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Als alles volgens plan verloopt zullen de Sociale Dienst, een aantal diensten van Kindzorg en een aantal

ondersteunende diensten begin 2015 hun intrek nemen in de 'ver'nieuwbouw Campus Gasthuisstraat (zie

). Bij de opmaak van de ontwerpplannen in 2010 van deze nieuwbouw werd een plannen - vlekkenpatroon  

 opgemaakt. Deze nota schetste een algemeen kader, een algemene visie op de werking,conceptnota  

inrichting, … van het gebouw.

Ondertussen doorkruisten nieuwe inzichten -we denken hierbij in eerste instantie aan ‘het nieuwe werken’-

vele principes opgenomen in deze eerste conceptnota. Het MAT van 12 september 2013 wisselde van

gedachten over de items opgenomen in de eerste conceptnota en vroeg om de nota te actualiseren.

Deze geactualiseerde versie van de conceptnota moet aan de diverse werkgroepen die de verhuis naar de

nieuwbouw voorbereiden (onthaal, meubilair, pimp-your-own-corner, kunst, lounge, …) een kader bieden

waarbinnen zij alles verder concreet kunnen uitwerken. 

Deze nota kwam tot stand in overleg met SOAJ, SD, ICT, INF, DPO, FAC, COM, Kindzorg en het Ecoteam.

Een eerste bespreking vond plaats op 8 oktober 2013 en werd opgedeeld in 4 thema’s:

bereikbaarheid gebouw en gebruik buitenomgeving (1)

toegankelijkheid gebouw en onthaal (2)

logistieke processen (3)

ruimtegebruik (4).

Op 21 november (5) en 11 december 2013 (6) kwamen alle betrokkenen opnieuw samen om het ontwerp

van de nieuwe conceptnota te bespreken. Op 19 december 2013 werd de nota door het MAT goedgekeurd.

Deze conceptnota is als volgt opgebouwd:

in een eerste deel worden algemene principes, aandachtspunten, … m.b.t. de bereikbaarheid van het

gebouw geschetst;

in het tweede deel wordt stilgestaan bij de toegang tot het gebouw en de organisatie van de onthalen;

de inrichting van de soorten werkruimtes komt in een derde deel aanbod.

Doorheen de nota worden ook een aantal logistieke processen beschreven. Logistieke taken in de

nieuwbouw zullen zowel door een medewerker van Facility als door een medewerker van de poetsdienst

van de dienst Thuiszorg worden opgenomen. In deze nota gebruiken we de term 'logistiek medewerker'

zowel voor de medewerker van Facility als voor de medewerker van de poetsdienst. Er wordt nog bekeken

wie welke logistieke taken zal opnemen.

----

(1) Anneleen Santens, Nele Maelfait, Kathleen Witdouck, Ann Ducessoye en Tine Seynaeve.

(2) Anneleen Santens, Cynthia Bogaert, Nele Maelfait, Kathleen Witdouck, Lies Berten, Judith

Deryckere, Ann Ducessoye en Tine Seynaeve.

(3) Lies Berten, Greet Verbrugghe, Sophie Lapere, Berber D’Haene, Ann Ducessoye en Tine

Seynaeve.

(4) Lien Degryse, Berber Dhaene, Ann Ducessoye en Tine Seynaeve.

http://wiki.ocmw-roeselare.be:8080/download/attachments/300515512/CampusGasthuisstraat_Vlekkenpatroon.ppt?version=1&modificationDate=1387180720000
http://wiki.ocmw-roeselare.be:8080/download/attachments/300515512/CampusGasthuisstraat_Vlekkenpatroon.ppt?version=1&modificationDate=1387180720000
http://wiki.ocmw-roeselare.be:8080/download/attachments/300515512/ConceptnotaCampusGasthuisstraat.pdf?version=1&modificationDate=1387138280000
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(5) Lien Degryse, Nele Malfait, Judith Deryckere, Wim Roef, Jan Pauwels, Sophie Lapere, Sarah

Malfait, Ann Ducessoye en Tine Seynaeve

(6) Lies Berten, Lien Degryse, Cynthia Bogaert, Judith Deryckere, Evelien Cornillie, Laurent

Hostekint, Wim Roef, Peter Van Der Velden, Ann Ducessoye en Tine Seynaeve
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1 Bereikbaarheid site
Bij de verhuis van de medewerkers naar de 'ver'nieuwbouw zullen de werken rondom het gebouw nog niet

zijn afgerond. Zo zal het tussengebouw van het ziekenhuis (blok F) ter hoogte van de parking aan de huidige

hoofdingang van het OCMW nog niet afgebroken zijn. Deze tussenfase zal natuurlijk ook belangrijke

implicaties hebben naar parkeergelegenheden op de site, circulatie rond het gebouw, signalisatie, ... De

situatie zoals geschetst in onderstaand hoofdstuk is de situatie op lange termijn, éénmaal alle werken zijn

uitgevoerd.

1.1 Signalisatie naar en op de site

We wensen dat bezoekers op een vlotte manier de site kunnen bereiken. Daarom is het belangrijk om in de

omgeving van de Campus Gasthuisstraat op diverse, strategische plaatsen een duidelijke bewegwijzering

naar de campus te voorzien. Ook een duidelijke buitensignalisatie (wie mag op de parking, aanduidingen

van de toegangen tot het gebouw, afbakening van parkeerzones, …) op de site zelf is zeer belangrijk. Een

voorstel van signalisatie naar en op de site wordt uitgewerkt onder leiding van de dienst

Communicatie/Facility. Voor signalisatie naar en op de site (incl. de bewegwijzering in het gebouw) wordt

voorgesteld om een werkgroep samen te stellen. COM/FAC onderzoekt de opportuniteit om zich hiervoor te

laten ondersteunen door externen.

1.2 Bereikbaarheid site met de wagen

1.2.1 In- en uitritten parking

De parkeerplaatsen op de site zijn in eerste instantie bedoeld voor wagens van klanten en bezoekers.

Personeelsleden mogen niet op de site parkeren, m.u.v. personeelsleden met een handicap, raadsleden,

personeelsleden die veelvuldig hun eigen wagen voor dienstverplaatsingen nodig hebben en de

dienstwagens. Aan de inrit van de parking wordt duidelijk aangegeven dat deze parking enkel bedoeld is

voor bezoekers en klanten van het OCMW. 

Er worden twee aparte ciruits voorzien met gescheiden in- en uitritten:

twee inritten aan de Gasthuisstraat

twee uitritten aan de Brugsesteenweg
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Aan de in- en uitritten van de parking in de Gasthuisstraat worden slagbomen en een ticketautomaat

geplaatst. Elke bestuurder die de parking oprijdt moet een parkeerticket nemen (m.u.v. raadsleden en

personeelsleden die hun wagen op de site mogen parkeren, met hun badge kunnen zij de site op- en

afrijden). Met het parkeerticket kan de bestuurder binnen de 20 minuten (of een nader te bepalen

tijdsspanne) de parking gewoon uitrijden. Bezoekers die langer parkeren dan 20 minuten (of een nader te

bepalen tijdsspanne), kunnen de parking verlaten na validatie van het parkeerticket aan het onthaal. Er kan

ook overwogen worden dat de medewerker bij wie de persoon op bezoek was een gevalideerd parkeerticket

aan de bezoeker geeft. 

De ticketautomaat aan de in- en uitgangen wordt voorzien van een oproepsysteem en de slagbomen kunnen

vanuit het onthaal worden bediend. Aan de in- en uitritten wordt camerabewaking voorzien.

In een eerste fase is het niet de bedoeling dat personen die geen bezoeker zijn van het OCMW, zich

parkeren op deze parking. Om misbruik tegen te gaan wordt aan deze 'zwart'parkeerders een hoog tarief

aangerekend. Op termijn kan worden onderzocht of het opportuun is om -op parkeerluwe momenten, bvb.

op zaterdag- niet-bezoekers toch toe te laten op de parking, mits betaling van een duurder tarief dan in de

omgeving. 

1.2.2 Parkeerzones

Zowel ter hoogte van het kinderdagverblijf De Speelboot als ter hoogte van diensten Kindzorg worden vier

parkeerplaatsen voorbehouden als .kiss- and ride zone

Aan de hoofdingang van het OCMW-gebouw zijn  voorzien. Er wordt voorgesteld om10 parkeerplaatsen

deze parkeerplaatsen als volgt te bestemmen:

2 parkeerplaatsen worden ingenomen als laad- en loszone voor leveranciers (kleine leveringen);

2 parkeerplaatsen worden voorbehouden voor personeelsleden en bezoekers met een handicap;

de resterende 5 plaatsen worden voorzien voor bezoekers, klanten van het OCMW.  

Op de grote parking, naast het Stedelijk Ziekenhuis zijn  voorzien voor het OCMW. (1)36 parkeerplaatsen

Er werd getracht een zo realistisch mogelijke inschatting te maken van het maximaal aantal parkeerplaatsen

dat nodig zou zijn voor de bezoekers van de diensten. Dit wordt geschat op 27 parkeerplaatsen (2). Tellen

we daarbij nog volgende vaste voorbehouden parkeerplaatsen bij:

2 plaatsen voor de busjes van Kindzorg

4 plaatsen voor de dienstwagens (waaronder een elektrische wagen en een dienstwagen technisch

medewerker);

5 plaatsen voor directiewagens

1 parkeerplaats voor personen met een handicap

dan blijven er nog 3 parkeerplaatsen over. De parkeerplaatsen voor de raadsleden worden in deze

berekening niet opgenomen, daar zij meestal komen op de ogenblikken dat er minder bezoekers zijn.
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Indien uit ervaring blijkt dat er zich grote parkeerproblemen stellen dan kan worden voorgesteld om de

directie- en/of dienstwagens te verplaatsen naar de personeelsparking Site Demey. Eventueel kan nog

worden onderhandeld met het SZR om een deel van hun parkeerplaatsen voor te behouden voor bezoekers

van het OCMW.

----

(1) De bijkomende 30 parkeerplaatsen ter hoogte van KDV De Speelboot zijn momenteel

voorbehouden voor de artsen van het Stedelijk Ziekenhuis.

(2) SD: 10 plaatsen – DPO: 2 plaatsen – Kindzorg en Kind & Gezin: 15 plaatsen.

1.3 Bereikbaarheid site met (brom)fiets

De  is voorbehouden voor fietsen van de personeelsleden tewerkgesteld op defietsenstalling in de kelder

site en dienstfietsen. Deze fietsenstalling is enkel toegankelijk met een personeelsbadge. Vanaf de kelder is

er rechtstreekse toegang tot het gebouw via de lift of trap. 

Op basis van een telling door het Ecoteam (1) van het aantal fietsen gestald aan de fietsenstalling aan de

hoofdingang van het OCMW-gebouw en de ingang van de Sociale Dienst, zouden 45 fietsstalplaatsen

moeten worden voorzien in de kelder. Indien het technisch niet mogelijk zou zijn om dit aantal plaatsen te

voorzien, kan overwogen worden om de dienstfietsen in de overdekte fietsenstalling aan de hoofdingang te

stallen.

Er moet ook de mogelijkheid worden voorzien om een aantal bromfietsen of fietsen die meer plaats nodig

hebben dan een gewone fiets (bakfietsen, fietsen met fietskar, …) te plaatsen. Ook de overdekte en

badge-gecontroleerde fietsenstalling aan de ingang van de personeelsparking Site Demey biedt de

mogelijkheid om bromfietsen, bakfietsen, fietsen met fietskar, … te plaatsen.

In de kelder zijn drie kleedkamers (badgegecontroleerde toegang) met douches voorzien (2 voor vrouwen –

1 voor mannen), die onder meer kunnen gebruik worden voor personeelsleden die lange afstanden gefietst

hebben. Ook poetspersoneel, personeelsleden die over de middag gaan sporten, … kunnen deze douches

gebruiken. Indien blijkt dat er te weinig doucheruimtes zijn, dan kan nog geopteerd worden om extra

douches te voorzien in ruimtes die voorlopig nog geen bestemming hebben, of kan overwogen worden om

gebruik te maken van de doucheruimtes in het kinderdagverblijf De Speelboot. In de kleedkamers zijn ook

lockers voorzien. Deze lockers kunnen eventueel ook gebruikt worden om plooifietsen in op te bergen. 

Voor bezoekers zijn er op  voorzien (aantal plaatsen per fietsstalling4 plaatsen overdekte fietsenstallingen

is afhankelijk van de breedte tussen de stalplaatsen)

aan de hoofdingang Gasthuisstraat

aan het kinderdagverblijf De Speelboot

achteraan het gebouw aan de passerelle

aan de diensten Kindzorg

Er wordt nog bekeken in hoeverre deze fietsenstallingen enkel door bezoekers, dan wel ook door

personeelsleden kunnen gebruikt worden.
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Voor alle fietsenstallingen worden stevige en ruime fietsrekken voorzien. Indien het technisch niet haalbaar

is het gewenst aantal fietsstalplaatsen te voorzien, dan kan eventueel overwogen worden om de afstand

tussen de fietsrekken wat minder breed te maken. 

----

(1) Telling gebeurde in september 2013: 5/9 (mooi weer): 43 fietsen - 10/09 (slecht weer): 21 fietsen -

12/09 (mooi weer): 39 fietsen - 17/9 (mooi weer): 47 fietsen - 26/9 (mooi weer): 41 fietsen.
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2 Toegankelijkheid en onthaal

2.1 Toegangen tot het gebouw

2.1.1 Algemeen

De hoofdingang van het OCMW bevindt zich langs de Gasthuisstraat. Bezoekers die via deze ingang het

gebouw binnen gaan, komen terecht bij het . Ook langs de achterkant (aan de parking) is eenonthaal

doorgang (onder passerelle) die leidt naar het onthaal. Dit zijn de toegangen voor de cliënten van de 

. Voor de cliënten van de SocialeSociale Dienst en de bezoekers van de ondersteunende diensten

Dienst is er een aparte uitgang vooraan het gebouw in de Gasthuisstraat, naast de grote overdekte

fietsenstalling. En ook een bijkomende afzonderlijke uitgang voor de bezoekers van het LOI.

De toegangen tot het gebouw zijn open zolang het onthaal bemand is. Het openen en sluiten van deze

toegangen is een taak voor het onthaal.

De hoofdingang voor de  (CAR Het Roer, De Boom, …) bevindt zich ter hoogte van dediensten Kindzorg

kiss- and ridezone aan de Brugsesteenweg. Aan de achterkant van het gebouw, ter hoogte van de grote

parking, is nog een zij-ingang tot deze diensten. Beide toegangen leiden naar het onthaal van Kindzorg. De

hoofdingang voor de diensten Kindzorg is open op het moment dat het onthaal van Kindzorg bemand is en

er dienstverlening wordt geboden. De zij-ingang is steeds gesloten en enkel toegankelijk met een

personeelsbadge. Deze toegang zal o.m. gebruikt worden door de begeleider die kinderen met het busje

ophaalt om naar één van de diensten van Kindzorg te brengen.

Het kinderdagverblijf De Speelboot, de dienst voor onthaalouders ’t Harlekijntje, de Buitenschoolse

Kinderopvang, het consultatiebureau Kind en Gezin en het Regiohuis zijn toegankelijk via de ingang aan de

grote parking. Eenmaal voorbij deze deur zijn er diverse badgecontroleerde deuren die toegang geven tot de

diverse diensten. De toegang tot het kinderdagverblijf De Speelboot is uitgerust met een videofoon die

verbonden is met de leefgroepen in het kinderdagverblijf. De medewerkers van De Speelboot openen de

deur voor de ouders vanop afstand. De Speelboot is ook bereikbaar via een zij-ingang (eveneens uitgerust

met videofoon) ter hoogte van de kiss-and ridezone van De Speelboot.

Alle toegangsdeuren in het gebouw kunnen steeds, door iedereen van binnenuit geopend worden. Na

sluitingstijd gebeurt dit vb. met een drukknop. Na sluitingstijd kunnen de toegangsdeuren van buitenuit enkel

met een badge geopend worden.

2.1.2 Toegangen voor leveranciers

 worden afgegeven aan het onthaal. De onthaalmedewerker tekent voor ontvangst enKleine leveringen

geeft een parkeerticket zodat de leverancier de parking vlot kan verlaten. Voor deze leveranciers is een

laad- en loszone voorzien op de parking aan de hoofdingang. Deze leveringen worden bij de inkomende

post gelegd en door de logistiek medewerker opgehaald die instaat voor de verdere verdeling.
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 (bvb. was en linnen, papier, schoonmaakproducten,…) gebeuren in de kelder. DrankenGrote leveringen

worden geleverd op het gelijkvloers naast de kapel (aan de cateringzone, in de keuken). Op beide

leverpunten is er een videofoon voorzien, waarmee de leverancier het onthaal kan bereiken. Het onthaal

contacteert de logistiek medewerker. Van op afstand kan aan de leverancier toegang worden verleend tot de

plaats van levering. De logistiek medewerker tekent voor ontvangst en verschaft de leverancier een

parkeerticket zodat hij vlot de site kan verlaten.

De levering van papier, toners en bureaumateriaal worden door de leverancier onmiddellijk naar de centrale

kopietheek gebracht. De leveringen van schoonmaakmateriaal worden gestockeerd in de kelder zelf.

 Dranken worden gestockeerd aan de cateringzone. De logistiek medewerker zorgt voor drankbevoorrading

van de vergaderruimtes.

Wat betreft was en linnen, de propere was wordt geleverd in de kelder (ruimte achter de fietsenstalling), de

logistiek medewerker is verantwoordelijk voor de verdeling van deze was (bvb. naar het KDV De Speelboot).

De diensten brengen hun vuile was zelf naar de afvalcontainers naast de buitendeur van de kelder; op deze

plaats wordt de vuile was ook opgehaald.

2.2 Onthaal

In de nieuwbouw van de campus Gasthuisstraat zullen volgende onthalen worden uitgebouwd:

onthaal op het gelijkvloers aan de hoofdingang Gasthuisstraat die zowel als algemeen onthaal

fungeert, als als onthaal voor de cliënten van de Sociale Dienst

onthaal Kindzorg (aparte toegang)

onthaal DPO/SOAJ op de derde verdieping (toegang via de hoofdingang)

Deze nota focust in hoofdzaak op de organisatie van het onthaal op het gelijkvloers. De uitwerking van de

andere onthalen wordt in onderling overleg tussen de verantwoordelijken van de betreffende diensten en

Facility verder uitgewerkt.

2.2.1 Integratie van het algemeen onthaal OCMW en het

onthaal Sociale Dienst

De verhuis naar de nieuwbouw biedt de mogelijkheid om een sterk onthaal uit te bouwen, dat – in

tegenstelling tot de huidige situatie - op een centrale plaats in het gebouw gelokaliseerd is en het eerste

aanspreekpunt vormt voor de bezoekers van de campus zodoende deze verder wegwijs te maken in het

gebouw naar de juiste dienst of medewerker.

Daar de meeste bezoekers komen voor de Sociale Dienst, wordt voorgesteld om  apart algemeengeen

onthaal uit te bouwen naast het onthaal van de Sociale Dienst. Er wordt voorgesteld om de onthaaltaken die

nu worden opgenomen door SOA (algemeen onthaal OCMW Roeselare) en de onthaaltaken van de Sociale

Dienst te bundelen en te laten opnemen op één locatie, door een pool van onthaalmedewerkers.
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Ook het telefonisch onthaal wordt geïntegreerd; we stellen voor dat het algemeen telefoonnummer van

OCMW Roeselare tevens het telefoonnummer is van het onthaal van de Sociale Dienst. In functie van de

klantgerichtheid wordt voorgesteld om het telefonisch onthaal -zeker op de meest drukke momenten- in

hoofdzaak toe te wijzen aan één van de aanwezige onthaalmedewerkers.

Ten opzichte van een situatie waarbij er twee onthalen zouden worden uitgebouwd (een algemeen onthaal

met zijn onthaalmedewerkers en een onthaal sociale dienst met zijn onthaalmedewerkers) biedt de integratie

van deze onthalen een belangrijke meerwaarde zowel naar de klant als naar de onthaalmedewerkers:

We vermijden overbodige doorverwijzigingen; klanten voor de Sociale Dienst melden zich aan bij het

onthaal en worden direct doorverwezen naar de intaker of naar zijn/haar maatschappelijk werker.

Deze klanten hoeven zich dus niet eerst bij een centraal onthaal aan te melden, om vervolgens te

worden doorverwezen naar het onthaal van de Sociale Dienst. Het vermijden van extra

doorverwijzingen levert ook tijdswinst op voor de onthaalmedewerkers. Op heden gebeuren er heel

wat doorverwijzingen (voornamelijk telefonisch) van het algemeen onthaal bij SOA naar het onthaal

van de Sociale Dienst.

Door alle onthaaltaken van zowel het algemeen onthaal als het onthaal van de Sociale Dienst te

bundelen kunnen de onthaalmedewerkers van SOA ook het onthaal van de Sociale Dienst opnemen

en omgekeerd. Dit leidt tot meer mogelijkheden om elkaar te vervangen. Door over een grotere

equipe van onthaalmedewerkers te beschikken kan men de bezetting van het onthaal over meerdere

personen verdelen. Dit biedt de mogelijkheid dat de onthaalmedewerkers de andere

(backoffice-)taken die zij opnemen, kunnen uitvoeren op een andere locatie dan aan het onthaal,

waar ze geconcentreerder en dus efficiënter kunnen werken.

Het is niet de bedoeling om een aparte onthaaldienst uit te bouwen, de medewerkers die het onthaal zullen

opnemen blijven hetzij medewerker van de Sociale Dienst, hetzij medewerker van SOA. Dit betekent dat de

andere (backoffice-)taken, die op heden ook door de onthaalmedewerkers worden opgenomen, niet worden

geshared over deze onthaalmedewerkers, maar (verder) worden opgenomen door de (onthaal)medewerkers

van ofwel de Sociale Dienst ofwel SOA.  

Het is belangrijk dat er een goede afbakening gebeurt van de taken die aan het onthaal moeten uitgevoerd

worden. Op basis van deze oplijsting van onthaaltaken kan een inschatting gemaakt worden welke

personeelsinzet nodig is op welke momenten om deze onthaaltaken uit te voeren. De verdeling van de inzet

van de medewerkers vanuit SOA en de Sociale Dienst aan het onthaal gebeurt a rato de verhouding tussen

de vragen voor de Sociale Dienst versus de andere vragen. Bvb. stel dat -na telling- de verhouding op 80/20

wordt ingeschat (80% van de aanmeldingen is bestemd voor de Sociale Dienst, 20% betreft andere vragen)

en dat ingeschat dat het uitvoeren van alle taken een bezetting van het onthaal van 90 uren per week vraagt

(bvb. 45 uren met gemiddeld 2 man), dan betekent dit dat vanuit SOA 18 uren per week wordt ingezet aan

het onthaal en vanuit de Sociale Dienst 72 uren.

Zowel SOA als de Sociale Dienst zorgen er voor dat voldoende medewerkers de onthaaltaken aan het

onthaal op het gelijkvloers van de campus kunnen opnemen. Er wordt over gewaakt dat de medewerkers die

tot deze pool behoren allemaal op regelmatige basis het onthaal bemannen zodat zij met deze onthaaltaken

vertrouwd blijven.

Bij een integratie van het algemeen onthaal en het onthaal van de Sociale Dienst moet zeer veel aandacht

gaan naar het opleiden van de onthaalmedewerkers zodat zij vertrouwd zijn met alle onthaaltaken. Zeker

voor de medewerkers van SOA zal dit een belangrijke taakwijziging inhouden.



HET OCMW VAN DE TOEKOMST

Page  of 12 20

Het lijkt aangewezen dat één onthaalmedewerker eveneens de coördinatie van het onthaal op zich neemt.

Zoniet, wordt de coördinatie van het onthaal door het diensthoofd van SOA en/of het diensthoofd van de

administratie van de Sociale Dienst opgenomen, wat echter niet de meest ideale situatie zou zijn.

Bij de inrichting van het onthaal moet erover gewaakt worden dat voldoende privacy kan worden

gegarandeerd naar de klanten die vaak vertrouwelijk informatie moeten delen. Dit kan bvb. door het plaatsen

van wanden tussen de onthaalplaatsen, voorzien van een 'wachtstreep' op de grond, zodat er voldoende

afstand is tussen de persoon die bij de onthaalmedewerker staat en de bezoekers die achter deze persoon

aan het wachten zijn, ...

Naast het verzorgen van het eerste persoonlijk of telefonisch onthaal van bezoekers en klanten, waarbij zij

luisteren naar de vraag en deze persoon doorverwijzen naar de juiste dienst/persoon en het opnemen van

specifieke onthaaltaken van de Sociale Dienst (bvb. opladingen Eandis, registratie vraag in de COT-module

van New Horizon, ...) en SOA, zullen de onthaalmedewerkers ook nog volgende onthaaltaken op zich

nemen:

Het uitlenen en terug in ontvangst nemen van de sleutels van de dienstfietsen en -wagens. De

reservatie van de dienstfietsen en -wagens gebeurt niet door de onthaalmedewerker, maar wel door

de logistiek medewerker.

Het up-to-date houden van de inhoud van het infoscherm aan de onthaalbalie. Hiervoor baseren ze

zich op de lokalen-agenda die wordt bijgehouden door de logistiek medewerker, deze taak zou

kunnen worden opgenomen door de coördinator.

Het in ontvangst nemen van kleine leveringen. Kleine leveringen worden door de leverancier

afgegeven aan het onthaal, de onthaalmedewerker tekent af voor ontvangt. Deze leveringen worden

bij de binnenkomende post gelegd en door de logistiek medewerker opgehaald, die instaat voor de

verdere verdeling.

Het valideren van parkeertickets voor bezoekers zodat zij vlot de parking kunnen uitrijden.

De onthaalmedewerkers moeten voorzien zijn van de nodige uitrusting om de onthaaltaken op een

kwaliteitsvolle wijze uit te voeren. Het gaat daarbij zowel over hard- als software: een degelijke

telefooncentrale, headset, software die toelaat om de agenda's van de medewerkers op een vlotte manier te

raadplegen, ...

2.2.2 Organisatie onthaal

Het onthaal is elke dag bemand van 8u tot 17u (dus ook over de middag). Indien de servicetijden van de

Sociale Dienst worden verruimd tot na 17u, dan is het onthaal tijdens deze servicetijden ook bemand. Bvb.

ingeval cliënten op maandag tot 18u kunnen ontvangen worden bij de sociale dienst, dan is ook het onthaal

op maandag bemand tot 18u.

Het lijkt aangewezen om voor beheersorganen waar naast personeelsleden of raadsleden ook externen

kunnen aanwezig zijn (bvb. OCMW-raad, Comité Sociale Dienst) het onthaal tot een half uur na de start van

de vergadering te bemannen. Er wordt naar gestreefd om het aanvangsuur van dergelijke

avondvergaderingen af te stemmen met de openingsuren van de Sociale Dienst, zodat er zo weinig als

mogelijk een extra bemanning van het onthaal noodzakelijk is buiten de servicetijden van de Sociale Dienst.
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Voor de vergaderingen van de beheersorganen waar ook externen kunnen aanwezig zijn (bvb. OCMW-raad,

hoorzittingen, ...) wordt aanbevolen om -op het moment dat het onthaal niet meer bemand is- deze externe

bij vertrek te begeleiden naar de uitgang van het gebouw.

Aan het onthaal wordt een infoscherm voorzien, waarop alle vergaderingen, bijeenkomsten, vormingen,

beheersorganen, … die op die dag in het gebouw plaatsvinden op vermeld staan. Het beheer van de inhoud

van dit infoscherm gebeurt door de onthaalmedewerker (hiervoor baseren ze zich op de lokalen-agenda die

bijgehouden wordt door de logistiek medewerker).

De wachtruimtes worden kindvriendelijk ingericht, er wordt de mogelijkheid geboden om water te drinken, er

staat een brochurestand en een kiosk die toegang tot het internet verleend, er hangt een infoscherm met

interessante informatie voor de bezoekers, er liggen kranten en tijdschriften, … Er wordt onderzocht of het

mogelijk is om muziek te laten horen op de achtergrond. Dit geldt zowel voor de centrale wachtruimte aan de

hoofdingang als voor de wachtruimtes in de Sociale Dienst en binnen Kindzorg.

Er dient camerabewaking te worden voorzien aan het onthaal en in de publieke zones in de Sociale Dienst.

Ook in de trappenhal dient camerabewaking aanwezig te zijn.

 

2.3 Circulatie in het gebouw

Er wordt veel aandacht besteed aan eenvoudige en duidelijke signalisatie in het gebouw, zodat de bezoeker

makkelijk zijn weg vindt tot bij de juiste dienst/persoon.  De binnensignalisatie moet ook zeer wendbaar zijn

(ingeval van wijzigingen van diensten, personen), zodat de signalisatie op een vlotte en snelle wijze steeds

actueel kan worden gehouden. De uitwerking van deze signalisatie gebeurt onder leiding van de dienst

Communicatie/Facility. Voor signalisatie naar en op de site (incl. de bewegwijzering in het gebouw) wordt

voorgesteld om een werkgroep samen te stellen. COM/FAC onderzoekt de opportuniteit om zich hiervoor te

laten ondersteunen door externen. 

In het gebouw is er enkel vrije toegang tot het onthaal op het gelijkvloers. De andere ruimtes zijn enkel

toegankelijk met een badge of na toestemming en opening van de deur vanuit het onthaal.
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3 Gebruik van de diverse ruimtes

3.1 Werkruimtes - dienstgebonden

Per verdieping zijn diverse soorten werkruimtes aanwezig. Hierdoor kan de medewerker afhankelijk van de

activiteiten/taken die hij uitvoert, de meest aangewezen werkruimte op zoeken. Afspraken over het gebruik

van de verschillende zones/ruimtes worden per dienst georganiseerd.

Welke ruimtes er zijn en hoe deze worden ingericht? Wat moet er aanwezig zijn zodat iedereen zijn werk op

de meest comfortabele en efficiënte wijze kan uitvoeren? Dit vormt het onderwerp van dit hoofdstuk.

De inrichting van de ruimtes die door de diensten van Kindzorg worden gebruikt, incl. het KDV De

Speelboot, komen in deze nota niet aan bod. Dit is onderwerp van bilateraal overleg tussen Kindzorg en

Facility.

3.1.1 Gespreksruimtes Sociale Dienst

In deze (akoestisch) afgeschermd ruimtes worden cliënten van de Sociale Dienst ontvangen. Deze ruimtes

zijn uitgerust met de nodige apparatuur die toegang tot het netwerk verleent en een printer.

In deze ruimtes staat ook een kleine kast, met onder meer volgend materiaal: papier, balpennen,

koffietassen, glazen, papieren zakdoekjes, … De vuile vaat wordt ook op deze kast verzameld en door het

poetspersoneel opgehaald.

Het beheer van deze gespreksruimtes gebeurt door de Sociale Dienst zelf.

 

3.1.2 Landschapsburelen

Op elke verdieping zijn er landschapsburelen, waarvan de toegang badgegecontroleerd is.

Aanvankelijk worden er evenveel werkplekken voorzien als er personeelsleden zijn, m.u.v. de

landschapsburelen voor de medewerkers van de Sociale Dienst. In de landschapsburelen van de Sociale

Dienst zullen er van bij aanvang minder werkplekken voorzien worden dan het totaal aantal medewerkers

van de Sociale Dienst. De werkplekken die niet bezet worden door medewerkers van de Sociale Dienst,

kunnen ingezet worden in het kader van eventuele verdere uitbouw van samenwerking met andere

welzijnspartners.

De werkplekken zijn telkens per vier gegroepeerd, de compartimentering gebeurt m.b.v. kasten en

akoestische wanden. Per werkplek wordt één afsluitbare kast voorzien (1,3 m B x 1,2 m H - overkijkbaar).

De werkplek is uitgerust met apparatuur die toegang verleend tot het netwerk.
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Daar niemand in principe een vaste werkplek heeft en rotatie in functie van samenwerking sterk wordt

aangemoedigd, is cleandesk het te volgen uitgangspunt. Indien de werkplek niet is opgeruimd wordt deze

niet gepoetst.

In functie van ergonomie wordt voorgesteld dat een derde van de werktafels individueel in hoogte

verstelbaar is. De andere workbenches zijn in die mate in hoogte verstelbaar dat ze per bench kunnen

ingesteld worden. Dit is eerder een éénmalige instelling.

Er wordt geopteerd voor degelijke bureaustoelen, waarbij het in principe mogelijk is dat elke medewerker zijn

eigen bureaustoel heeft. Wellicht neemt iedereen zijn huidige stoel mee, indien dit een goede stoel is.

Per landschapsbureel is er een centrale vestiaire voorzien, waar ook lockers aanwezig zijn om persoonlijk

materiaal in op te bergen (evenveel als er medewerkers zijn).

Per landschapschapsbureel zijn één of twee multifunctionals voorzien. De printopdracht wordt verstuurd

naar de mailbox van de multifunctional. De medewerker kan via het intikken van een code of gebruik van zijn

badge de printopdracht starten. Het afprinten van documenten in kleur en het afprinten van een groot aantal

kopies gebeurt in de centrale kopietheek.

In de buurt van de multifunctionals zal ook plaats worden voorzien om bureaumateriaal voor

gemeenschappelijk gebruik te plaatsen. Medewerkers die bvb. een paar paperclips, een nietjesmachine, een

perforator, plakband, een schaar, ... nodig hebben komen het materiaal hier halen en zetten dit terug

wanneer ze dit niet meer nodig hebben. Zo vermijden we dat dergelijk materiaal in veelvoud wordt

aangekocht en ook op elke werkplek aanwezig is.

In de landschapsburelen worden zo weinig mogelijk aparte afvalemmers voorzien. Aan de medewerkers

wordt gevraagd om zelf het afval te deponeren op één centraal punt in de landschapsbureel. Er wordt

voorgesteld om een afvalverzamelpunt te organiseren bij de multifunctionals. PMD, papier en restafval

worden apart gesorteerd. In SD, FIN en DPO wordt ook een versnipperaar voorzien naast de multifunctional.

Om de collega’s zo weinig mogelijk te storen geldt het principe dat in de landschapsburelen geen lange

gesprekken worden gevoerd. Gesprekken met collega’s of externen worden gevoerd in de aparte daarvoor

ingerichte ruimtes (gespreksruimtes, cockpits, informele vergaderruimtes, grote vergaderruimtes, …). Ook

voor langere telefoongesprekken wordt gevraagd om zich af te zonderen. Bij voorkeur worden externen

ontvangen in de gespreksruimtes in de publieke zones, buiten de landschapskantoren (dit zowel ifv

veiligheid, als uit respect voor de collega’s om hen zo weinig mogelijk te storen, zo weinig mogelijk

passage).

3.1.3 Cockpits

Per vier werkplekken wordt een cockpit voorzien. Deze ruimte is (akoestisch) afgeschermd (hetzij geheel,

hetzij gedeeltelijk) en wordt gebruikt door medewerkers ingeval ze zich willen afzonderen om zeer

geconcentreerd te kunnen werken. Deze cockpits kunnen ook gebruikt worden om (telefoon)gesprekken te

voeren. Deze werkplek is uitgerust met de nodige apparatuur die toegang mogelijk maakt tot het netwerk.

3.1.4 Gespreksruimtes ondersteunende diensten
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Deze ruimtes worden gebruikt om samen met collega’s of derden een overleg te voeren (tot max. 5

personen). Deze vergaderruimtes zijn uitgerust met de nodige apparatuur die toegang mogelijk maakt tot het

netwerk en mogelijkheden biedt om te projecteren (via Apple TV als via beamer) (projectie op muur). In deze

ruimte is ook een mobiel white board aanwezig.

Het beheer van de reservaties van deze gespreksruimtes gebeurt door de logistiek medewerker.

3.1.5 Informele ontmoetingsplaatsen

Dit zijn kleine gesprekszone voor max. 5 personen waar je samenkomt met collega’s om een eerder

informeel gesprek te voeren. Dit is minder (akoestisch) afgeschermd van de zone ernaast.

3.1.6 Kitchenettes/coffeecorners

De kitchenettes zijn uitgerust met een koffieautomaat, waterdispenser – aangesloten op het leidingnet, een

kleine koelkast, een afwasbak en een kast voor porselein.

Het dagelijks onderhoud van de kitchenettes op de verschillende verdiepingen gebeurt door de

medewerkers zelf en niet door het poetspersoneel. De organisatie ervan gebeurt door de dienst zelf.

Medewerkers brengen hun vuile vaat zelf naar de kitchenette en plaatsen deze in de vaatwaskorven. Deze

korven worden dagelijks door het poetspersoneel opgehaald en naar de cateringkeuken gebracht, om in de

vaatwasmachine te plaatsen.

In de coffeecorners is ook een afvalverzamelpunt voorzien voor PMD, papier en restafval.

3.2 Centrale gemeenschappelijke ruimtes

3.2.1 Grote vergaderruimtes

Naast de raadzaal zijn er in het gebouw nog 3 grote vergaderzalen voorzien (=polyvalente zaal die in 3

aparte zalen kan worden onderverdeeld). In deze ruimtes is er toegang tot het netwerk en kan er worden

geprojecteerd (zowel via Apple TV als met een beamer) (projectie gebeurt op de muur). In deze

vergaderzalen is ook een flipover aanwezig en een mobiel white board.

De tafels in de grote vergaderruimtes moeten makkelijk verplaatsbaar zijn, zodat deze lokalen flexibel

kunnen aangewend worden voor verschillende doeleinden (vergadering, vorming, …).

Eén van de grote zalen moet de mogelijkheid bieden om op elke plaats op een eenvoudige wijze een

laptop/thincliënt op het netwerk aan te sluiten. Hierdoor kan dit lokaal worden gebruikt voor o.m.

IT-opleidingen.

Ook de huidige raadzaal zal nog verder als vergaderruimte kunnen gebruikt worden, maar is in eerste

instantie voorbehouden voor de zittingen van de verschillende beheersorganen.
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Op termijn kan worden bekeken of het opportuun is deze vergaderruimtes aan externen te verhuren.

De agenda's van deze grote vergaderzalen (incl. de raadzaal) worden beheerd door de logistiek

medewerker. Via deze medewerker kunnen de grote vergaderzalen gereserveerd worden. Er wordt over

gewaakt dat medewerkers bij het reserveren van vergaderlokalen de zaalkeuze steeds afstemmen op het

aantal aanwezigen (en bvb. niet één van de grote vergaderzalen reserveren als er maar 4 personen

aanwezig zijn). Ook het bestellen van broodjes om te nuttigen tijdens overleggen, worden via de logistiek

medewerker besteld. Broodjes worden geleverd aan het algemeen onthaal en opgehaald door de logistiek

medewerker.

In de vergaderzalen is ook een kleine kast aanwezig met een aantal benodigdheden, zoals stiften, post-its,

balpennen, papier, porselein, … De vuile vaat in de vergaderzalen wordt door de medewerkers verzamelt op

deze kast.

In de dichte nabijheid van deze vergaderzalen is een waterdispenser (aangesloten op het leidingsnet) en

een koffieautomaat aanwezig. Er wordt voorgesteld om geen apart verpakte koekjes meer te voorzien in de

vergaderruimtes (ev. te vervangen door fruit?).

 

3.2.2 Loungeruimte

De loungeruimte bevindt zich boven de 3 grote vergaderruimtes. Deze ruimte is in eerste instantie bedoeld

voor medewerkers die over de middag lunchen. Warme maaltijden worden in principe niet aangeboden.

Naast de zitplaatsen is de ruimte uitgerust met een bar (die slechts op bepaalde momenten open is,

eventueel kan voor de bemanning van de bar beroep gedaan worden op vrijwillige medewerkers), een frigo

en diepvries, een gootsteen, 1 of 2 microgolfovens, waterdispenser (aangesloten op het leidingsnet) en

drank- en snoepautomaten.

De mogelijkheid om in deze loungeruimte aan personeel bvb. 1 maal per week soep, gebak, pasta, ... aan te

bieden door doelgroepmedewerkers (bvb. ’t Koekegoed) lijkt zeker het onderzoeken waard. Enerzijds lijkt dit

een zinvol activeringsproject en anderzijds wordt verondersteld dat dergelijk initiatief ook door de

medewerkers enthousiast zal worden onthaald. Er wordt een voorzichtige aanpak voorgesteld, waarbij al

doende duidelijk zal worden of dit een haalbaar project is.

 

3.2.3 Binnentuin

In de binnentuin naast de kapel worden picknicktafels voorzien die door personeelsleden kunnen gebruikt

worden om bvb. ’s middags buiten te lunchen. Deze binnentuin kan ook gebruik worden voor recepties of

andere evenementen. Daarom is het belangrijk dat in deze binnentuin ook de nodige voorzieningen

aanwezig zijn, zoals verlichting, elektriciteit, … Deze binnentuin geeft wel rechtstreeks zicht op de

vergaderzalen, wat eventueel storend kan zijn wanneer er vergaderingen plaats vinden terwijl buiten

personeel in de binnentuin zit.  
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3.2.4 Cateringkeuken

Deze keuken is bedoeld om een basisuitrusting te voorzien voor recepties en het bereiden van een lichte

lunch. De keuken is uitgerust met een steamer, vaatwas, dampkap, kookplaat, koelcel en een centrale

koffiezet. Daarnaast is er voldoende werkvlak voorzien en bijkomende nutsaansluitmogelijkheden voor

eventueel bijkomende toestellen van de cateraar (bv. bain-marie, friteuse, …).

De vaatwas in deze keuken wordt dagelijks gebruikt voor het afwassen van het porselein van de

personeelsleden en van het porselein uit de vergaderzalen en gespreksruimtes.

 

3.2.5 Kopietheek, verzendlokaal en magazijn bureaumateriaal

Er is op het moment van schrijven nog geen duidelijkheid waar de kopietheek, het verzendlokaal en het

magazijn voor bureaumateriaal zich zal bevinden. Idealiter bevindt het werkbureel van de logistiek

medewerker zich dicht bij deze locaties.

In de centrale  staan volgende toestellen: een kopietoestel voor grote oplages, eenkopietheek

kleurenkopietoestel, inbindtoestel, plooimachine, lamineertoestel, papiersnijmachine, papier-versnipperaar

en een rolcontainer voor versnipperd papier of resten papier. De kopietheek kan eveneens fungeren als 

. Dit lokaal bevat een frankeermachine, ruiven in en uit per departement en een briefopener.verzendlokaal

Er wordt ook rekening gehouden met de plaats die in de toekomst noodzakelijk zal zijn ingeval we evolueren

naar een digitale postkamer waarbij post wordt ingescand en elektronisch bezorgd aan de betrokkene.

De binnenkomende en uitgaande post wordt als volgt verwerkt:

De binnenkomende post wordt afgeleverd aan het onthaal op het gelijkvloers. Deze post wordt door

de logistiek medewerker naar het verzendlokaal gebracht. Daar wordt de post geregistreerd en

verdeeld in de ruiven per departement. Elke medewerker kan de post voor zijn departement hier

ophalen.

De uitgaande post wordt door de medewerkers naar het verzendlokaal gebracht en in de ruif ‘uit’

geplaatst. Deze post wordt door de logistiek medewerker verder behandeld: frankeren en naar

beneden brengen aan het onthaal waar de post wordt opgehaald. Post die nog door voorzitter en/of

secretaris moet worden ondertekend, wordt door SOA opgehaald. Na de ondertekening worden deze

documenten in de ruif ‘uit’ geplaatst.

Het verzendlokaal en de kopietheek zijn toegankelijk met een personeelsbadge.

Het   is enkel toegankelijk voor de logistiek medewerker. Aanvragen voormagazijn bureaumateriaal

bureaumateriaal vanuit de diensten worden doorgegeven aan de logistiek medewerker. De logistiek

medewerker legt de bestellingen klaar en die op bepaalde momenten kunnen opgehaald worden.
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3.2.6 Kelder

In de kelder bevindt zich:

de fietsenstalling voor personeel

de afvalcontainers

afhaalpunt voor vuile was en linnen

leverpunt voor grote leveringen

kleedkamers met douches en lockers

berging voor een kleine voorraad technisch materiaal en annex plaats voor een kleine werkruimte met

bvb. een werkbank

berging voor een voorraad schoonmaakmateriaal

tijdelijke opslag voor leveringen

ruimte voor wasmachine en droogkast

ruimte voor het stallen van poetskarren en poetsmateriaal. Ook de schrobzuigmachine wordt gestald

in de kelder. In de kelder moet de mogelijkheid voorzien worden om op een makkelijke wijze de

machines met water te vullen en het water af te laten (tuinslangaansluiting). Voor stofzuigers is per

verdieping een bergplaats voorzien in de kitchenette of berging.
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4 Tot slot ...
Na goedkeuring van deze nota op het MAT van 19 december 2013 zullen de voorzitters van de diverse

werkgroepen aan de slag gaan om binnen de principes -opgenomen in deze nota- de verhuis naar de

nieuwbouw voor te bereiden. Volgende werkgroepen zullen de komende maanden op regelmatige basis

bijeenkomen:

- werkgroep onthaal o.l.v. Evelien Cornillie

- werkgroep meubilair o.l.v. Ann Ducessoye

- werkgroep kunst o.l.v. Goldie Cool en Lore Louagie

- werkgroep pimp your own corner o.l.v. Els Decruw 

- werkgroep loungeruimte o.l.v. Lien Degryse

- werkgroep signalisatie o.l.v. Judith Deryckere

Via het intranet wordt de stand van zaken van de 'ver'nieuwbouw, de inhoud van de conceptnota, de opstart

van de werkgroepen en een eventuele oproep naar kandidaten voor de werkgroepen aan de medewerkers

van de Campus Gasthuisstraat gecommuniceerd. 

Ann Ducessoye belegt een eerste overleg met alle trekkers op 21 januari 2014, met volgende

agendapunten:

bezoek aan de werf

doornemen van de plannen en duidelijke afbakening van opdracht per werkgroep

budgetverdeling pet werkgroep

stand van zaken per werkgroep, vastleggen doelstellingen tegen volgende besprekingen

varia

Tweemaandelijks komen de voorzitters van deze werkgroepen samen om elkaar te informeren over de

stand van zaken van de uitwerking van hun thema. Op deze manier kunnen zaken op elkaar worden

afgestemd, overlappingen worden vermeden en eventuele lacunes worden gedetecteerd. Op basis van dit

tweemaandelijks overleg geeft Ann Ducessoye ook tweemaandelijks een stand van zaken aan het MAT.


	Bereikbaarheid site
	Signalisatie naar en op de site
	Bereikbaarheid site met de wagen
	In- en uitritten parking
	Parkeerzones

	Bereikbaarheid site met (brom)fiets

	Toegankelijkheid en onthaal
	Toegangen tot het gebouw
	Algemeen
	Toegangen voor leveranciers

	Onthaal
	Integratie van het algemeen onthaal OCMW en het onthaal Sociale Dienst
	Organisatie onthaal

	Circulatie in het gebouw

	Gebruik van de diverse ruimtes
	Werkruimtes - dienstgebonden
	Gespreksruimtes Sociale Dienst
	Landschapsburelen
	Cockpits
	Gespreksruimtes ondersteunende diensten
	Informele ontmoetingsplaatsen
	Kitchenettes/coffeecorners

	Centrale gemeenschappelijke ruimtes
	Grote vergaderruimtes
	Loungeruimte
	Binnentuin
	Cateringkeuken
	Kopietheek, verzendlokaal en magazijn bureaumateriaal
	Kelder


	Tot slot ...

