mogelijk verbetering van de bestaande dienstverlening moest
het motto worden. In de twee meerjarenplannen die in de afgelopen periode werden goedgekeurd,
was op dat principe wel een uitzondering voorzien voor drie grote al besliste of onontbeerlijke
projecten: de bouw van WZC De Zilverberg, de herconditionering en aanvullende nieuwbouw van
WZC Ten Hove (nu De Waterdam) en de uitbreiding van de centrale campus Brugsesteenweg /
Gasthuisstraat.
Op organisatorisch vlak dienden de zes strategische aanbevelingen uit de Deloitte-optimalisatiestudie te worden geïmplementeerd.
Beide bovenvermelde opdrachten dienden te worden gerealiseerd binnen een strak financieel kader,
zoals vastgelegd in het meerjarenplan 2008-2010 en vervolgens in het meerjarenplan 2011-2013.

De drie bovenstaande doelstellingen werden zonder meer gerealiseerd.
Inhoudelijk
OCMW Roeselare realiseerde op het vlak van de dienstverlening (veel) meer met dezelfde middelen. De
dienstverlenende capaciteit steeg en meer hulpaanvragen werden concreet beantwoord. De drie grote
projecten die een uitzondering vormden op het gelijkblijvend beleid zijn ofwel volledig gerealiseerd (WZC De
Zilverberg), of zitten op schema (WZC De Waterdam, centrale campus).
Tegelijk zette OCMW Roeselare sterk in op verdieping en verbetering. Een duidelijke systematiek van
overleg en inspraak van zoveel mogelijk stakeholders is ingeburgerd. Kwaliteitsbewaking gebeurt ondermeer
via regelmatige klanten- en medewerkerstevredenheidsmetingen. Op basis daarvan stellen we vast dat de
geleverde dienstverlening van bijzonder hoog niveau is.
Organisatorisch
De zes strategische aanbevelingen uit de Deloitte-studie zijn volledig geïmplementeerd:
1.
Opzetten van een vereenvoudigd maar sterker management
Het OCMW hertekende de managementsstructuur grondig. Het organogram werd herwerkt op
basis van een clustering van diensten. Er is een managementteam dat wekelijks bijeenkomt en de
ambtelijke aansturing van de organisatie coördineert en er wordt op een regelmatige en
gestructureerde manier gerapporteerd naar de beleidsorganen.
2.
Werken aan een geïntegreerde en gedeelde strategie
OCMW Roeselare werkte een aantal jaar geleden een duidelijke missie, visie en waarden uit. Op
basis hiervan werden strategische doelstellingen geformuleerd, waar jaarlijks acties aan gekoppeld
worden. Via een systeem van rapportage en boordtabellen wordt de uitvoering van deze acties
permanent gemonitord aan de hand van tal van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren.
3.
Ontwikkelen van het financieel bewustzijn
Het budgethouderschap werd verder uitgewerkt. Het proces inzake budgetopmaak en -opvolging
werd compleet herwerkt en bijgestuurd. Om de budgethouders zo goed mogelijk te ondersteunen,
werd een permanente opvolging mogelijk gemaakt via een eigen ontwikkeld financieel dashboard,
toegankelijk via intranet. Binnen het OCMW zijn kwartaalrapportages een evidentie geworden. Tal van
opbrengsten-optimalisaties en gerealiseerde besparingen tijdens de afgelopen jaren kunnen
aangetoond worden.
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4.

5.

6.

Evolueren van een personeelsadministratie naar “human resources management” (HRM)
De afgelopen legislatuur zette OCMW Roeselare grote stappen vooruit op alle domeinen van de
HR-cyclus:
het beleid inzake rekrutering en selectie is volledig herzien;
er is een onthaalbeleid, zowel centraal als decentraal;
het vormingsbeleid wordt nu strategisch aangestuurd, en de inspanningen op dat vlak
werden meer dan verdubbeld;
het evaluatiegebeuren werd gemoderniseerd en een cultuuromslag ingezet;
met de nieuwe rechtspositieregeling is een duidelijk kader voor de toekomst opgesteld.
Aanscherpen van de competentie “organisatieontwikkeling”
De organisatie evolueerde de afgelopen jaren enorm. Deze evoluties worden ook regelmatig
geëvalueerd, waarna opnieuw kan worden bijgestuurd. Het streven naar permanente verbetering
staat centraal. De veranderingscapaciteit is enorm gestegen, en qua organisatieontwikkeling zit
OCMW Roeselare in een volwaardige Plan-Do-Check-Act-cyclus.
Formaliseren van het besluitvormingsproces
Zie ook aanbeveling 2: werken aan een geïntegreerde en gedeelde strategie.
De kwaliteit van de dossiers die worden voorgelegd aan de beleidsorganen verhoogde sterk. Alle
belangrijke processen in het OCMW zijn beschreven en toegankelijk via het intranet. Waar dat nodig,
werden er duidelijk uitgeschreven procedures aan gekoppeld. De bevoegdheidsdelegaties staan
vermeld in een Huishoudelijk Reglement, dat regelmatig wordt bijgewerkt.

Financieel
Alle hierboven beschreven inspanningen binnen OCMW Roeselare gebeurden binnen een strak financieel
kader.
De stadstoelage mag dan wel tijdens de duur van de legislatuur gestegen zijn van ongeveer 8 miljoen naar
ongeveer 12 miljoen euro, indien er geen inspanningen zouden geleverd zijn voor opbrengstenoptimalisatie
en besparingen, dan zou deze stijging in realiteit nog veel hoger zijn geweest.
Er mag daarbij geenszins uit het oog verloren worden dat het OCMW zich in 2007 geconfronteerd zag met
een enorme investeringsachterstand, zowel op het vlak van infrastructuur, personeel, ICT, ... . Zo stelde ook
de Deloitte-studie vast dat een inhaalbeweging noodzakelijk, en zelfs onontbeerlijk was. Dit vertaalt zich
uiteraard in een stijging van aflossingen en intresten voor de onroerende investeringen, en een stijging
van de personeelskost ten gevolge van aanwervingen noodzakelijk om de aanbevelingen te kunnen
implementeren. Daarnaast was er op het vlak van exploitatie de opening van een bijkomend woonzorgcentrum,
en werden we geconfronteerd met een spectaculaire stijging van de hulpaanvragen in de sociale dienst,
vooral voor wat betreft equivalent leefloon.
Ondanks dit alles kon tot nu toe elk jaar een overschot gerealiseerd worden.
Samenvattend mag, zonder enig overdrijven, gesteld worden dat OCMW Roeselare de afgelopen
jaren een enorme evolutie doormaakte, en dat de legislatuurdoelstellingen meer dan behaald werden.
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BIJLAGEN
1. EEN AANTAL KERNCIJFERS OVER DE ROESELAARSE BEVOLKING
(2006 - 2011)
1. Aantal inwoners
Tussen 2006 en 2011 steeg het aantal inwoners met 4,5% (van 56.274 eind 2006 naar 58.801 inwoners eind
2011). Onderstaande tabel geeft de evolutie in het aantal inwoners per deelgemeente weer.

2006

2011

Roeselare

37.137

38.120

+2,6%

Rumbeke

11.764

13.086

+11,2%

Beveren

5.615

5.899

+5,1%

Oekene

1.758

1.696

-3,5%

2. Aantal min 3-jarigen en 65-plussers

2006

2011

min 3jarigen

1.803

1.976

+9,60%

65 plussers

10.500

11.317

+7,78%

3. Indicatoren inzake welzijn en armoede
Grafiek 1. Geregistreerde geboorten in kansarme gezinnen, 2006 tot 2010 in % van het totaal aantal
geboorten, Roeselare.
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Grafiek 2. Personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering, van 2008 tot 2011 in % van de totale
bevolking, Roeselare.

Grafiek 3. Personen met overmatige schuldenlast, van 2006 tot 2010, in % van de bevolking van 18 jaar en
ouder, Roeselare.

Grafiek 4. Niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar, van 2006 tot 2010, in % van de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar.
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2. ARTIKEL SURPLUS (BERICHTEN VAN SAMENLEVINGSOPBOOUW
WEST-VLAANDEREN)
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3. SOCIALE DIENST & SCHULDHULPVERLENING
Kencijfers inzake aanbod en bereik
Financiële steun
2007

2011

2007-2011

Leefloon

518

570

+10%

Equivalent leefloon

85

334

+293%

Dringende medische hulp
illegalen

75

83

+11%

Aanvullende steun5

1312

1704

+30%

Totaal aantal dss fin steun5

1576

2074

+32%

Materiële hulp aan asielzoekers (Lokaal Opvanginitiatief)
# gezinnen dat beroep deed
op LOI

Totale opvangcapaciteit LOI
Bezetting LOI (bezet-%)

2006

2011

2006-2011

177

182

+2,8%

31/12/06

31/12/11

2006-2011

142

152

+7,0%

126
(88,7%)

136
(89,5%)

Opleiding en tewerkstelling
2006

2011

2006-2011

167

400

+140%

31/12/06

31/12/11

92

58

Doorgangswoningen

-

17

Laagdrempelige opvang

-

1

31/12/06

31/12/11

305

225

2006

2011

2006-2011

137

178

+30%

# begeleide personen door
Team Opleiding en Tewerk.

Huisvesting
# woongelegenheden
Huurservice

personen op wachtlijst
Huurservice

# bemiddelingen
uithuiszetting

Voedselpakketten (De Graancirkel)

# verdeelde voedselpakketten

2006

2011

2006-2011

4.252

4.190

-1%

5. Deze aantallen bevatten ook individuele gezinsleden waaraan bvb. een tussenkomst socio-culturele en sportieve
participatie is toegekend. De andere cijfers zijn gebaseerd op het aantal dossiers.
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Schuldhulpverlening
# behandelde dossiers
schuldbemiddeling
# nieuwe aanvragen
schuldbemiddeling
# personen op wachtlijst
# LAC-dossiers

2006

2011

*

642

*

279

*

20

677

1098

* in 2006 werd de hulpverlening inzake schuldbemiddeling binnen OCMW Roeselare op een andere manier
georganiseerd, waardoor geen of geen vergelijkbare cijfers beschikbaar zijn.
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4.KINDERMOBILE
Kencijfers inzake aanbod en bereik
Kinderdagverblijven
2006
325

2011
384

De Speelboot

148

129

Bloemenhove

107

123

# opgev kinderen

De Beverboot
Pinochio

totale erkende cap/dag

-

36

70

96

2006

2011

2006-2011
+48,6%

105

156

De Speelboot

43

59

Bloemenhove

40

49

De Beverboot

-

14

22

34

Pinochio

2006-2011
+18%

Kinderopvang bij onthaalouders

# opgev kinderen

totale capaciteit/dag

2006

2011

2006-2011

451

546

+21%

2006

2011

2006-2011

198

198

+0%

Zorg

# gebruikers
Opvoedingsondersteuning (CO)
& psychologisch advies (PAK)

2006
610

2011
742

140

233

Audioprothesie en logopedie

39

41

REVA-COB

289

337

Speelotheek

142

131

# knd op wachtlijst
REVA-COB (wachttijd)

2006

2011

91
(10 mnd)

134
(13 mnd)

Algemeen

# gebruikers
Kindermobile

30

2006

2011

2006-2011

1386

1672

+21%

2006-2011
+22%

5.DIENSTENCENTRA EN THUISZORG 6
Kencijfers inzake aanbod en bereik
totaal aantal klanten dat gebruik maakt van de diensten
gemiddeld aantal bezoekers per dag

2006

2011

evolutie

1.922

2.576

+34%

305

450

+48%

aantal cursisten

2.715

3.277

+21%

aantal vormingssessies (cijfer 2007 ipv 2006)

1.669

2.216

+33%

aantal clubleden

1.586

2.067

+30%

aantal recreatieve sessies

1.867

2.640

+41%

aantal vrijwilligers

236

351

+49%

aantal warme maaltijden ter plaatse

8.033

17.001

+112%

aantal warme maaltijden aan huis

61.447

67.160

+9%

aantal ritten MMC
totaal aantal klanten dat gebruik maakt van de dienst thuiszorg
(poetsdienst en klusjesdienst)
aantal personen op wachtlijst serviceflats Zilverschoon

3.972

4.972

+25%

790

876

+11%

63

133

+111%

6  De cijfers m.b.t. de Klusjesdienst en de Poetsdienst die destijds onder de directie Dienst- en Hulpverlening ressorteerden, zijn steeds inbegrepen in de cijfers van het departement Dienstencentra en Thuiszorg.
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6. WOONZORGCENTRA

Kencijfers inzake aanbod en bereik

# bewoners WZCa

2006

2011

496

552

Ten Hove

152

-

Ter Dreve

115

-

De Waterdam

-

178

Ter Berken

122

113

Sint-Henricus

107

116

De Zilverberg

-

145

400

442

Ten Hove

134

-

Ter Dreve

90

-

-

146
90

totale capaciteit/dag
WZCa

De Waterdam
Ter Berken

90

Sint-Henricus

86

86

De Zilverberg

-

120

# klanten kortverblijf
Ten Hove

2006

2011

72

90

39

-

De Waterdam

-

18

Sint-Henricus

33

43

De Zilverberg

-

29

7

9

totale capaciteit/dag kortverblijf

32

+10,5%

Ten Hove

3

-

De Waterdam

-

2

Sint-Henricus

4

4

De Zilverberg

-

3

2006

2011

# bezoekers dagverzc

145

180

totale capaciteit/dag

50

50
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actie

titel / doelstelling

startdatum

11DHV003

Verhogen van het aanbod van voortrajecten en tewerkstellingsmogelijkheden voor cliënten van de
Sociale Dienst.

einddatum

status

01/01/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/01/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/09/2010 31/12/2013

In uitvoering

01/02/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/09/2010 31/12/2013

In uitvoering

Naar aanleiding van de toekenning van de bijkomende subsidie (verhoogde staatstoelage) staat een bijkomende maatschappelijk
werker in voor het organiseren en uitvoeren van oriënterende gesprekken met alle cliënten op de wachtlijst voor individuele
trajectbegeleiding en met asielzoekers die mogen werken.
Deze oriënterende gesprekken vormen de basis voor de dialoog met de basismaatschappelijk werker met het oog op invullen
van het verdere trajectverloop en zullen vormingsno(o)d(en) bij de cliënten naar boven brengen.
Voor de uitbreiding van het instroomcapaciteit in Jump (Join Us Make Progress) wordt met projectsubsidies een 1/2 VTE
bijkomende werkbegeleider ingezet.
Om reguliere en duurzame tewerkstelling te verhogen wordt contact gelegd met 2 invoegbedrijven om de mogelijke
samenwerking ikv doorstroom te realiseren.

11DHV004

Versterken van de begeleiding van asielzoekers.
Remediëren van de opmerkingen die werden gemaakt naar aanleiding van de laatste inspectie door Fedasil van het LOI door tijd
te creëren om sensitiever en responsiever om te gaan met de diverse noden van asielzoekers. Door verhoging van het aantal
huisbezoeken wordt de voeling met de leefwereld van de asielzoeker versterkt en draagt dit bij tot verwerven van beter inzicht in
zijn/haar noden en het aansterken van de vertrouwensrelatie tussen cliënt en hulpverlener. In hun concrete woonsituatie zal
meer aandacht besteed worden aan volgende aspecten die onder andere beschreven staan in het huishoudelijk reglement
houdende de rechten en de plichten van asielzoekers: onderhoud van de woning, organisatie van het huishouden, opvoeding
van de kinderen, sociaal en psychisch functioneren, status van asielprocedure, bespreking van mogelijkheden tot vrijwillige
terugkeer ...

11DHV005

De woningen in het OCMW patrimonium van de huurservice kwaliteits- en respectvol inrichten en
bevorderen van duurzaam wonen met aandacht voor de doorgangswoningen.
Uitrusten van alle woningen van het OCMW-patrimonium van de Huurservice met raambekleding en een berghok. Uitvoeren van
een prospectie op de woningmarkt om een geschikt pand voor een gezin ikv doorgangswoning te huren of aan te kopen. Jaarlijks
5 woningen isoleren door het Energiesnoeiersbedrijf arbeidscentrum 'Werkspoor'.
Jaarlijks voor 3 tot 5 woningen een conformiteitsattest aangevragen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling
Wonen. Realiseren van het renovatieproject Sint-Hubrechtstraat 43-45 ("De Bridge") en de start van 2 renovatieprojecten in
panden die reeds vroeger werden aangekocht nl. St.-Hubrechtstraat 54 en Jozef Demeesterstraat 35. Bij deze
renovatieprojecten worden steeds branddetectietoestellen geïnstalleerd.

11DHV008

Begeleiding versterken bij cliënten schuldhulpverlening met grote zorgcomponent.
Uittekenen van een model van begeleiding met grote zorgcomponent en opnemen van een aantal begeleidingen in dit kader.

11DHV009

Tijd en ruimte creëren om vanuit maatwerk te komen tot integrale begeleiding voor cliënten van het team
Algemeen Maatschappelijk Werk.
Tijd en ruimte creëren om op maat integrale begeleiding aan te bieden aan de cliënten van het team Algemeen Maatschappelijk
Werk door het aanbieden van een integrale begeleiding en door het doorschuiven van administratieve taken van maatschappelijk
werkers naar administratieve medewerkers.
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11DHV010

Kwaliteitsvol, respectvol en duurzaam inrichten van woongelegenheden van het Lokaal Opvanginitiatief.

01/01/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/10/2010 31/12/2013

In uitvoering

01/10/2010 31/12/2013

In uitvoering

01/10/2010 31/12/2013

In uitvoering

01/01/2011 30/06/2013

In uitvoering

01/06/2012 31/12/2013

In uitvoering

01/05/2012 31/12/2013

In uitvoering

Naar aanleiding van de bemerkingen van Fedasil bij de inspectie van het LOI: verfraaiien en opfrissen van de woningen van het
LOI waarbij prioriteit gaat naar deze woningen waar, naast buiten- en binnenschilderwerk ook het sanitair gedeelte dient
verbeterd te worden. Installeren van warmtebegrenzers en voorzien van een betere controle voor de toegang van de woningen
door de asielzoekers en uitbreiden van het woningenbestand van het LOI.

11DHV011

Implementeren van een managementinformatiesysteem voor wat betreft de steunverlening van de
sociale dienst en schuldhulpverlening.
Implementeren van een geautomatiseerd managementinformatiesysteem waarbij de nodige rapporten betreffende de
steunverlening in de brede zin automatisch en permanent ter beschikking zijn van de beheersorganen, het management en de
medewerkers.

11DHV013

Project Drempels: omzetten van het rapport van Samenlevingsopbouw naar een actieplan voor komende
jaren.
Om de tevredenheid en de betrokkenheid van de cliënten te verhogen zullen met de aanbevelingen uit het rapport van
Samenlevingsopbouw concrete acties worden gepland op vlak van: kwaliteitsvolle dienstverlening, participatief, pro-actief
handelen, communicatie en informatie.

11DHV017

Verhogen van zorg voor de medewerkers in de sociale dienst en schuldhulpverlening.
Verhogen van de tevredenheid van de medewerkers van de sociale dienst en schuldhulpverlening door de betrokkenheid te
verhogen, door een antwoord te geven op de toenemende werkdruk, het aanpakken van de stijgende agressieincidenten met
cliënten, de verbetering van de interne communicatie en de verhouding tussen de teams te optimaliseren.

11DHV018

Samenwerking met vzw De Graancirkel evalueren en optimaliseren in navolging van het rapport van de
doorlichting uitgevoerd door organisatie Quest-it.
Komen tot een vernieuwd samenwerkingsprotocol waarbij de werkwijze en doorverwijscriteria naar de Graancirkel verfijnd
worden. Het protocol van 1 jan. 2011 tem 31 dec. 2011 werd geëvalueerd en op 26 april 2012 overlegd met vz, directeur, FIN. Er
wordt besloten om voor 1 jan. 2012 tem 31 dec. 2012 een tweede protocol af te sluiten, waarna evaluatie volgt. Tussentijds
wordt geëvalueerd in het najaar 2012. Daarna wordt de samenwerking voor 2013 vastgelegd in een protocol.

12DHV033

Herorienteren van het tewerkstellingsproject 't Ateljee.
Het tewerkstellingsproject 't Ateljee wordt ingezet om de logistieke en technische opdrachten uit te voeren in de woningen van
het Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare. Deze actie is onderdeel van het proces om op langere termijn Team Wonen meer
te integreren in het SVK en deze vzw om te vormen tot een OCMW vereniging.

12DHV036

Aanbieden van energiebegeleiding als nieuwe preventieve aanpak voor cliënten.
In 2012 wordt in samenwerking met vzw Werkspoor "Energiesnoeiers" energiebegeleiding uitgewerkt voor de cliënten van
SD/SHV. Daarnaast wordt vanaf juni 2012 een energieloket geïnstalleerd waarbij zowel cliënten als medewerkers maandelijks
voor hun vragen mbt energie terecht kunnen. In november 2012 wordt deze werking geëvalueerd waarna eventueel tot een meer
structurele en mogelijks bijgestuurde vorm van samenwerking wordt overgegaan in 2012. Ook vanuit de audit maatschappelijke
dienstverlening deel 1 is een verbetervoorstel geformuleerd tot de uitwerking van deze actie.
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13DHV003

Opmaken en uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Efrem.

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

Kwaliteitsvoller hulp aanbieden aan (ex)zelfstandigen. Van begin 2012 tot eind juni 2012 werden 16 hulpvragen van (ex)zelfstandigen gesteld aan SHV. De dienstverlening van vzw Tussenstap werd als ontoereikend ervaren door de maatschappelijk
werkers. Rondvraag bij omliggende OCMW's die samenwerken met vzw Efrem leert dat de dienstverlening van deze vzw veel
intensiever, directer en sneller verloopt. vzw Efrem werkt samen met een korps van (opgeleide) vrijwilligers die systematisch aan
huis gaan bij de cliënt en een diepgaand financieel onderzoek voeren.

13DHV004

Concretiseren van de OCMW-visie op het maatschappelijk werk.
Concretiseren van de OCMW visie op het maatschappelijk werk:
- uit het leertraject opgestart in 2012 stellen we de nood vast om een gemeenschappelijk kader uit te werken mbt begeleiding van
onze cliënten (welke doelstellingen willen we realiseren, welke opdracht/taken moeten de mwers hierin opnemen, welke houding
(waarden en attitudes) veronderstelt dit van de mwers). In eerste instantie zal in 2013 het middenkader deze krijtlijnen
vastleggen in een 8-daagse vorming waarbij zowel procesmatig als inhoudelijk deze visie geconcretiseerd wordt
- na vastlegging door het middenkader wordt bepaald hoe deze visie op de werkvloer zal worden geimplementeerd.

13DHV008

Verankeren van de partnerschappen en samenwerkingsverbanden van SD en SHV.
- Onze positie (SD/SHV) tav het zorgbedrijf zal worden vastgelegd.
- In het licht van een mogelijke integratie met de stedelijke welzijnsdiensten willen we de krijtlijnen uitzetten voor een structurele
verankering en samenwerking met het sociaal huis. Daarnaast zijn er binnen het CAW Midden West-Vlaanderen ontwikkelingen
op komst mbt geïntegreerde basisdienstverlening en het onthaal dat zij in alle gemeenten van hun regio zullen moeten
realiseren. Afstemming met deze partners is noodzakelijk.
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11KM020

Implementeren van het oplossingsgericht denken in het reva-cob.

01/09/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/09/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/09/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/09/2012 30/06/2013

In uitvoering

01/09/2012 30/06/2013

In uitvoering

01/09/2012 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

Implementeren van het oplossingsgericht denken in het therapeutisch proces, gaande van aanmelding tot einde therapie

11KM021

Implementatie Reggio Emilia pedagogiek in de kinderopvangdiensten.
Het aanbieden van een sterke ideologische basis en een vernieuwende praktijk in de kinderopvangdiensten, waarbij groei- en
ontplooiingsmogelijkheden worden gecreëerd en waarbij wordt vertrokken van de sterktes van het kind en respect voor het kind
om samen met hen een aanbod op maat te bepalen.

11KM022

De speelotheek 'Pipo' bekend en toegankelijk maken voor ouders, kinderen, scholen / leerkrachten en
partners.
- Met medewerking van het flankerend beleid van stad Roeselare en drie pilootscholen een samenwerkingsconcept uitwerken
voor de speelotheek en de scholen in stad Roeselare.
'- Via activiteiten op de school de ouders en kinderen laten kennismaken met het aanbod en de werking van de speelotheek en
hen ernaar toeleiden.
'- Ontwerp en implementatie van een geautomatiseerde catalogus en uitleenbeheersysteem voor de speelotheek Pipo.
'- Online aanbieden van beschikbaarheid en ontleenmogelijkheden van de speelotheek aan de ouders, kinderen, leerkrachten,
partners.

12KM025

Hertekenen van de organisatiestructuur van de Kindermobile.
Het creëren van een middenkader.
Het optimaliseren van de communicatielijnen en -processen.
Het optimaliseren van de administratieve en financiële processen.

12KM026

Actualiseren van de missie/visie van de Kindermobile en deze aan de organisatiebrede missie/visie
linken.
Naar aanleiding van de audit kindermobile is het noodzakelijk om missie/ visie van de kindemobile te actualiseren en deze te
linken aan missie/ visie OCMW. Een tweede stap is het concretiseren van deze missie/ visie, op de werkvloer, maar ook in een
aantal indicatoren.

12KM027

Identificeren van nieuwe partners en aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden vanuit de
Kindermobile.
Het opvolgen van wetgeving en nieuwe ontwikkelingen, gerelateerd aan de Kindermobile, bvb. nieuwe conventie voor het REVA,
huizen van het kind voor PAK en CO, evolutie naar zorgbedrijf, ... Implicaties voor de werking en organisatie van de
Kindermobile inventariseren en mee aan de slag gaan.

13KM002

Optimaliseren van het kwaliteitsbeleid binnen de Kindermobile.
Binnen de Kindermobile zijn destijds verschillende kwaliteitshandboeken ontworpen op niveau van de diensten zelf. Doel is om
een gemeenschappelijk handboek te ontwerpen voor de kinderdagverblijven met aandacht voor eigen accenten. Ook het
handboek van het revalidatiecentrum wordt geoptimaliseerd. Verder is het ook noodzakelijk om voor PAK en CO een handboek
te ontwikkelen. Dit alles zal gebeuren in nauw overleg met stafmedewerker planning- en projectmanagement.
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11DCT001

Onderzoeken van de mogelijkheden tot oprichting van een dienstencentrum.

01/01/2011 31/12/2013

Niet opgestart

01/04/2010 31/12/2013

In uitvoering

01/09/2012 31/12/2013

Niet opgestart

01/09/2012 31/08/2013

In uitvoering

01/09/2012 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/03/2013 30/04/2013

Niet opgestart

De programmatie inzake dienstencentra is in Roeselare nog niet volledig ingevuld. Conform de conclusies van de denkdag StadOCMW in het najaar 2009 zal worden onderzocht of het opportuun en mogelijk is op termijn de programmatie volledig in te
vullen, waarbij er rekening wordt gehouden met de geografische spreiding van de dienstencentra. In het kader van de algemene
strategie zal realisatie uiteraard enkel kunnen
door het zoeken van samenwerkingsverbanden en synergieën.
Eerder dan autonome dienstencentra is de toekomst aan multifunctionele ontmoetingsplaatsen op wijkniveau. We bedoelen
hiermee site of gebouwen die tegelijk de functie van dienstencentrum / ontmoetingscentrum combineren waar plaats is voor
dienstverlening in de brede zin: meer dan thuiszorg alleen, servicepunt burgerzaken/wijkagent, vorming, ontspanning cultuur,
sport, wijkwerking, ... Dit zou een prachtige illustratie kunnen zijn van de synergie tussen stad en OCMW. Niet alleen omdat
samenwerking loont door een bredere aanpak maar ook budgettair interessant is.

11DCT015

Organiseren van de inhoudelijke werking van de aanleunwoningen op de site WZC De Zilverberg.
Voorbereiden van een samenwerkingsprotocol met CV De Mandel in verband met de aanleunwoningen die gerealiseerd zullen
worden door CV De Mandel en opnemen van de inhoudelijke werking en organisatie van de aanleunwoningen.

12DCT023

Participeren aan de stuurgroep stedelijk welzijnsoverleg.
Naar aanleiding van het onderzoek Kansarmoedeatlas 2011 en algemene omgevingsmonitor van de stad Roeselare komen een
aantal bevindingen naar boven en dus te verkennen beleidskeuzes waar de dienstencentra zeker actief moeten aan participeren.
Er is in Roeselare in bepaalde wijken een verhoogde graad van vereenzaming en een gebrek aan ontmoeting. Dit is het
actieterrein van de dienstencentra.
Men wil inzetten op sociale netwerken (met bijzondere aandacht voor vrijwilligerswerk) / intergenerationeel werken. Voorts moet
grondig onderzoek gebeuren naar de mogelijkheden rond het werken met straatverantwoordelijken en de verdere uitbouw van
wijkrestaurants. Laat dat nu net de key-business zijn van onze dienstencentra en je beseft dat onze dienstencentra daar een
belangrijke rol kunnen spelen. Verder onderzoek en uitwerking van project(en) in de schoot van het stedelijk welzijnsoverleg zou
leiden tot een beter resultaat dankzij een goede samenwerking tussen Stad/OCMW over de departementen heen alsook andere
intermediaire organisaties.

12DCT024

Kleine administratieve ondersteuning bieden aan bezoekers lokale dienstencentra.
Elke woensdag kan men met dergelijke vragen of moeilijkheden terecht in onze dienstencentra tijdens een speciaal spreekuur
van 10u00 tot 11u00

12DCT025

Onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden tussen OCMW en CAW mbt de Klusjesdienst.
Verder onderzoeken en verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden met CAW klusjesdienst.

13DCT001

Opzetten van een tevredenheidsmeting over de recreatieve activiteiten in de dienstencentra.
Klantentevredenheid meten ter bijsturing van de inhoudelijke werking.

13DCT002

Organiseren activiteiten n.a.v. 40 jaar dienstencentra in Vlaanderen.
Over gans Vlaanderen zullen een week lang in maart speciale activiteiten worden georganiseerd voor de (potentiële) bezoekers
en doelgroepen van de dienstencentra. Deze instuifweek zal ondersteund worden met een grote Vlaamse mediacampagne. O.m.
een sportdag in de Roeselaarse LDC.
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13DCT003

Opstarten van een buurtproject nabij het LDC De Zilverberg.

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 30/06/2013

Niet opgestart

Opgestart als het project 'Vergeet-me-nietje' in de schoot van het dienstencentrum Ten Elsberge werd dit ondertussen uitgebreid
naar de wijk Schiervelde en in samenwerking met de lokale ouderenverenigingen tot andere wijken van de stad onder de naam
'Samen Sterk'. We blijven overtuigd van het nut van dit project en willen het project uitbreiden tot de wijken Zilverberg en Beitem
en meteen nieuw leven inblazen in de lopende projecten "Samen sterk" & "Vergeet me Nietje".

13DCT004

Evalueren van de werking van het dienstencentrum De Zilverberg (afhankelijk van de toegezegde
medewerking van de Katho).
In april 2011 zijn we gestart met het dienstencentrum De Zilverberg. Uniek aan dit project is de integratie van het
dienstencentrum in het WZC. Daar waar de dienstencentra meestal een aparte eenheid (naar architectuur, inplanting en
werking) vormen op een zorgsite hebben we dit dienstencentrum, in weerwil tot de criteria van de wetgever, volledig
geïntegreerd in het woonzorgcentrum. Dit betekent concreet dat de activiteiten van het dienstencentrum verspreid worden op alle
niveaus (verdiepingen). Dit vernieuwende project sluit aan op de filosofie van het nieuwe woonzorgdecreet, de ontschotting van
de zorg, de woonzorgcentra die geen zorgeilanden mogen zijn maar zich moeten integreren in de wijk en omgekeerd de wijk als
het ware moeten "binnenhalen".
We zijn nu iets meer dan een jaar bezig; een evaluatie van ons project/concept/experiment lijkt ons aangewezen.
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12SEN018

Ontwikkeling klinische ladders.

01/01/2012 31/12/2013

Niet opgestart

01/09/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

Ontwikkelen en implementeren van een horizontaal doorgroeisysteem voor medewerkers waarin expertiseontwikkeling en
kennisbeheer in ieder WZC wordt geborgd.

13SEN001

Opzetten van netwerkevent voor beleidsmakers en directies in de zorgsector (zorgacademie).
OCMW Roeselare als initiatiefnemer om een regionaal netwerkforum te creëren.

13SEN002

Opzetten van een klantentevredenheidsmeting in de woonzorgcentra.
Klantentevredenheid meten i.f.v. bijsturen toekomstige werking

13SEN003

Onderzoeken van de opportuniteiten voor het invoeren van het PREZO-kwaliteitssysteem in de
woonzorgcentra.
Opportuniteit nagaan in hoeverre de WZCa kunnen aansluiten op het PREZO-kwaliteitsmodel, waarmee de
Zorgnetvoorzieningen een integraal kwaliteitsbeleid willen voeren.

13SEN004

Verkennen van een PPS-constructie serviceflats Waterdam.
Nagaan of er i.s.m. een private partner toekomstgewijs serviceflats kunnen worden gebouwd boven de nieuwe grootkeuken van
wzc De Waterdam. Hierbij wordt een PPS-constructie verkend waarbij het OCMW geen bouwkosten op zich neemt.
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13SH006

Introduceren van dementia care mapping in het kader van persoonsgerichte zorg.

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

Implementeren van dementia care mapping in het woonzorgcentrum Sint-Henricus, zowel in het dagverzorgingscentrum als in de
residentiële afdelingen.

13TB011

Opstarten van het project "binnentuin" op de terrassen: onderzoek naar mogelijke samenwerking met
VABI (wzc Ter Berken).
Met dit project willen we graag een soort binnentuin creëren op de terrassen van elke afdeling.

13TB014

Uitwerken van een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers (wzc Ter Berken).
Doel is om met deze actie een degelijke procedure te ontwikkelen in het onthaal en opleiden van nieuwe medewerkers.
Bovendien willen we de huidige medewerkers sensibiliseren en opleiden om nieuwe medewerkers zo goed mogelijk mee te
begeleiden. Inwerkcoaches zullen worden opgeleid en ondersteund.

13TB016

Verder uitbouwen van complementaire zorg / verwenzorg (wzc Ter Berken).
Snoezelen wordt verruimd naar verwenzorg door toepassen van complementaire zorg bij de verschillende doelgroepen.
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11FAC004

Realiseren van de 'Ver'nieuwbouw campus Brugsesteenweg.

01/09/2011 01/03/2014

In uitvoering

01/12/2010 31/03/2015

In uitvoering

01/09/2011 31/12/2016

In uitvoering

01/01/2012 31/12/2013

In uitvoering

01/01/2012 01/06/2013

In uitvoering

01/01/2012 31/12/2013

Niet opgestart

12/08/2012 31/03/2013

Niet opgestart

01/09/2012 30/06/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2014

Niet opgestart

02/11/2013 28/02/2014

Niet opgestart

Creëren van extra noodzakelijke ruimte voor het noodzakelijk comfort van de cliënt en het personeel, inzonderheid voor de
sociale dienst, het revalidatiecentrum en kinderopvangdienst De Speelboot.

11FAC005

Herconditioneren van WZC De Waterdam (ex Ten Hove).
Herconditioneren van het WZC teneinde hetzelfde niveau van zorgcomfort te kunnen aanbieden als in de andere WZC's.

11FAC015

Opstarten van de optimalisatie van de catering op basis van de resultaten voortvloeiend uit het
masterplan grootkeukens
Efficiënte inzet van middelen met het oog op een langetermijn visie.

12FAC017

Ontwikkelen van een lange termijn visie mbt de organisatie van de schoonmaak van het patrimonium.
Systematisch centraliseren van aspecten met betrekking tot schoonmaak met het oog op realiseren van positieve effecten van
schaalvergroting.

11DPO001

Implementatie plannings- en tijdsregistratiesysteem.
zie titel

11DPO007

Invullen van alle aspecten van het vrijwilligersbeleid.
zie titel

12DPO019

Bepalen van een standpunt inzake het gebruik van sociale media ter profilering van het OCMW als
aantrekkelijke werkgever in het kader van rekrutering van nieuwe medewerkers.
zie titel.

12DPO021

Actief inventariseren van interne mobilliteitswensen in de ruime zin in uitvoering van de beleidsnota
rekrutering en selectie, om de loopbaanmogelijkheden en ontwikkeling van medewerkers te vergroten.
zie titel

13DPO001

Implementeren van de vernieuwde functieprofielen in de verschillende HR-processen: uitrollen
competentiemanagement op basis van de functieprofielen.
Communiceren van de in 2012 opgestelde functieprofielen naar medewerkers en leidinggevenden.
Horizontaal integreren van de functieprofielen in de verschillende HR-processen zodat de kerntaken binnen HRM consistent zijn
met elkaar en elkaar versterken.
Concreet vertaald op het niveau van de organisatie OCMW Roeselare zullen de functieprofielen worden gebruikt bij: de selecties
en het onthaal van nieuwe medewerkers, functioneringsgesprekken, eventueel loopbaanbegeleiding en vorming, training en
opleiding om de competenties verder te ontwikkelen, als evaluatiecriteria, en bij de aanpassing van het loongebouw en de
personeelsplanning.

13DPO002

Ontwikkelen van een visie voor het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Opstellen van een actieplan om een proactief leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren teneinde als organisatie klaar te zijn
voor de uitdagingen die de toenemende vergrijzing van de arbeidsmarkt en in het bijzonder de vergrijzing van de
medewerkerspopulatie met zich meebrengen voor de continuïteit van de organisatie.
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11AZ004

Uitwerken van een informatiebeheersplan, teneinde te komen tot huisbrede afspraken omtrent de
behandeling van informatie.

01/10/2010 30/12/2013

In uitvoering

01/01/2011 30/09/2013

In uitvoering

01/01/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/01/2011 01/12/2013

In uitvoering

01/01/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/12/2010 31/12/2013

In uitvoering

01/01/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/09/2010 31/12/2013

In uitvoering

Ontwikkelen van een informatiebeheersplan onder de verantwoordelijkheid van een informatiebeheerder, die richtlijnen
expliciteert betreffende informatie in de brede zin zodat medewerkers over duidelijkheid beschikken omtrent het maken,
bijhouden, archiveren en vernietigen van informatie.

11AZ008

Introduceren van een archiveringsmethodiek in het kader van de informatielevenscyclus.
Er zijn duidelijke afspraken op papier over de rol van archiveren binnen de documentlevenscyclus, en dossierbeheerders houden
daar rekening mee in hun informatiebeheer. Ze zijn zich bewust van de motiveringsplicht bij hun activiteiten, en de daaraan
verbonden archiveringsplicht. Ze kennen de praktijk gelinkt aan archiveren. De dossiervormingsmethodologie is afgestemd op de
archiveringspraktijk en omgekeerd. De archiefcapaciteit wordt geoptimaliseerd door een aangepaste schikkingsmethodiek en een
verkenning van de opportuniteit van digitalisering. Het beheer van het archief wordt ondersteund door gepaste registers die
digitaal beschikbaar en doorzoekbaar zijn. In het kader van informatieveiligheid zijn de gepaste maatregelen genomen naar het
archief toe.

11AZ014

Digitaliseren van de besluitvormingscyclus (e-besluitvorming).
Door het besluitvormingsproces te digitaliseren wordt het volgende gecreëerd: administratieve vereenvoudiging en daardoor
tijdswinst, duidelijkheid naar de rol die stakeholders spelen op een bepaald moment in de workflow, ontsluiten van belangrijke
informatie naar belanghebbenden en een bibliotheek van modelbesluiten waaruit dossierbeheerders kunnen putten voor het
opstellen van regelmatig terugkerende agendapunten.

11AZ035

Verder uitbouwen van een ICT-infrastructuur in functie van informatieveiligheid.
Opzetten van een permanente sensibilisering van medewerkers inzake informatieveiligheid, prioritair uitwerken van de integratie
van informatieveiligheid in directie Dienst-en Hulpverlening en directie Personeel en Organisatie en verdere opsplitsing
computerlokalen.

11AZ038

Uitbouwen gebruikersondersteuning op vlak van ICT.
Initiatieven ondernemen die de gebruikerservaring met ICT verbeteren en die de helpdesk transparant maken tov de gebruiker
en het bestuur van de organisatie.

11SEC004

Implementeren van een klachtenmanagement.
Burgers en medewerkers de mogelijkheid geven klachten, meldingen en verbetersuggesties te formuleren om de dienstverlening
te verbeteren teneinde de klanten- en medewerkerstevredenheid te verhogen. Dit via het uitrollen van een uniform klachten- en
meldingssysteem voor zowel de interne als externe klanten.

11SEC008

Verder uitwerken van de opportuniteitsvraag en de juridische mogelijkheden teneinde eventueel op
termijn een aantal uitvoerende OCMW-activiteiten te verzelfstandigen.
De juridische mogelijkheden tot het oprichten van verzelfstandigd activiteitencentrum verder uitwerken.

11SEC009

Verlenen van ondersteuning bij het opstarten van het project Memisa, medische
ontwikkelingssamenwerking.
Ondersteuning van een ziekenhuis in Congo in samenwerking met het Stedelijk Ziekenhuis: zowel financieel als door het
uitwisselen van kennis en het opbouwen van een duurzame relatie. Voor de financiële kant elk jaar een of meerdere
inzamelacties organiseren.
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11SEC018

Het uitwerken van volwaardige alternatieven voor de digitale communicatie voor de niet PC-gebruiker

01/05/2011 31/12/2013

In uitvoering

01/01/2012 30/06/2013

In uitvoering

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/07/2013

Niet opgestart

01/01/2013 31/12/2013

Niet opgestart

10/02/2011 31/12/2013

In uitvoering

Een zo optimaal mogelijke doorstroming van taak-, beleids- en personeelsinformatie naar personeelsleden zonder toegang tot
een PC.

12AZ023

Implementeren van een kwaliteitsvol onthaal voor nieuwe raadsleden.
Bij de start van de nieuwe legislatuur raadsleden op een professionele manier onthalen en wegwijs maken doorheen het OCMW
Roeselare en zijn dienstverlening.

13AZ001

Begeleiden van het Ecoteam door Ecolife.
Streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het milieu, zijn persoonlijk welzijn en dat van
een ander. Door het opzetten van concrete acties willen we een bewustzijn realiseren bij de medewerkers dat het OCMW als
openbaar bestuur, als werkgever en als sociaal-gerichte organisatie een voorbeeldfunctie heeft te vervullen in het opnemen van
een individueel en maatschappelijk engagement pro duurzaamheid.

13COM001

Internal branding.
De missie, visie en waarden van de organisatie nieuw leven inblazen, zodat deze gedragen en geleefd worden door de
medewerkers (hoe wordt personeel de ambassadeur van organisatie?).

13COM002

Introduceren van sociale media als interactief communicatiekanaal.
Onderzoeken van de mogelijkheden om sociale media, vooral intern, te introduceren (is hier ruimte voor, kunnen we dit beheren?
welke doelgroepen staan hiervoor open?)

12FIN006

Voorbereiden van de nieuwe beheers- en beleidscyclus.
Voldoen aan de nieuwe regelgeving van de beheers- en beleidscyclus, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni
2010 houdende regelgeving inzake beleidsrapporten en boekhouding, waar de gemeenten en OCMW's vanaf 2014 aan dienen
te voldoen.
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