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1. Vergelijking cijfers 2013-2014-2015-2016  
 
 

Jaar  2013 2014 2015 2016 

aantal 73 69 55 62 

Meldingen / info 30 20 4 23 

Eerste lijn 37 10 5 24 

Tweede lijn / waarvan gegrond 6 / 2 29 / 6 37 / 11 15 / 4 

 
Het aantal dossiers bij de ombudsvrouw blijft nagenoeg constant. De verhouding 1e lijns-
klachten ten opzicht van 2de lijns-klachten is wel gewijzigd.   
 
Door regelmatige formele en informele contacten tussen de ombudsvrouw en de diensten 
van OCMW beogen we een goede samenwerking met respect voor elkaars rol. De afgelopen 
jaren werd de samenwerking steeds als constructief ervaren. De ombudsvrouw getuigde 
steeds van een grote betrokkenheid. Er werd steeds voldoende openheid aan de dag gelegd 
om de situatie langs beide kanten te bekijken. Resultante is een steeds goed onderbouwd 
jaarverslag met relevante aanbevelingen.   
 
 
2. Aanbevelingen  
 
De doorlooptijd van het stopzetten van het leefloon omwille van mogelijke fraude, in beeld 
brengen en in te korten. Dergelijke ingrijpende beslissingen voor een burger zouden binnen 
een redelijke termijn (maximum twee maanden) schriftelijk moeten gemotiveerd zijn en 
kunnen pas genomen worden het horen van de burger (hoorplicht) 
 
De doorlooptijd van het stopzetten van het leefloon te beperken vraagt continue aandacht. 
Bij de stopzetting van het leefloon omwille van mogelijke fraude wordt cliënt altijd gehoord 
door OCMW Gent en dit in het kader van het maximaal vrijwaren van zijn belangen (terwijl er 
eigenlijk slechts een wettelijke verplichting tot horen is indien de cliënt hier om verzoekt). Op 
deze hoorzitting neemt het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst de eigenlijke beslissing 
tot stopzetting.   
De praktische organisatie van dergelijke hoorzittingen vraagt enige voorbereiding. 
Om het recht op verdediging van de cliënten maximaal te garanderen, wordt ervoor gezorgd 
dat de cliënten ruim op tijd (minimaal een week) hun uitnodiging voor de hoorzitting 
ontvangen. Op die manier hebben ze nog tijd om een advocaat te contacteren indien 
gewenst. 
Voor de cliënten die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, wordt een tolk op 
de hoorzitting voorzien. 
Dit alles zorgt ervoor dat het hoorrecht maximaal kan worden uitgeoefend, anderzijds 
vertragen deze garanties voor de cliënt wel de doorlooptijd om tot een stopzettingsbeslissing 
te komen.  

 
 
 
 
 
 



De bureaucratische rompslomp voor de burger bij de samenstelling van het leefloondossier 
te vereenvoudigen, bijv. vraag geen gegevens die je zelf bij een andere overheid en instantie 
digitaal zou kunnen aanvragen. Maak van bij de opstart een dossier schriftelijk duidelijk op 
een lijst wat de burger u moet bezorgen.  
Maak duidelijke afspraken voor opvolging tijdens de verlofperiode zodat uitbetalingen 
hierdoor geen grote vertraging oplopen.  

De onthaaldiensten werken met onderstaande checklist (zie bijlage) met betrekking tot 
documenten die noodzakelijk kunnen zijn in functie van het sociaal onderzoek. 
Op basis van het intakegesprek geven zij aan de cliënt een overzicht mee (zie bijlage) van 
de documenten die onze dienst – in functie van het verder sociaal onderzoek nog nodig 
hebben. 
Het is weliswaar mogelijk dat uit verder onderzoek van de situatie nadien nog kan blijken dat 
er nog andere stukken noodzakelijk zijn om het dossier te vervolledigen. 
In de mate van het mogelijke vragen wij de informatie rechtstreeks op via KSZ. 
Er loopt nu ook een project waarbij wij (in samenwerking met VVSG) aan het onderzoeken 
zijn om maximaal gegevens rechtstreeks uit KSZ te kunnen bekomen. 
In 2018 plannen wij een project in kader van e-dienstverlening wat ook zal bijdragen aan het 
maximaal automatisch binnenhalen van documenten. Ook dit zal bijdragen aan de 
ondersteuning van zowel maatschappelijk werkers als cliënten inzake het verzamelen van 
bewijsstukken. 

Aan de continuïteit in tijden van verlofperiodes wordt veel aandacht besteed.  
Wat periodes van collectieve sluiting betreft: voor elke sluitingsperiode sturen wij bericht uit 
aan onze maatschappelijk werkers teneinde hen eraan ter herinneren het nodige te doen 
voor het tijdig regelen van de uitbetalingen aan cliënten. 
Tijdens collectieve sluitingsperiodes organiseren wij vanuit de Sociale Dienst 
permanentiedagen waarop cliënten/nieuwe steunaanvragers die in dringende (financiële) 
nood verkeren terechtkunnen. 
Vanuit de sociale permanentie kan cash geld verleend worden zodat de steunvrager 
financieel kan overbruggen tot het moment dat hij opnieuw contact kan opnemen met zijn 
maatschappelijk werker. 
Wat individuele verlofperiodes van cliënten betreft, is het zo dat onze maatschappelijk 
werkers (net zoals bij collectieve sluitingsperiodes) de betalingen inplannen alvorens in verlof 
te gaan. 
Elke maatschappelijk werker heeft ook een vervanger bij wie de cliënt terecht kan bij 
(geplande of ongeplande) afwezigheid van de dossierbehandelaar. 
Wij menen dan ook te mogen stellen dat vertraging in uitbetalingen als gevolg van 
verlofperiodes zeer uitzonderlijk zijn. 

De budgetbegeleiding nog transparanter en efficiënter maken  
 
Er loopt binnen de Sociale Dienst een informaticaproject met  Cevi waarin het de bedoeling 
is om de financiële situatie van de cliënten (alle  inkomsten/uitgaven/schulden) 
overzichtelijker en transparanter te maken. Ook voor de maatschappelijk werkers, die de 
cliënt begeleiden, zal de informaticatoepassing meer ondersteunend zijn door de principes 
van “éénmalige input van gegevens” en ”eenvoudige weergave”. 
Naast de technisch-administratieve ondersteuning lopen ook acties binnen een doelstelling 
rond “meer methodische insteek in budgethulpverlening”. 
Deze zijn een antwoord op signalen vanuit onze maatschappelijk werkers dat er te veel aan 
crisishulpverlening moet gedaan worden waardoor er daarnaast weinig tijd is om doelgericht 
en methodisch te werken  
Er wordt daarom een tool en visie uitgewerkt om schuldhulpverlening op te starten, te 
evalueren, bij te sturen, en - waar mogelijk - af te bouwen. 
Wij bekijken de mogelijkheden tot het meer inzetten van groepswerkingen én het bepalen 



van realistische doelen en perspectieven in de schuldhulpverlening om de zelfredzaamheid 
van cliënten te verhogen en de draagkracht van de hulpverlener te versterken.  
 
Te blijven inzetten op transparante facturen voor ziekenhuiskosten en terugvorderingen en 
op controle op het voorschrijfgedrag in rusthuizen 
 
Het opvolgen van de medicatie is een continue zorg. De controlefunctie is in de processen 
voorzien. De tussenkomsten tussen apotheek en arts omtrent voorschriften worden door de 
apotheek naar het wzc gemaild. 
Staande orders worden opgenomen in de medicatiefiches van de individuele resident 
(individueel elektronisch zorgdossier van de bewoner). Het toedienen van een extra dosis 
wordt bij de apotheek geregistreerd en op reguliere basis geëvalueerd. De woonzorgcentra 
houden de medicatiefiches van de bewoners up to date en vragen de artsen maandelijks de 
voorgeschreven medicatie van hun patiënten te valideren. Ook de CRA kijkt hierop toe en 
spreekt de betrokken artsen hierover aan indien nodig. De controle en signaalfunctie zijn 
vanuit het bewonersdossier aldus perfect mogelijk. 
In het kwaliteitshandboek staan alle gemaakte afspraken hierover in een aantal procedures 
vervat. 
 
Het weigeren van een referentieadres zeer weloverwogen te laten gebeuren want burgers 
die geen dak boven hun hoofd hebben, riskeren ook heel dikwijls uit beeld te geraken van 
een maatschappij.  
 
Het toekennen van een referentieadres is geregeld bij wet van 19 juli 1991 en aangevuld met 
diverse omzendbrieven (1997, 1998 en 2006). De vraag voor een referentieadres is een 
vraag om preventieve hulp in het kader van maatschappelijke dienstverlening in de zin van 
artikel 57 en van artikel 60 § 2 van de wet van 8 juli 1976. 
OCMW Gent dient zich aan deze wetgeving te houden. 
Dit houdt in dat - voor het bepalen of een aanvrager een referentieadres kan bekomen - 
 nagekeken dient te worden of hij aan alle voorwaarden voldoet namelijk de aanvrager: 

 mag geen verblijfplaats meer hebben (dakloos zijn); 

 beschikt over onvoldoende bestaansmiddelen om een woning te kunnen huren; 

 vraagt eveneens leefloon of maatschappelijke dienstverlening aan in de zin van 
artikel 57 van de wet van 8 juli 1976; 

 is al ambtshalve geschrapt op het vorig adres; 

 meldt zich minstens één maal per trimester aan bij het OCMW; 

 heeft een legaal verblijfsstatuut. 
Het behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de OCMW’s om te onderzoeken of iemand 
aan de voorwaarden voor een referentieadres voldoet. 
Zodra vaststaat dat een aanvrager/cliënt voldoet aan deze voorwaarden, kan de 
aanvrager/cliënt kiezen of hij een referentieadres wil bij OCMW Gent of bij een private 
persoon. 
Indien de steunvrager/cliënt kiest voor een referentieadres bij OCMW, doet OCMW het 
nodige voor het in orde brengen van dit referentieadres (lees: vanuit OCMW maken wij de 
vereiste documenten over aan Burgerzaken Stad Gent die de betrokkene dan inschrijven als 
referentieadres op het adres van het OCMW). 
Indien de steunvrager/cliënt kiest voor een referentieadres bij een private persoon wordt de 
aanvraag (eveneens met de vereiste documenten) overgemaakt aan Burgerzaken Stad 
Gent, met toevoeging van de toestemming van de private persoon. Op dat moment start 
Burgerzaken een onderzoek en zullen zij (niet OCMW!) hierin een eindbeslissing nemen. 
 
Als de steunvrager/cliënt echter niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, worden geen 
documenten overgemaakt aan de stad en kan de stad derhalve geen referentieadres 
toekennen (noch op het OCMW noch bij een privaat persoon).  



Ter ondersteuning van de steunvrager/cliënt kan OCMW wél tussenkomen naar 
Burgerzaken toe met de vraag om een ambtshalve schrapping op een vorig adres zo snel 
mogelijk te regelen. Concreet vragen wij Burgerzaken om de ambtshalve schrapping bij 
voorrang op te nemen zodat aansluitend een referentieadres kan toegekend worden indien 
ons sociaal onderzoek uitwijst dat cliënt wel degelijk dakloos is.  

Het “dakloos zijn” is wel degelijk een effectieve voorwaarde om een referentieadres te 
kunnen bekomen. Het is aan deze voorwaarde dat een aantal aanvragers niet voldoet, 
waardoor het OCMW niet anders kan dan de vraag tot het bekomen van een referentieadres 
te weigeren en de steunvrager advies te geven om een inschrijving op zijn verblijfsadres te 
vragen bij Burgerzaken.   

Indien het uitputten van sociale rechten in gedrang komt wegens het ontbreken van een 
adres, wordt er zo ruim als wettelijk mogelijk omgegaan met de toekenningsvoorwaarden.  
Wél blijft het, ook in deze situaties, een vereiste dat vooraf dient afgetoetst te worden of voor 
de steunvrager/cliënt alle mogelijkheden tot bekomen van een domicilieadres zijn uitgeput 
alvorens de procedure voor toekenning van een referentieadres kan worden opgestart. 
 
Vorming omgaan met agressie en het overbrengen van moeilijke boodschappen is 
aanbevolen.  Wees consequent en blijf alcoholgebruik verbieden anders zullen anderen 
volgen en wordt de boodschap nog moeilijker. 

Binnen OCMW Gent hebben wij een interne werkgroep het thema agressie. Deze werkgroep 
wordt getrokken door de preventieadviseur en is samengesteld uit medewerkers van alle 
diensten die met cliënteel in aanraking komen. 
Binnen de werkgroep wordt onder meer bekeken welke aan welke soort vorming  op vlak van 
agressiepreventie medewerkers nood hebben. Op basis van deze bevraging wordt dan ook 
een vormingsaanbod uitgewerkt. 
In het verleden werkte deze werkgroep ook reeds een agressieprotocol uit dat gevalideerd 
werd door de OCMW Raad en wat als handelingskader binnen onze diensten gehanteerd 
wordt. 
Het niet-tolereren van alcoholgebruik is één van de zaken die in het agressieprotocol zijn 
opgenomen. 
In elk welzijnsbureau hangen ook pictogrammen uit waarbij aan bezoekers duidelijk gemaakt 
wordt wat wij niet binnen onze diensten tolereren. Betreft onder meer: geen alcohol, geen 
honden, geen wapens … 
In 2018 zal gewerkt worden rond het bepalen van een tolerantiegrens qua agressie, bekeken 
vanuit het niveau van de organisatie (en niet meer zozeer vanuit de grens van elke 
individuele medewerker) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


