
 
 
 

 
 
 

 
Jaarrekening 2020 

 
Maatschappelijke zetel: Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo 
 
www.welzijnsband.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter : Hilde De Graeve – OCMW Lievegem 
Algemeen directeur : Maggy Van Belle  
 
 
 
Goedgekeurd op Algemene vergadering van 21/4/2021 
 
Documentatie JR 20 : Documenten (welzijnsband.be)  
  

https://www.welzijnsband.be/index.php/documenten


 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND WV Jaaroverzicht alle beleid 2020  
Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo  De Voorzitter: Hilde De Graeve:  
KBO: 0871009916  De algemeen directeur: Maggy Van Belle 
NIS-code: 43010  Pagina 2 

2 

Inhoud 

 

Algemene inleiding ................................................................................................................ 4 
1. Beleidsnota .................................................................................................................... 6 

1. Doelstellingenrealisatie ............................................................................................... 6 
2. Overzicht Beleidsdoelstellingen, Actieplannen en Acties ...........................................21 
3. Jaarverslag dienstverlening Welzijnsband Meetjesland .............................................23 

1. Geïntegreerd breed onthaal ................................................................................23 
Inleiding ................................................................................................................................23 
Opdracht ..............................................................................................................................23 
Cijfers 2019 ..........................................................................................................................26 
Cijfers 2020 versus 2019 ......................................................................................................29 
Bijzonder in 2020 ..................................................................................................................30 
Doelstellingen 2021 ..............................................................................................................30 
Opleidingen ..........................................................................................................................30 

2. Regierol sociale economie ..................................................................................31 
Inleiding ................................................................................................................................31 
Opdracht ..............................................................................................................................31 
Bijzonder in 2020 ..................................................................................................................31 
Doelstellingen 2021 ..............................................................................................................33 

3. Organisatiebeheersing / interne audit .................................................................34 
Inleiding ................................................................................................................................34 
Opdracht ..............................................................................................................................34 
Opdrachten voor WM in 2020 en 2021 .................................................................................35 
Resultaten 2020 m.b.t. het actieplan n.a.v. de audit op audit ................................................36 
Doelstellingen 2021 ..............................................................................................................37 

4. De Katrol.............................................................................................................39 
Inleiding ................................................................................................................................39 
Opdracht ..............................................................................................................................39 
Werkwijze .............................................................................................................................40 
Cijfers 2020 ..........................................................................................................................41 
Cijfers 2020 versus 2019 ......................................................................................................41 
Bijzonder in 2020 ..................................................................................................................42 
Doelstellingen 2021 ..............................................................................................................42 
Opleidingen ..........................................................................................................................43 

5. Juridische dienstverlening ...................................................................................44 
Inleiding ................................................................................................................................44 
Opdracht ..............................................................................................................................44 
Cijfers 2020 ..........................................................................................................................44 
Cijfers 2019 ..........................................................................................................................45 
Cijfers 2020 versus 2019 ......................................................................................................45 
Bijzonder in 2020 ..................................................................................................................46 
Doelstellingen 2021 ..............................................................................................................46 
Opleidingen ..........................................................................................................................46 

6. Wijkwerken .........................................................................................................47 
Inleiding ................................................................................................................................47 
Opdracht ..............................................................................................................................47 
Cijfers 2020 ..........................................................................................................................47 
Cijfers 2020 versus 2019 ......................................................................................................49 
Bijzonder in 2020 ..................................................................................................................50 
Doelstellingen 2021 ..............................................................................................................50 

7. Arbeidstrajectbegeleiding ....................................................................................52 
Inleiding ................................................................................................................................52 
Opdracht ..............................................................................................................................52 



 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND WV Jaaroverzicht alle beleid 2020  
Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo  De Voorzitter: Hilde De Graeve:  
KBO: 0871009916  De algemeen directeur: Maggy Van Belle 
NIS-code: 43010  Pagina 3 

3 

Cijfers 2019 ..........................................................................................................................52 
Cijfers 2020 versus 2019 ......................................................................................................54 
Bijzonder in 2020 ..................................................................................................................54 
Doelstellingen 2021 ..............................................................................................................55 

8. Informatieveiligheid .............................................................................................57 
Inleiding ................................................................................................................................57 
Opdracht ..............................................................................................................................57 
Activiteiten 2020 ...................................................................................................................58 
Bijzonder in 2019 ..................................................................................................................59 
Doelstellingen 2021 ..............................................................................................................60 
Opleidingen ..........................................................................................................................60 

9. Archief- en documentbeheer ...............................................................................61 
Inleiding ................................................................................................................................61 
Activiteiten 2020 ...................................................................................................................61 
Opleidingen ..........................................................................................................................71 
Bijlagen ................................................................................................................................72 

4. Doelstellingenrekening (J1)........................................................................................78 
2. Financiële nota .............................................................................................................80 

1. Exploitatierekening (J2): Staat van het financieel evenwicht ......................................80 
2. Kredietrealisatie (J3) ..................................................................................................81 

3. Samenvatting van de algemene rekening .....................................................................82 
1. De balans (J4) ...........................................................................................................82 
2. Staat van opbrengsten en kosten (J5) .......................................................................84 

4. Toelichting ....................................................................................................................85 
1. Exploitatierekening per beleidsdomein (T1) ...............................................................85 
2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) ..............................................86 
3. Investeringsproject(T3) ..............................................................................................92 
4. Evolutie van de financiële schulden (T4) ....................................................................92 
5. Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de 
gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven .........................................................................93 
6. De toelichting bij de balans (T5) .................................................................................97 
7. Waarderingsregels .....................................................................................................99 
8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen .......................................... 106 
9. Overzicht financiële risisco’s .................................................................................... 107 
10. Overzicht overgedragen kredietengedeelten investeringen en de financiering die 
daarmee samenhangt ..................................................................................................... 108 
11. Verdeling uitgaven per OCMW / Bestuur .............................................................. 109 
12. Standopgave ........................................................................................................ 117 

 



 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND WV Jaaroverzicht alle beleid 2020  
Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo  De Voorzitter: Hilde De Graeve:  
KBO: 0871009916  De algemeen directeur: Maggy Van Belle 
NIS-code: 43010  Pagina 4 

4 

Algemene inleiding 
 
Na het jaar 2019 met veel ingrijpende veranderingen door de start van een nieuwe legislatuur 
met nieuwe beleidsploegen, door de integratie van de OCMW’s met de gemeenten en door de 
fusies binnen ons het werkingsgebied, was ook 2020 een jaar met heel wat uitdagingen voor 
de lokale besturen en voor Welzijnsband Meetjesland. 2020 was immers ingevolge de 
pandemie geen jaar dat verliep zoals Welzijnsband had gepland. De kansarmoede bij de 
bevolking nam meer toe dan voorzien en de nood aan sociale dienstverlening steeg in gelijke 
mate. 
Dankzij de nodige inventiviteit, inzet en flexibiliteit is gebleken dat Welzijnsband ook in 
pandemietijden verder aan de realisatie van de meeste vooropgestelde doelstellingen kon 
werken. Pluspunt was dat de werking van Welzijnsband reeds voor de pandemie sterk was 
gedigitaliseerd, zodat de omschakeling het werken vanop afstand technisch amper problemen 
gaf. 
 
De reguliere werking van Welzijnsband is in 2020 blijven doorlopen op al haar domeinen en 
het is de bedoeling dat die werking ook in 2021 e.v. kan doorlopen zoals het opzet was. De 
dienstverlening werd en zal verder gegeven worden in een - in de mate van het nodige - 
aangepaste vorm (meer digitaal / vanop afstand / via telewerken / in buitenlucht i.p.v. in het 
huis van de cliënt), dit om continuïteit in de dienstverlening te bieden met respect voor de in 
het kader van de pandemie vooropgestelde veiligheidsnormen voor o.a. cliënten, 
professionele partners en personeel. Na de verhuis naar het Heldenpark in Eeklo is ook 
formeel de zetel van Welzijnsband Meetjesland naar dat adres overgebracht. Voor de 
dienstverlening archief- en documentbeheer hebben we de bestaande wachtlijst kunnen 
wegwerken. De meeste fora voor overleg, intervisie, netwerking edm. (o.a. Welzijnsband 
Sociaal, tandemvergadering Meetjeslandse schepenen welzijn en de algemeen directeurs, 
Meetjeslands algemeen directeursoverleg, …) bleven in 2020 verder lopen.  
 
Wat de prioritaire doelstellingen inzake de regie sociale economie betreft is het gelukt om 
de doelstellingen in 2020 te realiseren. Die doelstellingen zijn repetitief, d.w.z. dat dezelfde 
doelstellingen/acties opeenvolgende jaren opnieuw ingeschreven worden. Het is de bedoeling 
dat ze ook in 2021 e.v. gerealiseerd worden zoals voorzien.  
Daarbovenop wordt er voor 2021 een vierde actieplan aan de prioritaire doelstelling regie 
sociale economie toegevoegd, ingevolge een gesubsidieerd project met de provincie Oost-
Vlaanderen: “Opzetten van acties met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling en de 
doorstroom naar normaal economisch circuit”. 
 
Wat de prioritaire doelstellingen inzake Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) betreft zijn een 
aantal doelstellingen die voor 2020 ingepland waren niet gerealiseerd omwille van 1° het niet 
goedkeuren van de projectaanvraag GBO-algemeen van Welzijnsband (waardoor een nieuwe 
financiering van deze acties moest worden gevonden), 2° de impact van de pandemie en 3° 
de informatiedelingsproblemen en daardoor opgelopen vertraging in het GBO- Zorgkas-
project. Voor het probleem van de weggevallen financiering is inmiddels een gedeeltelijke 
oplossing gevonden via een halftijdse Sociale Maribelsubsidie en bijgevolg kunnen dezelfde 
GB0-doelstellingen, met enige vertraging weliswaar, grotendeels worden hernomen in de 
meerjarenplanning voor 2021 e.v. 
 
Welzijnsband Meetjesland legde in 2020 de basis voor de opstart van 2 nieuwe 
gesubsidieerde projecten in 2021, enerzijds een project van de provincie Oost-Vlaanderen 
in functie van activering en anderzijds een ESF-project lokale partnerschappen jongeren. Voor 
het vervolg hiervan verwijs ik naar ons jaarverslag 2021.  
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Welzijnsband Meetjesland werd eind 2020 ook lid van de intercommunale Veneco om deel te 
kunnen uitmaken van een door hen begin 2021 op te richten gemeenschappelijke interne 
preventiedienst. 
 
De nodige aanpassingen in de opdrachten voor Welzijnsband Meetjesland vanaf 2021 werden 
opgenomen in een aangepaste BBC-meerjarenplanning die in het najaar 2020 door de 
algemene vergadering goedgekeurd werd.  
 
Tenslotte werd Welzijnsband in 2020 onderworpen aan een externe organisatieaudit van 
Audit Vlaanderen. Het definitief auditrapport werd aan Welzijnsband bezorgd op 9/11/2020. 
Uit de audit kwamen een aantal werkpunten, o.a. op vlak van BBC. Het blijkt dat het vooral 
nodig is om de bestaande lean en pragmatische aanpak met focus op kostenbeheersing te 
proberen verzoenen met een meer gestructureerde en geformaliseerde werkwijze. Een 
actieplan werd uitgewerkt en we hopen in de komende jaren van deze legislatuur stap per stap 
met de aanbevelingen effectief aan de slag te kunnen gaan om de werking van Welzijnsband 
op een hoger niveau te tillen, ook in de BBC. 
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1. Beleidsnota 

1. Doelstellingenrealisatie 
Strategische doelstelling: SD 1 
De vereniging biedt aanvullende en ondersteunende dienstverlening aan voor burgers en 
besturen, daar waar die lokaal omwille van de schaalgrootte moeilijk te organiseren is 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 1.1 
Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening leveren voor de klantbesturen en hun cliënten 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 1.2 
Kwalitatieve begeleiding aanbieden bij het archief- en documentbeheer van de klantbesturen 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 1.3 
Opnemen van de trekkersrol voor een kwaliteitsvol informatieveiligheidsbeleid in de 
deelnemende klantbesturen, actief meewerken aan digitale informatieverstrekking en 
ondersteunen i.v.m. de toenemende automatisering 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 1.4 
Het zodanig uitbouwen van het organisatiebeheersingssysteem van de deelnemende 
klantbesturen dat een externe organisatieaudit een sterk resultaat oplevert 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 1.5 
Het bestrijden van kinder(kans)armoede via opvoedingsondersteuning De Katrol 
 
Geen financiële gegevens 
 
Strategische doelstelling: SD 2 
De vereniging ondersteunt en faciliteert lokale besturen in hun activeringsopdracht in de 
ruime zin (sociale alsook professionele activering) 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 2.1 
Een gezamenlijke visie ontwikkelen rond activering en tewerkstelling 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 2.2 
Professionele activeringsmaatregelen ondersteunen of organiseren 
 
Geen financiële gegevens 
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Actieplan AP 2.2.1 
De werking van het team arbeidstrajectbegeleiding 
Geen financiële gegevens 
 
Actieplan AP 2.2.2 
Het wijk-werk verder uitbouwen 
 
Geen financiële gegevens 
 
Strategische doelstelling: SD 3 
De vereniging verhoogt de kwaliteit van de verschillende vormen van maatschappelijke 
dienstverlening van lokale besturen door kenniswerving, kennisdeling en netwerking 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 3.1 
Thematische werktafels en opleiding organiseren voor personeelsleden van lokale besturen 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 3.2 
Expertise en benchmarking aanbieden aan de besturen 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 3.3 
De dialoog tussen het beleid en de administratie regionaal structureren 
 
Geen financiële gegevens 
 
Strategische doelstelling: SD 4 (prioritair) 
De vereniging neemt de regierol op voor het bovenlokaal sociaal beleid 
 

Exploitatie 

 Rek 2020 Mjp 2020 

Ontvangsten 170.967 100.240 

Uitgaven 170.967 100.240 

Saldo 0 0 

 
Beleidsdoelstelling: BD 4.1 
Deelnemen aan of oprichten van regionaal georganiseerde welzijns- en zorgplatformen 
 
Geen financiële gegevens 
 
Beleidsdoelstelling: BD 4.2 (prioritair) 
Opnemen regierol sociale economie (prioritair) 
 

Exploitatie 

 Rek 2020 Mjp 2020 

Ontvangsten 50.108 50.120 

Uitgaven 50.108 50.120 

Saldo 0 0 

 
Actieplan AP 4.2.1 (Prioritair) 
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Bevorderen van de netwerking op het grondgebied 
 
Geen financiële gegevens 
 
Actie A 4.2.1.1 (Prioritair) 
Hulpverleners, maatwerkbedrijven en private werkgevers leren mekaar en mekaars werking 
beter kennen 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Jaarlijkse bijeenkomsten partners LSB 
Beschrijving:  Er worden jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor alle hulpverleners, 
maatwerkbedrijven, private werkgevers en structurele partners waarbij ontmoeting enerzijds 
en kennismaking met elkaars werking en aanbod anderzijds centraal staat 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

23/10/2020 Ja Een netwerkevent was voorzien op 
14/05/2020, omwille van de 
pandemie covid19 werd dit 
netwerkevent geannuleerd. Een 
digitaal moment werd voorzien op 
23/10/2020. 

 

 
Indicator:  Prospectie tewerkstellingsplaatsen 
Beschrijving:  Er wordt actieve prospectie naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen voor 
doelgroepmedewerkers uitgevoerd 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

31/12/2020 Ja Indicator is gehaald, er werden 
nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten 
afgesloten in 2020 met nieuwe 
tewerkstellingsplaatsen (zowel privé 
alsook vzw’s, enz.) 

 

 
Actieplan AP 4.2.2 (Prioritair) 
Stimuleren van de ontwikkeling van de lokale sociale economie 
 

Exploitatie 

 Rek 2020 Mjp 2020 

Ontvangsten 50.108 50.120 

Uitgaven 50.108 50.120 

Saldo 0 0 

 
Actie A 4.2.2.1 (Prioritair) 
Versterken van competenties bij doelgroepmedewerkers binnen sociale economie 
 
Geen financiële gegevens 
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Indicator:  Opleiding op maat doelgroepmedewerkers 
Beschrijving:  Er wordt jaarlijks een opleiding op maat aangeboden waarbij generieke en 
technische competenties bij doelgroepmedewerkers versterkt worden waarmee doorstroom 
naar de reguliere arbeidsmarkt wordt beoogd 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

31/12/2020 Ja Er werden in september en oktober 
2020 2 workshops georganiseerd in 
samenwerking met Vokans waarbij 
generieke competenties versterkt 
worden bij kwetsbare 
werkzoekenden. 
Er wordt een workshop 'sociale 
zekerheid in België' (2 halve dagen) 
en een workshop 'digitale 
vaardigheden start tot MS Office' (6 
halve dagen) georganiseerd. Deze 
workshops gingen fysiek door te 
Eeklo. 
Er werden in 2020 individuele 
trajecten taalcoaching op de 
werkvloer opgestart voor 
anderstalige medewerkers waardoor 
hun kennis Nederlands versterkt 
worden en doorstroom naar een 
reguliere job beoogd wordt. 
Een samenwerking werd hiervoor 
afgesloten met Vokans. 
Er werden in najaar 2020 
praktijkopleidingen rijbewijs B 
georganiseerd. Hiervoor werd een 
samenwerking met VAB rijschool 
afgesloten. 70% van deze kostprijs 
wordt gedragen door 
subsidiemiddelen Vlaamse 
Overheid, 30% betaalt de deelnemer 
zelf. 
Het beschikken over een rijbewijs B 
verhoogt de kansen op de reguliere 
arbeidsmarkt. 
 

 

 
Actie A 4.2.2.2 (Prioritair) 
De regierol is efficiënt georganiseerd 
 

Exploitatie 

 Rek 2020 Mjp 2020 

Ontvangsten 50.108 50.120 

Uitgaven 50.108 50.120 

Saldo 0 0 
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Indicator:  Halftijds regisseur sociale economie 
Beschrijving:  Er wordt halftijds een regisseur sociale economie aangesteld 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/01/2020 Ja Indicator is gehaald. De medewerker 
wie de regierol tijdens de vorige 
oproep uitvoerde, voert ook deze 
regierol uit voor de periode 2020-
2025. 

 

 
Indicator:  Afvaardiging lokale besturen in stuurgroep 
Beschrijving:  Er bestaat gedurende de volledige projectperiode een stuurgroep regierol 
sociale economie Meetjesland bestaande uit een afvaardiging uit lokale besturen. Deze 
stuurgroep zal 3 maal per jaar samenkomen. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

31/12/2020 1 De stuurgroep kwam in 2020 1x 
samen. Deze stuurgroep zal worden 
ingebed in een overlegmoment 
waardoor dezelfde 
vertegenwoordiging van lokale 
besturen aanwezig is. Dit zorgt ervoor 
dat overlegmomenten efficiënt 
verlopen. 

 

 
Actieplan AP 4.2.3 (Prioritair) 
Bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Geen financiële gegevens 
 
Actie A 4.2.3.1 (Prioritair) 
Lokale besturen en ondernemingen streven naar duurzaamheid 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Kenbaar maken tools 
Beschrijving:  Tools zoals MVO-scan en sustatool worden kenbaar gemaakt bij lokale 
besturen en ondernemingen 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

31/12/2020 Ja   

 
Indicator:  Totaalbeleid duurzame ontwikkeling 
Beschrijving:  Totaalbeleid organiseren inzake duurzame ontwikkeling 
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Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

31/12/2020 Ja   

 
Beleidsdoelstelling: BD 4.3 (prioritair) 
Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal in ELZ’s Meetjesland West en Oost (prioritair) 
 

Exploitatie 

 Rek 2020 Mjp 2020 

Ontvangsten 120.859 50.120 

Uitgaven 120.859 50.120 

Saldo 0 0 

 
Actieplan AP 4.3.1 (Prioritair) 
Eén van de centrale elementen in het decreet lokaal sociaal beleid is de ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een samenwerkingsverband 
tussen minimaal OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen 
(DMW). In het GBO worden de krachten van deze 3 eerstelijns welzijnsvoorzieningen 
gebundeld om zo de toegang tot hulp- en dienstverlening te verhogen, onderbescherming 
tegen te gaan en de complexiteit van de vragen te kunnen aanpakken. Actieve 
rechtenverkenning en outreachend werken zijn belangrijke principes uit het GBO die ertoe 
bijdragen dat kwetsbare personen en gezinnen daadwerkelijk worden bereikt. 
 
Geen financiële gegevens 
 
Actie A 4.3.1.1 (Prioritair) 
De toegang tot het hulp- en dienstverleningsaanbod in het Meetjesland wordt georganiseerd 
volgens de principes van de 8 b’s van toegankelijkheid 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Toegankelijkheidsscan 
Beschrijving:  In de periode 2020-2025 wordt minstens twee maal de toegankelijkheidsscan 
uitgevoerd van het GBO, waarbij zowel faciliterende actoren als gebruikers worden 
betrokken. Op basis van de resultaten van de scan worden verbeteracties geformuleerd en 
uitgewerkt.  
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

10/10/2020 0 De eerste toegankelijkheidsscan is 
voorzien voor 2021 

 

 
Indicator:  Verbeteracties toegankelijkheid dienstverlening 
Beschrijving:  De toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening verbetert door 
implementatie van verbeteracties. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 
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01/12/2020 Neen Nog niet gestart  

 
Actieplan AP 4.3.2 (Prioritair) 
Aansturing wordt beoogd door het aanwerven van een coördinator die nauw samenwerkt 
met een stuurgroep en een klankbordgroep en zorgt voor wisselwerking tussen deze twee 
groepen. 
De stuurgroep bestaat uit afvaardiging van de drie kernpartners, een vertegenwoordiger van 
SAM vzw en bijkomend een afgevaardigde van een vereniging “waar armen het woord 
nemen” of welzijnsschakel. 
Deze groep bewaakt het traject, doet aan visieontwikkeling en geeft sturing aan de 
coördinator en de klankbordgroep. 
De klankbordgroep bestaat uit basiswerkers van de drie kernpartners en de 
projectmedewerkers van het project GBO- “niet-toeleidbaren”. Een medewerker van SAM 
vzw zorgt voor inhoudelijke ondersteuning. 
Zij doen aan voorbereidende visieontwikkeling en werken het kader voor een gezamenlijk 
geïntegreerd onthaal uit op basis van eigen ervaring en ervaringen die worden opgedaan in 
de GBO- projecten.  
De coördinator is de link tussen klankbordgroep en stuurgroep. 
De coördinator zorgt voor afstemming met de zorgraden van de twee eerstelijnszones in het 
Meetjesland. 
Aangezien het lokaal bestuur binnen het GBO zowel een actor- als regisseur- rol opneemt 
kunnen we door te werken met een stuurgroep vermijden dat rolconflicten ontstaan. 
 

Exploitatie 

 Rek 2020 Mjp 2020 

Ontvangsten 120.859 50.120 

Uitgaven 120.859 50.120 

Saldo 0 0 

 
Actie A 4.3.2.1 (Prioritair) 
Er is structurele inbedding in het regionaal netwerk Huizen van het Kind Meetjesland en de 
eerstelijnszones Oost- en West- Meetjesland 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Structureel deelnemen netwerk huizen van het kind 
Beschrijving:  De coördinator van het GBO neemt structureel deel aan het regionaal netwerk 
Huizen van het Kind Meetjesland 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Ja De coronacrisis heeft er voor 
gezorgd dat regionaal overleg 
binnen de Huizen van het Kind 
Meetjesland is uitgesteld maar de 
coördinator van het GBO is wel 
structureel trekker van dit overleg.  
 

 

 
Indicator:  Vertegenwoordiging in zorgraden eerstelijnszones 
Beschrijving:  Leden van de stuurgroep GBO zijn vertegenwoordigd in de zorgraden van 
eerstelijnszones Oost- en West- Meetjesland 



 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND WV Jaaroverzicht alle beleid 2020  
Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo  De Voorzitter: Hilde De Graeve:  
KBO: 0871009916  De algemeen directeur: Maggy Van Belle 
NIS-code: 43010  Pagina 13 

13 

 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Ja Verschillende leden van de 
stuurgroep GBO zijn ook lid van de 
zorgraden van de twee 
eerstelijnszones in het Meetjesland, 
hetgeen de samenwerking zeker 
ten goede komt. 

 

 
Actie A 4.3.2.2 (Prioritair) 
De kernpartners en faciliterende actoren leren mekaar en mekaars werking beter kennen 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Twee bijeenkomsten kernpartners en faciliterende actoren 
Beschrijving:  Jaarlijks worden minstens twee bijeenkomsten met kernpartners en 
faciliterende actoren georganiseerd. 
 
Interne commentaar:  
  

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 0 Deze bijeenkomsten konden in 
2020 niet doorgaan wegens de 
coronacrisis maar zullen door de 
nieuwe coördiantor digitaal en 
wanneer mogelijk live worden 
georganiseerd in 2021 

 

 
Actie A 4.3.2.3 (Prioritair) 
Er wordt efficiënt en cliëntvriendelijk geschakeld tussen onthaal en aanbod 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Kernpartners kunnen schakelen naar het achterliggend aanbod andere 
kernpartners 
Beschrijving:  Tegen 2025 kunnen kernpartners schakelen naar het achterliggend aanbod 
van de andere betrokken kernpartners. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 De eerste 
stappen zijn 
hiertoe gezet in 
het Project 
GBO Zorgkas 
op kleine 
sschaal. In 
2021 wordt 
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Indicator:  Gebruiksvriendelijk overzicht aanbod kernpartners 
Beschrijving:  Er is een gebruiksvriendelijk overzicht van het aanbod van de kernpartners. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Er werd per 
gemeente een 
lokale 
rechtenverkenner 
opgemaakt met 
een overzicht van 
alle rechten en 
diensten op het 
grondgebied. Dit 
werd 
gepubliceerd op 
de website en 
bekend gemaakt 
via de kanalen 
van de 
Welzijnsband en 
de 
eerstelijnszones. 
in 2021 wordt 
verder nagegaan 
hoe deze 
rechtenverkenner
s geactualiseerd 
kunnen blijven. 

  

 
Indicator:  Afstemming aanbod tussen kernpartners 
Beschrijving:  Er is afstemming van het aanbod tussen de kernpartners. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Deze oefening 
werd gestart in de 
klankbordgroep 
maar is on hold 
gezet wegens de 
coronacrisis. 

  

 
Actie A 4.3.2.4 (Prioritair) 

GBO uitgerold 
op de doelgroep 
éénoudergezin-
nen en worden 
hierin verdere 
stappen gezet. 
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Het GBO is efficiënt georganiseerd   
 

Exploitatie 

 Rek 2020 Mjp 2020 

Ontvangsten 120.859 50.120 

Uitgaven 120.859 50.120 

Saldo 0 0 

 
Indicator:  Aanstelling coördinator GBO 
Beschrijving:  Er wordt uiterlijk eind januari 2021 een coördinator GBO Meetjesland 
(minimaal halftijds) aangesteld 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

30/11/2020 Ja De nieuwe coördinator trad op 
30/11 in dienst 

 

 
Indicator:  Stuurgroep GBO Meetjesland 
Beschrijving:  Er bestaat gedurende de volledige projectperiode een stuurgroep GBO 
Meetjesland, bestaande uit de kernpartners, faciliterende en/of basisactoren, 
gespecialiseerde begeleidingsorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen 
en/of welzijnsschakels. Deze stuurgroep zal minstens 3 maal per jaar samenkomen. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

31/12/2020 4 De stuurgroep kwam in 2020 4 
maal samen 

 

 
Indicator:  Klankbordgroep GBO Meetjesland 
Beschrijving:  Er bestaat gedurende de volledige projectperiode een klankbordgroep GBO 
Meetjesland bestaande uit onthaalmedewerkers van de diverse partners die minstens 3 maal 
per jaar samenkomt. 
 
Interne commentaar:   

 
Indicator:  Personeelsinzet gefinancierd door projectmiddelen Vlaamse Overheid 
Beschrijving:  De personeelsinzet van een halftijdse coördinator GBO wordt gefinancierd met 
de projectmiddelen van de Vlaamse overheid. 
 
Interne commentaar:   

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

31/12/2020 1 De klankbordgroep is voorlopig één 
keer samen gekomen in 2020. 
Door de coronacrisis zal deze dit 
jaar geen drie keer kunnen 
samenkomen. We hopen voor het 
einde van het jaar wel nog één 
overleg te kunnen organiseren. 
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Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Neen De Vlaamse overheid heeft onze 
subsidieaanvraag niet 
goedgekeurd. Financiering van een 
halftijds coördinator wordt voorzien 
door middelen van de sociale 
Maribel, aangevuld met een 
bijdrage van de 9 Meetjeslandse 
gemeenten die samenwerken 
binnen het GBO. 

 

 
Indicator:  Financiering van de personeelsinzet GBO 
Beschrijving:  De personeelsinzet van een halftijdse coördinator GBO wordt grotendeels 
gefinancierd met de Maribelmiddelen; de rest wordt bijgepast door de lokale besturen van de 
Meetjeslandse ELZ’s. 
 
Interne commentaar:   
 
Actieplan AP 4.3.3 (Prioritair) 
De doelgroep wordt actief betrokken bij de voorbereiding, implementatie en evaluatie van de 
acties die worden ontwikkeld vanuit het GBO. Doelgroepvertegenwoordigers nemen actief 
deel aan zowel de stuurgroep als de klankbordgroep en zijn op deze manier structureel deel 
van de werking van het GBO 
 
Geen financiële gegevens 
 
Actie A 4.3.3.1 (Prioritair) 
De organisatie van de hulp-, dienst- en zorgverlening wordt samen met de beoogde 
cliëntengroep opgemaakt 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Aftoetsing participatie doelgroep 
Beschrijving:  De participatie van de doelgroep wordt steeds afgetoetst aan de volgende 
criteria: op maat van de doelgroep, laagdrempelig, vindplaatsgericht en afgestemd op de 
competenties, noden en behoeften. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Actieve 
participatie van 
de doelgroep in 
zowel 
stuurgroep als 
klankbordgroep 
moet in 2021 
concreet vorm 
krijgen 

  

 
Indicator:  Representatieve afspiegeling doelgroep bij participatie 
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Beschrijving:  De personen uit de doelgroep die betrokken worden bij het participatieve 
proces zijn een representatieve afspiegeling van de doelgroep. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Neen Nog niet gestart  

 
Actieplan AP 4.3.4 (Prioritair) 
Het samenwerkingsverband maakt gebruik van objectieve parameters (éénoudergezinnen 
met eventueel bijkomende parameters) om gerichte acties op te zetten, waarbij het 
samenwerkingsverband zelf het initiatief neemt om contact te zoeken met kwetsbare 
personen. 
Volgens Statistiek Vlaanderen ligt het armoederisico, opgedeeld naar huishoudtype, het 
hoogst bij personen in eenoudergezinnen (30%). Ook de subjectieve armoede ligt bij hen 
zeer hoog (34%). Bovendien blijken kinderen uit éénoudergezinnen vaker ontwikkelings- en 
gezondheidsproblemen te hebben en beperkt een laag inkomen de ontwikkelingskansen. 
Ook ervaren alleenstaande ouders meer gezondheidsproblemen, zowel fysiek als psychisch. 
 
Geen financiële gegevens 
 
Actie A 4.3.4.1 (Prioritair) 
We krijgen zicht op de doelgroep en bakenen subdoelgroepen af 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Nulmeting éénoudergezinnen 
Beschrijving:  Tegen midden 2021 is er een overzicht van de doelgroep ‘eenoudergezinnen’ 
(nulmeting). 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Neen De eerste stappen werdenr hierin 
reeds gezet met de stuurgroep en 
de klanbordgroep 

 

 
Indicator:  Parameters om subdoelgroepen af te bakenen 
Beschrijving:  Er zijn parameters opgemaakt om prioritaire subdoelgroepen af te bakenen. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Parameters 
moeten nog 
worden 
opgemaakt in 
2021 door de 
stuurgroep 
eens de 
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coördinator van 
start is. 

 
Indicator:  Prioritaire doelgroepen afgebakend 
Beschrijving:  Er zijn prioritaire doelgroepen afgebakend op basis van de nulmeting en de 
opgemaakte parameters. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Prioritaire 
doelgroepen 
moeten nog 
worden 
bepaald door 
de stuurgroep 
eens de 
coördinator 
aangeworven 
is. 

  

 
Indicator:  Uniforme registratie ikv GBO 
Beschrijving:  Elke kernpartner registreert op een uniforme manier in het kader van het GBO 
tegen eind 2021. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Neen Ontwikkelen van een uniforme 
registratie is een doelstelling voor 
2021. De opgedane ervaringen 
binnen het GBO- project met de 
Vlaamse Zorgkas zullen hier zeker 
bij helpen. De nieuwe coördinator 
heropende het platform GBO Oost-
Vlaanderen waar ook op zoek 
wordt gegaan naar goede 
praktijken ifv registratie 

 

 
Actie A 4.3.4.2 (Prioritair) 
Er worden lokaal outreachende initiatieven georganiseerd, onder andere in samenwerking 
met Kind & Gezin, om niet bereikte eenoudergezinnen te bereiken 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Contact met eenoudergezinnen 
Beschrijving:  Alle eenoudergezinnen worden gecontacteerd door één van de kernpartners 
en/of faciliterende partners tegen 2025. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 
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Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Neen Actief contacteren van 
éénoudergezinnen start in 2021 na 
het bepalen van de prioritaire 
subdoelgroepen 

 

 
Indicator:  Onthaal op locatie waar specifieke doelgroepen vertrouwd mee zijn 
Beschrijving:  Het onthaal wordt niet enkel op de eigen locatie uitgevoerd maar ook op 
plaatsen waar specifieke doelgroepen al vertrouwd mee zijn. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2021 Bijkomende 
externe locaties 
en 
"vindplaatsen" 
worden in 2021 
in kaart gebracht 
en er worden 
afspraken 
gemaakt met de 
bijhorende 
externe 
partners. 

  

 
Actie A 4.3.4.3 (Prioritair) 
Er worden gedurende de volledige looptijd van het project acties opgezet volgens het 
principe van het proportioneel universalisme (verschil in intensiteit en vorm) om 
eenoudergezinnen te bereiken 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Contact met eenoudergezinnen 
Beschrijving:  Alle eenoudergezinnen worden gecontacteerd door één van de kernpartners 
en/of faciliterende partners tegen 2025. 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Neen Actief contacteren van 
éénoudergezinnen start in 2021 na 
het bepalen van de prioritaire 
subdoelgroepen 

 

 
Indicator:  Bijkomend recht realiseren 
Beschrijving:  Bij 10% van de gecontacteerde eenoudergezinnen wordt er minimaal 1 
bijkomend recht gerealiseerd 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 
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Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 0 Concrete realisatie van rechten start 
in 2021 

 

 
Actie A 4.3.4.4 (Prioritair) 
Er worden methoden en instrumenten ingezet om de rechten van eenoudergezinnen te 
realiseren 
 
Geen financiële gegevens 
 
Indicator:  Gebruiksvriendelijk overzicht rechten eenoudergezinnen 
Beschrijving:  Er bestaat een gebruiksvriendelijk overzicht van alle rechten van 
eenoudergezinnen op lokaal niveau 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

31/12/2020 Ja Er is een lokale rechtenverkenner 
gemaakt op maat van elke 
gemeente 

 

 
Indicator:  Instrument om rechten eenoudergezinnen op te sporen 
Beschrijving:  Er bestaat een instrument om de rechten van eenoudergezinnen op te sporen 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Neen Het GBO Project Zorgkas 
resulteerde in een draaiboek met 
een "totaalmethode" De 
bevindingen en conclusies worden 
meegenomen in de keuzes voor 
methoden en instrumenten om de 
doelgroep éénoudergezinnen te 
bereiken. 

 

 
Indicator:  Vindplaatsen en toeleiders worden geïnformeerd 
Beschrijving:  De vindplaatsen en toeleiders worden geïnformeerd over de detectie en 
realisatie van rechten bij eenoudergezinnen 
 
Interne commentaar:   
 

Metingen 

Datum meting Waarde meting Commentaar Status 

01/12/2020 Neen nog niet gestart  

 
Beleidsdoelstelling: BD 4.4 
Onderzoek doen o.b.v. omgevingsanalyses naar de noden op vlak van regionaal sociaal 
beleid als aanvulling op het lokaal sociaal beleid 
 
Geen financiële gegevens 
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2. Overzicht Beleidsdoelstellingen, Actieplannen en Acties 
 
Strategische doelstelling: SD 1 De vereniging biedt aanvullende en ondersteunende dienstverlening aan voor burgers en besturen, 
daar waar die lokaal omwille van de schaalgrootte moeilijk te organiseren is 
Beleidsdoelstelling: BD 1.1 Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening leveren voor de klantbesturen en hun cliënten 
Beleidsdoelstelling: BD 1.2 Kwalitatieve begeleiding aanbieden bij het archief- en documentbeheer van de klantbesturen 
Beleidsdoelstelling: BD 1.3 Opnemen van de trekkersrol voor een kwaliteitsvol informatieveiligheidsbeleid in de deelnemende klantbesturen, 
actief meewerken aan digitale informatieverstrekking en ondersteunen i.v.m. de toenemende automatisering 
Beleidsdoelstelling: BD 1.4 Het zodanig uitbouwen van het organisatiebeheersingssysteem van de deelnemende klantbesturen dat een externe 
organisatieaudit een sterk resultaat oplevert 
Beleidsdoelstelling: BD 1.5 Het bestrijden van kinder(kans)armoede via opvoedingsondersteuning De Katrol 
Strategische doelstelling: SD 2 De vereniging ondersteunt en faciliteert lokale besturen in hun activeringsopdracht in de ruime zin 
(sociale alsook professionele activering) 
Beleidsdoelstelling: BD 2.1 Een gezamenlijke visie ontwikkelen rond activering en tewerkstelling 
Beleidsdoelstelling: BD 2.2 Professionele activeringsmaatregelen ondersteunen of organiseren 
Strategische doelstelling: SD 3 De vereniging verhoogt de kwaliteit van de verschillende vormen van maatschappelijke 
dienstverlening van lokale besturen door kenniswerving, kennisdeling en netwerking 
Beleidsdoelstelling: BD 3.1 Thematische werktafels en opleiding organiseren voor personeelsleden van lokale besturen 
Beleidsdoelstelling: BD 3.2 Expertise en benchmarking aanbieden aan de besturen 
Beleidsdoelstelling: BD 3.3 De dialoog tussen het beleid en de administratie regionaal structureren 
Strategische doelstelling: SD 4 (prioritair) De vereniging neemt de regierol op voor het bovenlokaal sociaal beleid 
Beleidsdoelstelling: BD 4.1 Deelnemen aan of oprichten van regionaal georganiseerde welzijns- en zorgplatformen 
Beleidsdoelstelling: BD 4.2 (prioritair) Opnemen regierol sociale economie (prioritair) 
Actieplan AP 4.2.1 (Prioritair) Bevorderen van de netwerking op het grondgebied 
Actieplan AP 4.2.2 (Prioritair) Stimuleren van de ontwikkeling van de lokale sociale economie 
Actieplan AP 4.2.3 (Prioritair) Bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Actieplan AP 4.2.4 (Prioritair) Opzetten van acties met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling en de doorstroom naar normaal 
economisch circuit 
Beleidsdoelstelling: BD 4.3 (prioritair) Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal in ELZ’s Meetjesland West en Oost (prioritair) 
Actieplan AP 4.3.1 (Prioritair) Eén van de centrale elementen in het decreet lokaal sociaal beleid is de ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een samenwerkingsverband tussen minimaal OCMW, CAW en de diensten 
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). In het GBO worden de krachten van deze 3 eerstelijns welzijnsvoorzieningen gebundeld 
om zo de toegang tot hulp- en dienstverlening te verhogen, onderbescherming tegen te gaan en de complexiteit van de vragen te kunnen 
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aanpakken. Actieve rechtenverkenning en outreachend werken zijn belangrijke principes uit het GBO die ertoe bijdragen dat kwetsbare 
personen en gezinnen daadwerkelijk worden bereikt. 
Actieplan AP 4.3.2 (Prioritair) Aansturing wordt beoogd door het aanwerven van een coördinator die nauw samenwerkt met een stuurgroep en 
een klankbordgroep en zorgt voor wisselwerking tussen deze twee groepen. 
De stuurgroep bestaat uit afvaardiging van de drie kernpartners, een vertegenwoordiger van SAM vzw en bijkomend een afgevaardigde van 
een vereniging “waar armen het woord nemen” of welzijnsschakel. 
Deze groep bewaakt het traject, doet aan visieontwikkeling en geeft sturing aan de coördinator en de klankbordgroep. 
De klankbordgroep bestaat uit basiswerkers van de drie kernpartners en de projectmedewerkers van het project GBO- “niet-toeleidbaren”. Een 
medewerker van SAM vzw zorgt voor inhoudelijke ondersteuning. 
Zij doen aan voorbereidende visieontwikkeling en werken het kader voor een gezamenlijk geïntegreerd onthaal uit op basis van eigen ervaring 
en ervaringen die worden opgedaan in de GBO- projecten.  
De coördinator is de link tussen klankbordgroep en stuurgroep. 
De coördinator zorgt voor afstemming met de zorgraden van de twee eerstelijnszones in het Meetjesland. 
Aangezien het lokaal bestuur binnen het GBO zowel een actor- als regisseur- rol opneemt kunnen we door te werken met een stuurgroep 
vermijden dat rolconflicten ontstaan. 
 
Actieplan AP 4.3.3 (Prioritair) De doelgroep wordt actief betrokken bij de voorbereiding, implementatie en evaluatie van de acties die worden 
ontwikkeld vanuit het GBO. Doelgroepvertegenwoordigers nemen actief deel aan zowel de stuurgroep als de klankbordgroep en zijn op deze 
manier structureel deel van de werking van het GBO 
Actieplan AP 4.3.4 (Prioritair) Het samenwerkingsverband maakt gebruik van objectieve parameters (éénoudergezinnen met eventueel 
bijkomende parameters) om gerichte acties op te zetten, waarbij het samenwerkingsverband zelf het initiatief neemt om contact te zoeken met 
kwetsbare personen. 
Volgens Statistiek Vlaanderen ligt het armoederisico, opgedeeld naar huishoudtype, het hoogst bij personen in eenoudergezinnen (30%). Ook 
de subjectieve armoede ligt bij hen zeer hoog (34%). Bovendien blijken kinderen uit éénoudergezinnen vaker ontwikkelings- en 
gezondheidsproblemen te hebben en beperkt een laag inkomen de ontwikkelingskansen. Ook ervaren alleenstaande ouders meer 
gezondheidsproblemen, zowel fysiek als psychisch. 
 
Beleidsdoelstelling: BD 4.4 Onderzoek doen o.b.v. omgevingsanalyses naar de noden op vlak van regionaal sociaal beleid als aanvulling op het 
lokaal sociaal beleid 
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3. Jaarverslag dienstverlening Welzijnsband Meetjesland 
 

1. Geïntegreerd breed onthaal 

Inleiding 

 
Een Vlaamse beleidsprioriteit in het decreet Lokaal Sociaal Beleid (LSB) zijn de 
samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Binnen het decreet LSB is een 
duidelijke regierol toegekend aan de lokale besturen. Als regisseurs moeten zij werk maken 
van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor alle 
burgers en streven ze hierbij naar het tegengaan van onderbescherming bij alle burgers.  
 
Het GBO is een intensieve samenwerking tussen 3 kernactoren met een onthaalopdracht, m.n. 
de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de OCMW's en de Diensten Maatschappelijk Werk 
van de ziekenfondsen (DMW). 
 
Een eerste partnerschapsovereenkomst GBO Meetjesland werd afgesloten eind 2018. In 2019 
werd het beleidsplan voor de meerjarenplanning opgemaakt. De Welzijnsband Meetjesland 
die GBO Meetjesland coördineert ,heeft in haar BBC de beleidsdoelstellingen van het GBO in 
het Meetjesland ingeschreven. Deze doelstellingen zijn uitgeschreven tot op operationeel 
niveau. Hiermee willen de afzonderlijke lokale besturen een gezamenlijk, eenduidig en krachtig 
beleid voeren rond de ontwikkeling van GBO Meetjesland.  
 

Opdracht 

 

 
 
Doel 
GBO Meetjesland heeft twee belangrijke doelstellingen:  

1 het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening  
 aan de hand van 8 B’s: bruikbaar, betrouwbaar, begrijpbaar,   
 bekend, bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar en begrip 

2  het tegengaan van onderbescherming  
 
De focus ligt enerzijds op rechtenverkenning, -detectie en –toewijzing. Anderzijds ligt de 
nadruk op het feit dat een onthaalfunctie burgers tot hun recht wil laten komen. Dat betekent 
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dat een GBO- hulpverlener parallel met de rechtenverkenning maximaal zal investeren in een 
cliëntrelatie gestoeld op vertrouwen, nabijheid en authenticiteit.  
 
GBO Meetjesland is gebaseerd op 8 werkingsprincipes die de hulpverleners in relatie tot de 
gebruikers hanteren: 
-   Proactief werken  
-   Outreachend handelen  
-   Generalistisch werken  
-   Inzetten op een positieve hulpverleningsrelatie  
-   Krachtgericht werken  
-   Participatief werken  
-   Aanklampend werken  
-   Continuïteit in de hulp- en dienstverlening 
 
De doelstellingsboom zoals opgenomen binnen de BBC voor GBO Meetjesland ziet er als 
volgt uit: 
 
SD4: De vereniging neemt de regierol op met de bovenlokaal georganiseerde welzijns- en 
zorgpartners.  
BD 3 Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal in ELZ’s Meetjesland West en Oost  

AP 1 Burgers van de Eerstelijnszones Meetjesland Oost en Meetjesland West kunnen 
 terecht bij een toegankelijk aanbod aan hulp- en dienstverlening opgezet door het  
 GBO tegen 2025.  

AP 1-A 1 De toegang tot het hulp- en dienstverleningsaanbod in het 
Meetjesland wordt georganiseerd volgens de principes van de 8 b’s van 
toegankelijkheid.   

AP 2 De samenwerking in het kader van het Geïntegreerd Breed Onthaal wordt  
 geoptimaliseerd   

AP 2-A 1 Er is structurele inbedding in het regionaal netwerk Huizen van het 
Kind Meetjesland en de eerstelijnszones Oost- en West- Meetjesland  
AP 2-A 2 De kernpartners en faciliterende actoren leren mekaar en mekaars 

 werking beter kennen   
AP 2-A 3 Er wordt efficiënt en cliëntvriendelijk geschakeld tussen onthaal en 

 aanbod   
AP 2-A 4 Het GBO is efficiënt georganiseerd   

AP 3 Er is actieve participatie van gebruikers bij de uitbouw van het GBO  
AP 3-A 1 De organisatie van de hulp-, dienst- en zorgverlening wordt samen 

 met de beoogde cliëntengroep opgemaakt   
AP 4 Om de onderbescherming van éénoudergezinnen tegen te gaan, worden deze in 
de periode 2020-2025 bereikt en wordt, samen met hen, hun niet gerealiseerde rechten 
opgespoord en gerealiseerd.   

AP 4-A 1 We krijgen zicht op de doelgroep en bakenen subdoelgroepen af.   
AP 4-A 2 Er worden lokaal outreachende initiatieven georganiseerd,  

 onder andere in samenwerking met Kind & Gezin, om niet bereikte  
 éénoudergezinnen te bereiken.   

AP 4-A 3 Er worden gedurende de volledige looptijd van het project, acties
  opgezet volgens het principe van het proportioneel universalisme (verschil 
 in intensiteit en vorm) om eenoudergezinnen te bereiken.   

AP 4-A 4 Er worden methoden en instrumenten ingezet om de rechten van
  eenoudergezinnen te realiseren  
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Doelgroepen 
Vanaf 2025 moet het GBO operationeel zijn voor alle burgers. Om dit te realiseren is gekozen 
in Meetjesland om ons in een eerste stap te richten op de doelgroep éénoudergezinnen en op 
de doelgroepen eigen aan 2 GBO-projecten:  
-  GBO “Niet-Toeleidbaren”: de focus ligt hier op burgers die van de VDAB een 

statuut “Niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt” krijgen, het vermoeden is dat dit 
een onbeschermde doelgroep is. 

-  GBO Zorgkas:  De focus ligt hier op burgers  met een achterstallige zorgpremie. 
Wie niet aangesloten is bij een mutualiteit komt automatisch terecht bij de 
Vlaamse Zorgkas. Het vermoeden is dat dit een onderbeschermde doelgroep 
is. 

 
Structuur samenwerkingsverband 
 

 
 

Er is een stuurgroep samengesteld waar alle lokale besturen van de Eerstelijnszones Oost- 
en West- Meetjesland (Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem Kaprijke, Lievegem,  Maldegem,  
Sint-Laureins en Zelzate) in vertegenwoordigd zijn, net zoals vertegenwoordiging van de 
mutualiteiten en het CAW Oost-Vlaanderen. Deze stuurgroep is aangevuld met een 
vertegenwoordiger van SAM-vzw. Afhankelijk van de doelgroepen die het 
samenwerkingsverband GBO actief benadert wordt de stuurgroep aangevuld met 
vertegenwoordigers van desbetreffende doelgroepen.   
De stuurgroep bewaakt (de vooruitgang van) het beleidsplan, doet aan visieontwikkeling en 
geeft sturing aan de coördinator en de klankbordgroep.   
De klankbordgroep bestaat uit basismedewerkers van de drie kernpartners en de 
projectmedewerkers van het project GBO- “niet-toeleidbaren” en het project GBO-Zorgkas. 
Een medewerker van SAM-vzw zorgt voor inhoudelijke ondersteuning. Zij doen aan 
voorbereidende visieontwikkeling en werken het kader voor een gezamenlijk geïntegreerd 
onthaal uit op basis van eigen ervaring en ervaringen die worden opgedaan in de GBO- 
projecten. De klankbordgroep doet ook aan methodiekontwikkeling om de doelgroep proactief 
en outreachend te benaderen, evalueert gebruikte methoden en geeft advies hierover aan de 
stuurgroep. De coördinator, werknemer bij de Welzijnsband Meetjesland, is de link tussen de 
stuurgroep en de klankbordgroep en zorgt voor afstemming met de zorgraden van de 
Eerstelijnszones Oost- en West- Meetjesland. Gezien de doelgroep “éénoudergezinnen” zorgt 
de coördinator ook voor verbinding tussen het samenwerkingsverband GBO en andere 
relevante regionale netwerken zoals het regionaal overleg Huizen van het Kind Meetjesland, 
RTJ De Tafels en het perinataal netwerk. 
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Cijfers 2019 

 
Financieel 
Voor de periode juni – december 2019 werd er een bedrag van 29.167 euro toegekend door 
de Vlaamse overheid aan Welzijnsband in het kader van de projectoproep GBO-LSB 2019. 
Voor de uitwerking van dit project werden 2 halftijdse medewerkers in dienst genomen door 
de Welzijnsband voor de periode september – december 2019. De Vlaamse overheid 
verlengde de uitvoeringstermijn van het project tot 31 januari 2020.   
 
In 2020 begon de nieuwe zes-jaarlijkse BBC voor lokale besturen voor de periode 2020-2025.  
Om de GBO-doelstellingen die werden opgenomen te realiseren diende GBO Meetjesland een 
subsidiedossier in. In Vlaanderen werden slechtst 27 van de 50 samenwerkingsverbanden 
weerhouden voor deze subsidie; GBO Meetjesland was hier jammer genoeg niet bij. Om de 
continuïteit van het GBO-samenwerkingsverband te verzekeren, is beslist om 0.5 VTE vrij te 
maken i.f.v. de coördinatie van GBO Meetjesland. Eind november 2020 werd hiervoor een 
nieuwe beleidscoördinator welzijn aangeworven die halftijds GBO Meetjesland coördineert in 
combinatie met coördinatie kinderarmoedebeleid (0.4 VTE) van de gemeentes Aalter en 
Wachtebeke.  
 
In 2019 werd door de Vlaamse overheid een oproep verspreid voor een project dat zich richt 
op personen die hun bijdrage voor de Vlaamse Zorgkas gedurende 2 jaar niet betaalden. De 
kernpartners van GBO Meetjesland dienden hiervoor samen een projectaanvraag in dat werd 
goedgekeurd en resulteerde in GBO Zorgkas. De middelen voor dit project bedragen 140.000 
euro, waarvan er 100.000 euro voorzien is voor personeelskost, 8.000 euro voor 
werkingskosten, 5.000 euro voor verplaatsingskosten en 27.000 euro voor 
intervisie/coördinatie. Om de doelgroep binnen GBO Zorgkas te bereiken werden drie 
halftijdse OOM’s: outreachende onthaalmedewerkers aangeworven via een interne vacature 
onder de GBO-kernpartners. Zij zijn in dienst getreden vanaf maart 2020. Het project GBO 
Zorgkas liep tot 31/03/2021. 
 
In 2019 werd een projectoproep gelanceerd door de Vlaamse overheid met betrekking tot het 
bereiken van personen met het etiket niet-toeleidbaar naar werk. CAW Oost-Vlaanderen 
diende in naam van de kernpartners GBO Meetjesland de aanvraag in die werd goedgekeurd 
door de Vlaamse overheid, dit resulteerde in het project GBO NIet-Toeleidbaren. De 
coördinatie van dit project wordt opgenomen door CAW Oost-Vlaanderen (0.2 VTE). De 
Vlaamse overheid subsidieert a rato van het aantal gerealiseerde trajecten (= min. 1 fysiek 
hulpverleningsgesprek): 360 euro subsidie voor de realisatie van een traject voor de partner 
die het traject met de cliënt loopt en 100 euro subsidie voor de coördinatie per traject (het 
project moet minstens 50 trajecten realiseren om aanspraak te kunnen maken op de 
coördinatiemiddelen). Momenteel onderzoekt de Vlaamse Overheid hoe deze werking 
structureel kan worden verankerd. Deze verankering zal ten vroegste in voege gaan vanaf 1 
januari 2023. Om de periode tot eind 2022 te overbruggen werd de projectperiode verlengd. 
In afstemming met CAW Oost-Vlaanderen wordt het project begin 2021 geëvalueerd en 
nagegaan hoe het kan worden verder gezet binnen GBO Meetjesland tot aan 2023. 
 
Cliënten 

- GBO-Niet Toeleidbaren  
 

Het doel was om de aanmeldingen te organiseren via instroomoverleg door een 
instroombeheerder van het CAW. Omwille van de covid-19 pandemie is het instroomoverleg 
in 2020 maar één keer doorgegaan. Er was een lage instroom vanuit deze doelgroep, dit wordt 
begin 2021 meegenomen in de evaluatie met het CAW en de VDAB en bijgestuurd voor de 
resterende periode voorafgaand aan de structurele verankering.  
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Totaal aanmeldingen door VDAB/GTB 21 

Opgestarte trajecten  14 

Niet opgestarte trajecten 7 

 

Aanmeldingen per gemeente 

  Toegewezen aanmeldingen  Trajecten opgestart 

Aalter 2 1 

Assenede / / 

Eeklo 8 8 

Evergem / / 

Kaprijke / / 

Lievegem 3 2 

Maldegem 4 2 

Sint-Laureins / / 

Zelzate 3 1 

  

Aanmeldingen per partner 

  Toegewezen aanmeldingen Trajecten opgestart 

Bond Moyson 2 2 

Christelijke Mutualiteiten 3 3 

Liberale Mutualiteiten / / 

Partena 1 1 

Vlaamse Neutrale 
Ziekenfonds 

1 0 

  

CAW 4 2 

  

OCMW Aalter 1 0 

OCMW Assenede / / 

OCMW Eeklo 4 4 

OCMW Evergem / / 

OCMW Kaprijke / / 

OCMW Lievegem 1 1 

OCMW Maldegem 3 1 

OCMW Sint-Laureins 1 / 

OCMW Zelzate / / 

 
- GBO Zorgkas 

De doelgroep cliënten die hun zorgpremie niet betaalden en vermoedelijk onderbeschermd 
zijn binnen het project GBO Zorgkas bestond uit 202 cliënten verkregen via de Vlaamse 
Zorgkas (VZK). 14% werden als kwetsbaar getaxeerd en slechts 5% was reeds gekend bij een 
OCMW. Alle cliënten werden proactief gecontacteerd via brief (17%), via telefoon (19%) of 
direct (zonder aankondiging) via huisbezoek (64%). Ze werden geholpen in 3 verschillende 
type trajecten: 1 De client werd aangespoord om contact te maken met de VZK en deed dit 
zelf. 2 Samen met de cliënt is contact genomen met de VZK en 3 er is contact genomen met 
de VZK en er is gewerkt op een andere cliëntvraag via rechtenverkenning.   
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Niet gekend bij een OCMW Gekend en geen actieve 
begeleiding OCMW 

Gekend en actieve 
begeleiding OCMW 

95.05% 3.47% 1.49% 

 
- Eenoudergezinnen 
 
Bij aanvang van het project GBO Zorgkas moest het kader voor gegevensdeling nog gemaakt 
worden en is in overleg met de Vlaamse Zorgkas eerst het protocol gegevensdeling 
ontwikkeld. Hierdoor was in de beginfase ruimte om bij 16 éénoudergezinnen rechten te 
verkennen, te detecteren en toe te wijzen. Een maatschappelijk werker van kind en gezin zegt 
hierover: “Ik hoop dat opstart van GBO voor éénoudergezinnen snel wordt hernomen want dit 
laagdrempelig aanbod aan huis was ideaal!”  
 
Overleg 
In 2020 werden één klankbordgroep en 4 stuurgroepen georganiseerd. Er is wekelijks 
teamoverleg GBO Zorgkas geweest. 

Cijfers 2020 versus 2019 

 

 
In 2019 lag de hoofdfocus op het schrijven van het beleidsplan waardoor een vergelijking 
minder relevant is.   
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Bijzonder in 2020 

 
GBO Meetjesland kende een moeilijk jaar omwille van de Covid-19 problematiek die het 
outreachende proactief werken bemoeilijkte. Er was ook een onzekere periode van 31/01 tot 
april 2020. De initiële subsidiering liep tot 31/01 en pas in april 2020 werd vernomen dat het 
nieuwe subsidiedossier niet werd weerhouden. In die periode konden omwille van de covid-19 
problematiek en deze onzekerheid weinig stappen worden gezet. In augustus 2021 verliet de 
halftijdse coördinator GBO Meetjesland voor een nieuwe uitdaging als stafmedewerker in de 
ELZ Oost-Meetjesland, de coördinatie van GBO Meetjesland werd pas hernomen met de 
opstart van de nieuwe coördinator eind november 2020. 2020 was een laag intensief jaar voor 
GBO Meetjesland. Er werd evenwel intensief aan de slag gegaan in het project GBO Zorgkas, 
waarin voor alle gemeenten rechtenverkenners werden ontwikkeld met een overzicht van alle 
rechten per gemeente. Deze rechtenverkenners zijn te vinden op de website van Welzijnsband 
Meetjesland. Onder trajectbegeleiding van de VVSG zijn de moeilijkheden in GBO Zorgkas 
omgeturnd tot de ontwikkeling van een “totaalmethode” in de vorm van een draaiboek. Deze 
totaalmethode omvat concrete methodieken van a tot z om via GBO-principes met cliënten 
aan de slag te gaan. Deze methode is tijdens de ontwikkelingsfase al reeds kort afgetoetst bij 
de cliënten en hulpverleners.  

Doelstellingen 2021 

 
In 2021 worden de doestellingen (zie ook de doestellingenboom) die niet werden gehaald in 
2020 hernomen. Dit betekent dat de uitrol GBO Meetjesland verder gaat. We starten de uitrol 
voor de doelgroep éénoudergezinnen. Samen met de klankbordgroep en de stuurgroep zal  
nagegaan worden hoe we de ontwikkelde “totaalmethode” uit GBO Zorgkas zullen 
implementeren In GBO Meetjesland en hoe we de doelgroep éénoudergezinnen zullen 
bereiken volgens het principe van universeel proportionalisme.  
We zetten in op verdere afstemming tussen de drie kernpartners onderling met focus op 
casuïstieke intervisie en gerichter schakelen op elkaars achterliggend aanbod.  
Er worden in 2021 minstens 2 netwerkmomenten georganiseerd voor alle basismedewerkers 
van de kernpartners van GBO Meetjesland.  
We zetten in op een verdere afstemming tussen GBO Meetjesland en de Huizen van het Kind 
via onder andere het overleg Meetjeslandse Huizen van het Kind. 
We zetten in op een verdere afstemming tussen GBO Meetjesland en de ELZ West- en Oost- 
Meetjesland. 
We zullen belangrijke faciliterende partners zoals Kind en Gezin, VCLB, GO!CLB, RTJ De 
Tafels, de regionale Jeugddiensten en het perinatale netwerk betrekken in de verdere uitrol 
van het samenwerkingsverband.   
Er zullen minstens 4 stuurgroepen en 4 klankbordgroepen plaatsvinden.  
GBO Niet-Toeleidbaren zal na evaluatie en bijsturing heropstarten. 
Er wordt actief deelgenomen aan de vormingen in de GBO Centrale en  aan het lerend netwerk 
GBO-Oost-Vlaanderen.  
Er wordt concreet afgestemd met enkele andere GBO regio’s om goede GBO praktijken uit te 
wisselen:  
2021 wordt een eigenlijke heropstart van GBO Meetjesland waarin we op weg gaan naar de 
concrete praktijk!  

Opleidingen 

 
In 2020 vonden geen vormingen plaats. In 2021 zal worden ingezet op de vormingen van de 
GBO-centrale. Er wordt ook op zoek gegaan naar een eigen regionaal aanbod die de 
ontwikkeling van de GBO-principes stimuleert.  

https://www.welzijnsband.be/index.php/geintegreerd-breed-onthaal-gbo
https://www.welzijnsband.be/index.php/geintegreerd-breed-onthaal-gbo
https://departementwvg.be/de-gbo-centrale
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2. Regierol sociale economie 

 

Inleiding 

 
Steden en gemeenten kunnen een maatschappelijke meerwaarde creëren door de lokale 
sociale economie te ondersteunen. Het ondersteuningsdecreet wijst aan steden en gemeenten 
de regierol voor de lokale sociale economie toe.  
Doel is de ontwikkeling van een beleidsvisie op de sociale economie door de lokale besturen, 
het stimuleren van de uitbouw van lokale sociale economie (en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen) en het bevorderen van de samenwerking met en tussen sociale economie. 
Lokale besturen (of hun samenwerkingsverbanden) bepalen grotendeels zelf hoe zij hun 
regierol concreet invulling geven binnen de contouren van de Vlaamse beleidsprioriteiten op 
het vlak van lokale sociale economie.  
Lokale besturen die een regierol inzake lokale sociale economie opnemen worden daarin 
financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid. 
  
Voor de periode 2014-2019 werd er een aanvraag ingediend door een intergemeentelijke 
vereniging bestaande uit de gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Maldegem en Zomergem 
waarbij Eeklo optrad als beheerder. De opdracht en de middelen werden voor de periode 2014-
2017 uitbesteed aan Resoc. Voor de periode 2018-2019 werden de opdracht en de middelen 
uitbesteed aan Welzijnsband Meetjesland. 
 
Door het Departement Werk en Sociale Economie werd in 2019 een nieuwe oproep 
gelanceerd voor de periode 2020 – 2025. Alle deelnemende besturen van Welzijnsband 
Meetjesland namen een positieve beslissing waarbij Welzijnsband Meetjesland een 
aanvraagdossier indiende. 
Op 31/03/2020 ontvingen we een positieve beslissing, waardoor we voor de periode 2020 – 
2025 50.000 EUR per jaar aan subsidiemiddelen door Departement Werk en Sociale 
Economie mogen ontvangen. 

Opdracht 

 
De regierol op het vlak van de lokale sociale economie omvat het geheel van activiteiten met 
als doel: 

− de ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie op de sociale economie  

− de uitbouw van lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

− het bevorderen van de samenwerking met en tussen de sociale economie. 
  
In artikel 3 van het uitvoeringsbesluit betreffende de regierol van 26 oktober 2012 worden 
vanuit de Vlaamse overheid minimaal drie thema’s genoemd waarrond de regisseurs jaarlijks 
een actie moeten voeren: 

− een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert 

− een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie 

− een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Bijzonder in 2020 

 
In 2020 werden volgende acties uitgebouwd door Welzijnsband Meetjesland: 

− opleiding versterken van generieke competenties bij doelgroepmedewerkers 

− taalcoaching op de werkvloer voor anderstalige medewerkers 
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− opleiding rijbewijs B voor doelgroepmedewerkers 

− digitale infosessie regionale arbeidsmarkt Meetjesland 
  
In samenwerking met Vokans organiseerden we voor mensen met een grote afstand tot de 
reguliere arbeidsmarkt 2 workshops in groep waarbij hun generieke competenties versterkt 
worden. Het beschikken over generieke competenties verhoogt de kansen op doorstroom naar 
de reguliere arbeidsmarkt. 
Er werd een workshop ‘sociale zekerheid in België’ gedurende 2 halve dagen en ‘digitale 
vaardigheden – MS Office’ gedurende 6 halve dagen gegeven.  
Bij beide workshop namen 10 doelgroepmedewerkers deel. Toeleiding werd voorzien door 
team arbeidstrajectbegeleiding en team wijk-werken alsook door VDAB. 
  
Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Vokans waardoor individuele 
taalcoaching op de werkvloer kan worden aangeboden. 
Taalcoaching houdt in dat een taalcoach ter plaatse gaat op de werkvloer en de medewerkers 
op maat begeleidt op vlak van taal gedurende een aantal sessies. Vokans heeft ruime ervaring 
in het aanbieden van taalcoaching. Door het aanbod van taalcoaching beogen we een verdere 
versterking van het niveau Nederlands en spreekdurf, wat uiteindelijk ten goede komt aan de 
doorstroomkansen naar het reguliere arbeidscircuit. 
In 2019 ging een taalcoach langs bij 10 medewerkers art.60,§7 op individuele basis en op de 
werkvloer van de medewerkers. Er werd geïnvesteerd in spreken en luisteren, lezen en 
schrijven, dit op maat en toegepast op de functie van de medewerker. 
Het aanbod van taalcoaching werd zowel door tewerkstellingsplaats, medewerker art.60,§7 
als arbeidstrajectbegeleider positief onthaald. 1 x per 14 dagen ging de taalcoach langs 
gedurende 12 momenten. De taalcoaching vond plaats tijdens de werktijd van de medewerker 
art.60. 
75% van de medewerkers die een traject taalcoaching volgde, heeft zicht op een 
vervolgtewerkstelling. 
 
Het versterken van technische competenties zorgt enerzijds voor de mogelijkheid om door te 
stromen van sociale economie naar reguliere economie, anderzijds vinden werknemers sneller 
inschakeling tot de reguliere arbeidsmarkt. 
Het beschikken over een rijbewijs B verhoogt aanzienlijk de kansen van de werknemer op de 
arbeidsmarkt. 
Vanuit verschillende sociale economie initiatieven is er tevens de vraag naar mogelijkheid tot 
behalen van rijbewijs B. 
We sloten in 2020 een samenwerking af met VAB-rijschool waardoor 4 personen 20u 
praktijkles kunnen volgen. Na deze 20u praktijk wordt een voorlopig rijbewijs B afgeleverd en 
mogen deelnemers alleen de baan op. 30% van de kostprijs betaalt de deelnemer zelf, 70% 
wordt betaald via subsidiemiddelen regie sociale economie. 
 
In oktober 2020 organiseerden we een digitaal netwerkevent “lokale arbeidsmarkt regio 
Meetjesland” in samenwerking met VDAB. 
In het Vlaamse regeerakkoord lezen we de ambitie om 120.000 extra mensen aan het werk te 
helpen. Een samenwerking tussen VDAB en lokale besturen wordt door de Vlaamse regering 
gezien als hefboom om deze ambitie te bereiken. Gezien de huidige context zullen daar heel 
veel handen voor nodig zijn.   
De lokale besturen regio Meetjesland en VDAB kiezen ervoor om in te zetten op een sterkere 
samenwerking en gaan samen de uitdaging aan.   
Uiteindelijk willen we landen bij een samenwerkingsovereenkomst met een actieplan, specifiek 
voor onze regio. Meer mensen aan de slag, sterkere loopbanen en een dienstverlening voor 
ondernemingen zijn thema’s die ons verbinden.  
In oktober 2020 werd een digitaal netwerkmoment georganiseerd waarbij door een 
arbeidsmarktexpert van VDAB een aantal cijfers van werkzoekenden en werkgevers specifiek 
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voor regio Meetjesland werden toegelicht. Alle lokale besturen uit het Meetjesland waren 
aanwezig alsook andere partners actief in onze regio. Deze digitale toelichting werd warm 
onthaald. 

Doelstellingen 2021 

 
In navolging van het digitaal netwerkmoment in oktober 2020 en met als doelstelling een 
samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en lokale besturen organiseren we in 2021 een 
aantal themamomenten om zo tot een gedragen actieplan specifiek voor onze regio te komen. 
Welzijnsband Meetjesland neemt hier samen met de netwerkmanager lokale besturen bij 
VDAB een trekkersrol op. 
Volgende themamomenten komen aan bod: 

− Werkgeversbenadering 

− Meer mensen aan de slag 

− Levenslang leren 
 
Provincie Oost-Vlaanderen maakt per regisseur 20.000 EUR vrij voor acties t.a.v. 
werkzoekenden om de impact van corona op de arbeidsmarkt te beperken. 
De transitie naar een duurzame en circulaire economie is één van de speerpunten in het beleid 
van de Provincie Oost-Vlaanderen. Vanuit deze ambitie wordt de komende jaren ingezet op 
tal van acties, waaronder het ondersteunen van lokale besturen bij de doorstroom naar lokale 
tewerkstelling.  
De coronacrisis stelt de arbeidsmarkt voor grote uitdagingen. Vanuit het provinciale beleid is 
er specifieke bezorgdheid rond de negatieve impact op o.a. het aantal werkzoekenden, de 
doorstroom van doelgroepmedewerkers naar betaalde arbeid en de tewerkstelling van 
kansengroepen.  
Provincie Oost-Vlaanderen doet aan elke regisseur het aanbod van een 
subsidieovereenkomst voor 2021. 
Deze subsidieovereenkomst verwacht acties onder de volgende 4 pijlers (er worden op 
minimum 2 pijlers acties verwacht): 
- Arbeidsmarktgericht opleiden 
- Doelgericht samenwerken met het NEC (Normaal Economisch Circuit) 
- Kwaliteitsvol begeleiden naar betaald werk 
- Opstarten nieuwe initiatieven 
Deze acties moeten kaderen binnen de huidige coronacrisis en een antwoord bieden op 
specifieke noden en behoeften die naar aanleiding van deze crisis (sterker) naar boven zijn 
gekomen. 
Er worden acties opgezet met het oog op creatie en behoud van tewerkstelling (van 
kansengroepen) en de doorstroom naar het NEC.  
 
Welzijnsband Meetjesland kiest ervoor om in 2021 vanuit de subsidiemiddelen Vlaamse 
Overheid als regisseur en met de eenmalige subsidie provincie Oost-Vlaanderen verder in te 
zetten op het aanbod individuele taalcoaching op de werkvloer en praktijkopleiding rijbewijs B. 
Deze acties versterken competenties van doelgroepmedewerkers en vergroten de kans op de 
doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. 
Naast deze acties wordt voor het eerst ingezet op de organisatie van een mobiele 
beroepsopleiding in het Meetjesland. Een beroepsopleiding gaat vaak door in de grotere 
centrumsteden; voor kwetsbare werkzoekenden in het Meetjesland is het niet steeds mogelijk 
deze verplaatsing te maken. 
In samenwerking met VDAB voorzien we in een lokaal aanbod. In april 2021 start, voor het 
eerst in het Meetjesland, een beroepsopleiding ‘professionele schoonmaaktechnieken’, dit 
gevolgd door werkplekleren in lokale besturen, ziekenhuis en woon- en zorgcentra in het 
Meetjesland.   
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3. Organisatiebeheersing / interne audit  

 

Inleiding 

 
Het decreet over de lokale besturen verplicht lokale besturen werk te maken van 

organisatiebeheersing (artikel 217 t.e.m. 220). Elk management heeft nood aan drie 

verdedigingslijnen om haar organisatie aan te sturen, de risico’s ervan te beheren, erover te 

rapporteren, ze te controleren en te ontwikkelen. 

 

 
  

Audio wil als partner meewerken aan de bewustmaking bij de lokale besturen van de 

meerwaarde van interne audit als essentieel deel van een goed beheer van de organisatie 

en als derde pijler van de drie verdedigingslijnen. Met een professionele en doelgerichte 

aanpak, wil Audio aantonen dat de voordelen van interne audit de kostprijs overstijgen. 

 

Audio is een welzijnsvereniging die haar leden (lokale besturen en lokale entiteiten) audit- en 

adviesdiensten aanbiedt. Eind 2020 zijn 33 steden of gemeenten, 34 OCMW’s, 2 

zorgverenigingen, 2 hulpverleningszones, 2 welzijnsverenigingen en 1 ziekenhuis deelgenoot 

van Audio. Sinds 2010 zijn de leden van de Welzijnsband Meetjesland deelgenoot van Audio. 

Opdracht 

 
De doelstelling en de opdrachten van Audio zijn vastgelegd in het auditcharter dat werd 

goedgekeurd door alle deelgenoten.  

Audio wil voor de leden een professionele interne auditvereniging zijn, die beantwoordt aan 

de vereisten van het beroep.  

Als onafhankelijke vereniging verstrekt Audio aan de deelgenoten een gemotiveerd advies 

over de mate waarin de deelgenoot de werking van de diensten of de processen die aan een 

audit onderworpen worden, beheert.  

Audio helpt de leiding en personeelsleden om de doelstellingen van de organisatie te bereiken:  

▪ door onafhankelijke objectieve evaluaties van de organisatie en haar processen (de 

attesterende functie);  
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▪ door voorstellen en adviezen te formuleren met betrekking tot het optimaliseren van het 

risico- en organisatiebeheer (de adviserende functie).  

Audio gaat m.a.w. de doeltreffendheid na van het beheer van de organisatie. Dit is het 

geheel van maatregelen en procedures, die het management en het personeel gebruiken om 

een redelijke zekerheid te bekomen in volgende domeinen:  

1. het bereiken van de doelstellingen en het adequaat beheer van risico’s;  

2. het naleven van wetgeving, decreten, besluiten, reglementen en procedures;  

3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en management informatie;  

4. het efficiënte en economische gebruik van middelen;  

5. de bescherming van activa en het voorkomen van fraude.  

Audio heeft in eerste instantie tot doel interne audits uit te voeren voor de leden. Op vraag 

van de leden, kan Audio ook adviesopdrachten uitvoeren bij bv. de implementatie van 

auditaanbevelingen (zonder hierbij echter enige operationele verantwoordelijkheid te nemen, 

hetgeen indruist tegen de vereisten van het beroep).  

Audio rapporteert aan het auditcomité van de opdrachtgevers. Audio volgt de implementatie 

van de acties van het management naar aanleiding van een interne audit op via 

opvolgaudits.. 

Opdrachten voor WM in 2020 en 2021 

 
Eind 2019 hebben we in samenspraak met  de Welzijnsband een vernieuwd auditkader 
opgemaakt rekening houdend met de signalen van de leden van de Welzijnsband. Op basis 
van een verdeelsleutel zijn voor elk individueel lid de minimum op te nemen auditdagen per 
jaar bepaald. Deze verdeling is als volgt: 
 

Aantal minimum af te nemen auditdagen 
per lid per jaar vanaf 01.01.2020 

Aalter 10,50   

Assenede 7,00   

Eeklo 8,50   

Evergem 11,50   

Kaprijke 5,50   

Lievegem 10,00   

Sint-Laureins 5,50   

Wachtebeke 5,50   

Zelzate 7,00   

TOTAAL 71,00   

 
Omdat een professionele audit vaak het contingent per jaar overschrijdt, is afgesproken dat 
minimaal één audit per twee jaar wordt uitgevoerd. Uiteraard staat het de leden vrij (en is het 
aanbevolen) extra auditdagen te voorzien boven de minimale afname om een professionele 
interne auditwerking mogelijk te maken binnen het bestuur. 
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In onderstaande tabel geven we een overzicht van de uitgevoerde opdrachten in 2020 en de 
geplande opdrachten in 2021.  
 

 
→ Er is slechts een beperkt aantal audits uitgevoerd in 2020. Omwille van o.a. de 

corona-pandemie zijn enkele opdrachten voorzien in 2020 uitgesteld naar 2021. 
→ Op basis van de geplande audits in 2021 zullen alle leden minstens één audit hebben 

laten uitvoeren in de periode van twee jaar (zoals bepaald in de overeenkomst) en 
het contingent auditdagen opnemen. 

→ Het historisch saldo zal eind dit jaar zijn weggewerkt (betreft hoofdzakelijk Aalter). 
 
Audio heeft resoluut gekozen voor een strategie van kwaliteitsbewaking en 
kwaliteitsverbetering. In dat kader bevragen we sinds begin 2019 systematisch de 
belangrijkste betrokkenen onmiddellijk na een audit. De globale responsgraad is met 83% 
hoog; de resultaten zijn bijgevolg representatief.  
De globale tevredenheid is hoog (85%). Meerdere respondenten evalueerden de 
samenwerking, de heldere communicatie en de doortastendheid als zeer sterk. Geen enkele 
deelvraag kreeg een score “niet of helemaal niet tevreden”. Er werd slechts zelden een score 
“matig” toegekend. De tevredenheid van de leden van de Welzijnsband Meetjesland ligt in 
lijn met de globale tevredenheid van alle deelgenoten van Audio. Gezien de beperkte 
uitvoering van audits in 2020 in de Welzijnsband is de respons bijgevolg ook eerder beperkt.  

Resultaten 2020 m.b.t. het actieplan n.a.v. de audit op audit 

 
Audio wil auditdiensten verstrekken in lijn met de IIA-standaarden en rekening houden met 
de strategie van de vereniging, meer bepaald het leveren van diensten op een kosten 
dekkende wijze (aan een kostprijs die lager is dan deze van de grote marktspelers) en met 
een hoge tevredenheid van de leden. Deze elementen bepalen mee de aanpak van onze 
werking. In 2017/2018 heeft KPMG op verzoek van Audit Vlaanderen een audit bij ons 
uitgevoerd, een zogenaamde audit op audit. Op basis van de aanbevelingen werkten we 
een actieplan uit. We pasten o.a. het proces van de auditplanning, het rapporteringstraject 
en de methodiek van de tevredenheidsbevraging aan. We geven hierna een overzicht van de 
voortgang en de resultaten van de verbeteracties.  
 

1) De auditplanning 

Bestuur uitgevoerd in 2020 gepland in 2021

audit briefwisseling audit MDV 2&3

audit meldingen

ASSENEDE audit onthaal auditonderwerp nog te bepalen

audit MDV 3 opvolgaudit communicatie

audit monitoring opvolgaudit MDV 1&2

audit bibliotheek

audit burgerzaken

KAPRIJKE audit MDV 3

LIEVEGEM organisatieaudit

MALDEGEM advies werklastmeting

SINT-LAUREINS organisatieaudit

WACHTEBEKE opvolgaudit organisatieaudit audit budgetbeheer

ZELZATE auditonderwerp nog te bepalen

AALTER

EEKLO

EVERGEM
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Het is belangrijk dat de auditplanning gebeurt op basis van een risicoanalyse. Een 
organisatieaudit brengt de belangrijkste risico’s en opportuniteiten van de organisatie in kaart 
en kan bijgevolg dienen als basis voor de auditplanning. Voor twee besturen voeren we in 
2021 nog een organisatieaudit uit. Met uitzondering van één lid van WM, zal de planning 
voor 2022 dan kunnen gebeuren op basis van een risicoanalyse. .  
Audio maakt een voorstel voor de auditplanning op aan de hand van deze risicoanalyse. 
Indien de deelgenoten hiervan willen afwijken, dienen ze dit te motiveren. Wegens dringende 
omstandigheden of het nog lopende integratietraject werd in een aantal gevallen uitstel 
gevraagd voor de voorgestelde audits en/of werd een andere audit uitgevoerd. 
 

2) Het rapporteringstraject 
Eén van de doelen van het in 2019 gewijzigde rapporteringstraject is een snellere feedback 
en rapportering aan het auditcomité om de betrokkenheid van het beleid te versterken. De 
reeds in 2019 ingezette positieve trend zet zich verder door. De leden van het auditcomité 
beschikken nu gemiddeld anderhalve maand na het afsluiten van het onderzoek over het 
auditverslag, voor een derde van de verslagen zelfs binnen de maand. De doorlooptijd is op 
twee jaar tijd meer dan gehalveerd (zie de grafiek hierna die de snelheid van oplevering van 
de verslagen aan het auditcomité weergeeft). Vanaf 2021 lichten we de bevindingen van het 
auditverslag toe aan het auditcomité na het uitvoeren van de hoofdopdracht i.p.v. na het 
uitvoeren van de opvolgaudit. 

 
Het doel is tevens dat Audio samen met het bestuur sterker toeziet op de implementatie 
van de verbeteracties. De koppeling van de opvolgaudit aan de audit heeft vnl. omwille van 
de corona-maatregelen nog onvoldoende tot de gewenste resultaten geleid. Een groot deel 
van de opvolgaudits gepland voor het tweede semester 2020 zijn uitgesteld vooral omwille 
van de impact van corona-maatregelen bij de leden (verbeteractieplan nog niet volledig 
uitgevoerd) of bij Audio (voorrang voor het uitvoeren van nieuwe audits). We voorzien de 
uitvoering van deze opvolgaudits in 2021.  

Doelstellingen 2021 

 
O.a. op basis van de feedback in de tevredenheidsbevragingen en de doelstellingen van het 
meerjarenplan, hebben we ons actieplan voor 2021 uitgewerkt. Het is een voortzetting van 
het actieplan 2020 met enkele specifieke aanpassingen. Omwille van de corona-pandemie 
was 2020 immers een bewogen jaar waarin de focus maximaal lag op het uitvoeren van 
audits en het bewaken van de financiële situatie van Audio. 
De belangrijkste doelstellingen van Audio in 2021 zijn: 
1. een kwalitatief hoogstaande uitvoering van de opdrachten voor de deelgenoten 
2. een kosten dekkende werking  
3. een klantgerichte werking. 
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Een specifieke aanpassing is onder andere het invoeren van het “buddy concept”, waarbij de 
auditor voor elke opdracht beroep kan doen op een collega met specifieke ervaring in een 
bepaalde materie of kennis over een lokaal bestuur. 
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4. De Katrol 

 

Inleiding 

 
Visie 
Binnen De Katrol is het essentieel om het gezin als evenwaardige partner te aanzien. 
Studenten werken samen met de ouder. De ondersteuning kan pas opgestart worden mits de 
toestemming van de ouders. Ook wanneer de student bij het gezin thuiskomt, beslissen de 
ouders nog steeds wat de student wel of niet doet bij hun kinderen. Hierdoor geven we de 
ouder het signaal dat hij/zij de belangrijkste opvoeder is en blijft. Doordat we bij de gezinnen 
aan huis gaan, draagt dit bij tot een laagdrempelige werking. We streven ernaar alle in het 
gezin aanwezige kinderen bij de ondersteuning te betrekken, ook indien zij ouder of jonger zijn 
dan de focusgroep. Daarnaast betrekken we uiteraard ook de ouders en andere relevante 
steunfiguren. We laten ons inspireren door verschillende theoretische denkkaders waarvan 
empowerment, presentie- en contextuele- en systeemtheorie de belangrijkste zijn. 
 
Doelstellingen 
De Katrol werkt volgens drie doelstellingen: 

1. Kansarme kinderen kansrijker maken. 
Binnen onze werking richten we ons in hoofdzaak naar kinderen van derde kleuterklas tot en 
met het tweede leerjaar. Wij zijn de mening toegedaan dat de eerste schooljaren voor 
kinderen, in het bijzonder voor kwetsbare kinderen, een belangrijke impact hebben op hun 
verdere schoolloopbaan. Een goede kennis van de basisleerstof zou het zittenblijven op 
vroege leeftijd voorkomen en de kans op het behalen van een diploma verhogen. 

2. Zelfredzaamheid van de ouders verhogen en een onderwijscultuur in het gezin 
installeren. 

Er worden betere schoolprestaties geleverd wanneer de ouders betrokkenheid vertonen naar 
de school toe en een positieve houding aannemen tegenover het onderwijs. Investeren in 
scholing is een zinvolle strategie om armoede en sociale uitsluiting preventief aan te pakken. 
Vanaf de opstart van De Katrol integreren wij de belangrijkste items van empowerment in onze 
werking zoals beslissingsvrijheid, toegang tot informatie en hulpbronnen, kritisch denken, het 
belang van de groep, uit hun schelp komen en krachtgericht werken. 

3. Toekomstige hulpverleners, leerkrachten, ... de kans bieden om zicht te krijgen op 
gezinnen die in kansarmoede leven. 

Een beter inzicht in de leefwereld van kansarmen en allochtonen kan vooroordelen wegnemen 
en communicatie en participatie bevorderen. Hier zetten we in op bewustwording. Wij willen 
studenten uit alle sociaalpedagogische richtingen de mogelijkheid bieden om de doelgroep, 
de kinderen en de ouders van dichtbij te leren kennen. 
 
Doelgroep 
De focus ligt bij ons project vooral op kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit derde 
kleuterklas, eerste en tweede leerjaar. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden 
echter betrokken bij de ondersteuning. Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden aan 
ouders, bijvoorbeeld bij het aanleren van de Nederlandse taal, zoeken naar tewerkstelling, 
zoeken naar oplossingen bij opvoedingsvragen/-moeilijkheden, zoeken naar een gezonde 
woonst, toeleiden naar bevoegde instanties, ... 

Opdracht 

 
Aanbod aan het gezin 
 -Studieondersteuning aan huis: dit gaat over huiswerk maar evengoed over de schoolse 
communicatie, oudercontacten, leerattitudes, … Het is de bedoeling dat de student de 
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drempels die rond het huiswerk of breder rond het ‘schoolse’ verlaagt of wegwerkt. Daarnaast 
is het huiswerk een laagdrempelige binnenkomer waarmee we in het gezin snel aan de slag 
kunnen. Dit legt vaak de basis voor een vertrouwensrelatie waaruit op zijn beurt verdere 
doorverwijzingen kunnen voortvloeien.  
-Opvoedings- en integrale gezinsondersteuning: vanuit de opgebouwde vertrouwensrelatie 
stellen ouders (opvoedings-)vragen aan de studenten. De ankerfiguur fungeert hierbij als 
coach en stuurt de student om hier passende antwoorden op te vinden. Ook hier trachten we 
zo laagdrempelig mogelijk te werken. In de praktijk helpen we vaak bij vragen rond 
vrijetijdsbesteding, inburgering, taalontwikkeling, opvoeding, financiële ondersteuning, …  
 
De ankerfiguur  
De ankerfiguur heeft een dubbele rol: hij heeft minimum driemaal contact met het gezin per 
ondersteuningsperiode en helpt het gezin naar de juiste instanties door te verwijzen om de 
sociale grondrechten te realiseren. Deze grondrechten zijn: het recht om erbij te horen, cultuur 
en vrije tijd, onderwijs, arbeid, inkomen en sociale zekerheid, behoorlijke huisvesting, 
bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Op deze 
manier treedt de ankerfiguur op als vertrouwenspersoon van het gezin. Daarnaast coacht de 
ankerfiguur de student. Deze coaching houdt in dat stagiairs zowel individuele feedback 
krijgen, maar ook kunnen deelnemen aan vormingen in groep én organisatiebezoeken in de 
regio. Bij het allereerste bezoek vergezelt de ankerfiguur de stagiair om het ijs te breken tussen 
stagiair en gezin. De ankerfiguur heeft ook contacten met de hogescholen / universiteiten van 
de stagiairs; deze contacten gaan zowel over werving als evaluatie van de stagiairs.  
 
De stagiairs  
Studenten uit sociaalpedagogische richtingen en lerarenopleiding kunnen deze Katrolstage 
opnemen. Het engagement verschilt in intensiteit: het kan gaan over een lint- of blokstage, 
respectievelijk 1 of 4 à 5 gezinnen. We verwachten van de stagiair een open houding: een 
positieve attitude met respect voor het gezin en diversiteit binnen de maatschappij. De stagiair 
voert gedurende de stageperiode minimum 16 ondersteuningen uit bij het gezin. Daarnaast 
realiseren sommige – vooral voltijdse - stagiairs extra ondersteuningsmomenten bij de ouders 
(bvb. bijwonen van oudercontacten, meegaan naar het OCMW, zoeken naar invulling van vrije 
tijd, ..). Gedurende de ondersteuning rapporteert de stagiair over de werking aan de 
ankerfiguur. We verwachten een actieve deelname van de stagiair bij terugkommomenten, 
vormingen en verslaggeving. Tot slot vervullen de stagiairs ook administratieve taken en 
opdrachten voor school.  

Werkwijze 

 

 
Binnen De Katrol Meetjesland hanteren wij een vaste werkwijze: alles begint met de 
aanmelding van het gezin. In de meeste gevallen gebeurt de aanmelding via een externe 
partner. Tweemaal per jaar worden deze aanmeldingen samengelegd en worden de gezinnen 
i.s.m. de lokale contactpersoon van het lokaal bestuur geselecteerd voor opstart. Eens de 
ondersteuningsperiode is afgelopen wordt een uitstroomdocument ingevuld. Dit 
uitstroomdocument wordt daarna teruggekoppeld naar het lokaal bestuur. Zij weten op deze 
manier wat gerealiseerd is en welk vervolgtraject aangewezen is 
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Cijfers 2020 

 
Overzicht aantal trajecten per lokaal bestuur 

 Febr.- juni 2020 Sept. – Dec. 2020 TOTAAL 

Aalter 15 15 30 

Assenede 2 2 4 

Eeklo 13 13 26 

Evergem 0 5 5 

Kaprijke 1 1 2 

Lievegem 3 3 6 

Maldegem 10 5 15 

Wachtebeke 2 2 4 

TOTAAL 46 46 92 

(Door de afbouw van Maldegem kwam er vanaf september ruimte voor Evergem om als 
nieuw klantbestuur op te starten.) 
 

 Gezinnen Ondersteunde 
kinderen 

Studenten 

Semester 2 
Febr. – juni 2020 

46 124 9 blokstages 
21 lintstages 

Semester 1 
Eind sept. – dec. 
2020 

46 135 6 blokstages 
17 lintstages 

Totaal 2020 92 259 15 blokstages 
38 lintstages 

(Omwille van de eerste coronagolf zijn er toen in eerste instantie veel stages stopgezet; deze 
werden kort nadien hervat weliswaar door andere studenten. Zij liepen iets langer stage: tot 
begin juli).  
 

 

Cijfers 2020 versus 2019 

 
Overzicht aantal trajecten per lokaal bestuur  

 Febr.- juni 2019 Sept. – Dec. 2019 TOTAAL 

Aalter 14 15 29 

Assenede 2 2 4 
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Eeklo 12 12 24 

Kaprijke 1 1 2 

Lievegem 3 3 6 

Maldegem 9 10 19 

Deinze (Nevele) 4 1 5 

Wachtebeke 1 2 3 

TOTAAL 46 46 92 

(Door de uitstap van stad Deinze -voorheen Nevele- kwam er vanaf september ruimte voor 
besturen Aalter, Maldegem en Wachtebeke om extra trajecten op te starten.) 

Bijzonder in 2020 

 
Pandemie vraagt herorganisatie van Katrolwerking 
Omwille van de uitbraak van het coronavirus waren we genoodzaakt om onze werking aan te 
passen aan de geldende regels tijdens de lockdown. Er was een periode waarin er slechts 
enkele studenten nog aanwezig waren. Met hen werden tijdens de paasvakantie bundeltjes 
rond gebracht naar de kinderen (“Blijf-in-uw-kot – pakketten”). Nadien werd er overgeschakeld 
op digitale ondersteuning. Dit vergde extra inspanningen, want we merkten dat het enerzijds 
soms aan motivatie ontbrak bij de stagiairs om dit digitaal kwaliteitsvol te blijven uitvoeren; 
anderzijds merkten we dat er ook heel wat gezinnen afhaakten. De digitale kloof speelde hierbij 
een grote rol, gezinnen hadden geen toegang tot (stabiel) internet of beschikten niet over 
computer met webcamfunctie. De motivatie om deel te nemen aan de digitale ondersteuningen 
verdween hierdoor snel.  
Het was nodig om snel te kunnen schakelen en zeer flexibel om te springen met veelvuldig 
wijzigende situaties zowel bij de gezinnen intern en in de samenleving. De voortdurende 
wijzigingen inzake wetgeving en maatregelen rond de verspreiding van het coronavirus, 
zorgden ervoor dat het moeilijk was om onze werking zelfs op korte termijn vorm te geven.  
 
De Katrol fungeerde tijdens deze periode ook als tussenpersoon om de noden van de 
kwetsbare gezinnen te detecteren (bv. Laptop / pre-teaching / opvang / internettoegang / ….). 
Uit de uitstroomdocumenten van het voorjaar bleek dat digitale ondersteuning niet afdoend 
was om onze doelstelling te bereiken. Om deze reden besloten we om in het najaar de 
studenten toch fysiek op te starten bij de gezinnen, weliswaar met inachtname van de 
geldende coronaregels op dat moment.  
 
Aanstelling nieuwe ankerfiguur  
In december 2020 werd de ankerfiguur verantwoordelijk voor Meetjesland-Oost vervangen.  

Doelstellingen 2021 

 
Update uitstroomdocument 
De Katrol Meetjesland erkent het belang van rapporteren om zo transparantie te garanderen 
naar de deelnemende lokale besturen. Ondertussen werken we al twee jaar met de eerste 
versie van het uitstroomdocument. In tussentijd werden nieuwe inzichten verworven en zien 
we de noodzaak om in overleg met de stuurgroep met de klantbesturen onze rapportage een 
grondige update te geven waarbij we opnieuw willen vertrekken vanuit de doelstellingen van 
De Katrol, om zo gerichter onze kernopdracht te kunnen uitvoeren.  
 
Aantrekkelijke jaarrapportering doorverwijzers 
We merken dat regelmatige profilering van onze dienstverlening noodzakelijk is. Bovendien 
zorgen personeelswissels op verscheidene diensten er voor dat de Katrol-werking te weinig 
gekend blijft. Hieraan willen we tegemoet komen door jaarlijks een aantrekkelijk jaarverslag op 
te stellen en dit te verspreiden. Op die manier geloven we ook meer transparantie te creëren, 
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onze relevantie aan te tonen en nog meer betrokkenheid tussen de doorverwijzers en de 
ankerfiguren te bewerkstelligen.  

Opleidingen 

 

Datum Onderwerp Organisator 

10/03/2020 Zorgpad suïcidepreventie jongeren AZ Alma 

24/03/2020 Wachtlijsten (net)werk jij er ook aan? Huis van Jef - 
Evergem 

15/09, 22/09, 29/09 
en 14/10/2020 

Coachend leiderschap Artevelde 
Hogeschool 

24/09, 15/10, 
29/10/2020 

Mentorenopleiding zorgberoepen VVSG 

1/10/2020 Webinar: preventie en vroeg detectie van 
psychische problemen bij kinderen 

Stad Eeklo 

20/11/2020 Opleiding Excel Grafieken NXT PRO 

30/11/2020 Resultaatgericht (bege)leiden op afstand Assess 
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5. Juridische dienstverlening 

Inleiding  

 
De juridische dienstverlening ging reeds in 2005, vooraleer Welzijnsband Meetjesland was 
opgericht, van start met 1 juriste die reeds door het OCMW Evergem was aangeworven. In het 
eerste kwartaal van 2005 werd een tweede juriste aangeworven en in 2009 werd een derde 
juriste aangeworven. 
 
Op 3 mei 2013 werd de Welzijnsband Meetjesland erkend als instelling voor 
schuldbemiddeling. Sinds 16 september 2013 is de dienst schuldbemiddeling gevestigd op 1 
locatie. Sinds 16 december 2019 is de dienst gehuisvest in het Heldenpark te Eeklo.  
 
Momenteel bestaat de dienst uit een deeltijdse administratief bediende (0,9 VTE), twee 
deeltijds (0,8 VTE) juridisch deskundigen (beiden werken niet op woensdag) en een voltijds 
juriste. 

Opdracht  

 
Schuldbemiddeling/Rechtshulp 
Schuldbemiddeling: alle vormen van tussenkomst waar we bemiddelen met een schuldeiser. 
De gegrondheid van de schuld wordt telkens nagekeken. 
Rechtshulp: alle vormen van juridisch advies ten aanzien van cliënten en personeel van de 
OCMW’s van de Welzijnsband. 
 
Collectieve schuldenregeling  
Een procedure voor de schuldbemiddelingsrechter bij de Arbeidsrechtbank te Gent waar de 
Welzijnsband Meetjesland aangesteld wordt als schuldbemiddelaar met het doel een 
afbetalingsplan op te stellen ten aanzien van de schuldeisers, waarbij elke schuldeiser op voet 
van gelijkheid behandeld wordt. 

Cijfers 2020  

 
Het OCMW van Assenede doet enkel beroep op de dienstverlening schuldbemiddeling / 
rechtshulp.  
De overige OCMW’s doen beroep op zowel de dienstverlening schuldbemiddeling/rechtshulp 
als op de dienstverlening collectieve schuldenregeling. 
 

       OCMW Schuldbemiddeling CSR (combinatie 
met begeleiding 
OCMW 

       Rechtshulp 

Aalter 7 28 (27) 1 

Assenede  0 0 0 

Eeklo 9 0 2 

Evergem 19 29 (26) 11 

Kaprijke 4 7 (7) 0 

Lievegem 23 41 (40) 7 

Maldegem 14 47 (41) 6 

Sint-Laureins 5 10 (10) 2 

Wachtebeke 10 6 (5) 33 

Zelzate 2 1 (1) 2 

TOTAAL 93 169 (157) 64 
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Cijfers 2019 

 

       OCMW Schuldbemiddeling CSR (combinatie 
met begeleiding 
OCMW 

       Rechtshulp 

Aalter 12 27 (25) 1 

Assenede  0 0 0 

Eeklo 6 0 5 

Evergem 26 36 (29) 8 

Kaprijke 2 6 (6) 0 

Lievegem 4 31 (31) 2 

Maldegem 27 55 (48) 4 

Nevele 0 3 (3) 0 

Sint-Laureins 6 11 (10) 2 

Wachtebeke 2 4 (3) 5 

Zelzate 0 3 (3) 2 

TOTAAL 85 176 (158) 29 

Cijfers 2020 versus 2019 

 
CSR 
In het arrondissement Gent- Eeklo waren er eind 2020 in totaal 4719 (anno 2019: 5292) 
dossiers collectieve schuldenregeling lopende, waarvan 126 (anno 2019: 142) dossiers aan 
de Welzijnsband werden toegewezen. Van die 4719 (anno 2019: 5292) dossiers zijn er 3230 
(anno 2019: 3393) in een minnelijk afbetalingsplan en 69 (anno 2019: 69) in een gerechtelijke 
regeling uitgemond.  
 
Wat de Welzijnsband Meetjesland betreft, is de situatie in de loop van 2020 als volgt: 
˜ Inzake de afbetalingsvoorstellen: van de 169 dossiers collectieve schuldenregeling zijn er 

136 dossiers (anno 2019: 152) met een minnelijke aanzuiveringsregeling en 1 dossier (anno 
2019: 1) met een gerechtelijke aanzuiveringsregeling. Er werd in geen enkel dossier (anno 
2019: 1) een totale kwijtschelding gehomologeerd door de schuldbemiddelingsrechter bij 
de Arbeidsrechtbank te Gent;  

˜ Het aantal dossiers dat succesvol kon worden afgesloten en waarbij aldus de betrokkenen 
hun Fresh Start kennen: 39 (anno 2019: 28); 

˜ In geen enkel (anno 2019: 1) dossier werden we als schuldbemiddelaar geconfronteerd met 
betrokkenen die zelf uit de procedure wensten te stappen; 

˜ Er werden geen dossiers (anno 2019: 2) afgesloten omwille van een overlijden; 
˜ In 2 dossiers werden we als schuldbemiddelaar geconfronteerd met sterk uiteenlopende 

moeilijkheden waardoor we dienden over te gaan tot het indienen van een verzoekschrift 
tot herroeping. Er werden aldus 2 (anno 2019: 1) herroepingen bekomen 

˜ In 2 (anno 2019: 2) dossiers werd een schuldbemiddelaar in vervanging aangesteld: 
˜ In 1 dossier diende de schuldbemiddelaar een verzoek tot herroeping in, waarop 

de schuldenaar een verzoek tot vervanging van de schuldbemiddelaar indiende 
teneinde de herroeping te kunnen vermijden. De rechtbank ging in op het verzoek 
van de schuldenaar. 

˜ In het tweede dossier diende de schuldenaar een verzoek tot vervanging van de 
schuldbemiddelaar in, omdat hij dezelfde schuldbemiddelaar wenste als zijn 
partner. 

 
Kosten en ereloonstaten 
In 2020 werd door de Welzijnsband Meetjesland een totaal bedrag van 146.213 EUR (anno 
2019: 174.044,64 EUR) aan kosten en erelonen ontvangen. 
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Bijzonder in 2020 

 
˜ De algemeen dalende trend in het aantal dossiers collectieve schuldenregeling van de 

voorbije jaren zet zich voort.  Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt door negatieve 
berichtgeving in de media en anderzijds door een aantal wetswijzigingen in de procedure 
collectieve schuldenregeling. Voor het arrondissement Gent betekent dit een daling van +/- 
25% van het aantal dossiers collectieve schuldenregeling over een periode van 5 jaar 
(2016-2020). Voor de Welzijnsband Meetjesland is er een daling van +/- 20% van het aantal 
dossiers collectieve schuldenregeling over de periode 2016-2020. 

˜ Dit vertaalt zich in een daling van de inkomsten uit de kosten en erelonen van de dossiers 
collectieve schuldenregeling en een uitzonderlijk hogere facturatie aan de klantbesturen 
van deze dienstverlening gelet op de kostendelende werking. 

˜ Er is een merkelijke stijging van het aantal tussenkomsten schuldbemiddeling/rechtshulp. 
˜ OCMW Eeklo besliste in 2020 om naast de dienstverlening schuldbemiddeling/rechtshulp 

ook beroep te doen op onze dienstverlening collectieve schuldenregeling. Er werden door 
het OCMW Eeklo in 2020 evenwel nog geen dossiers collectieve schuldenregeling aan de 
Welzijnsband Meetjesland overgemaakt. 

Doelstellingen 2021   

 
˜ Het juridisch team zal ook in 2021 een kwaliteitsvolle dienstverlening blijven aanbieden 

maar tegelijkertijd extra inzetten op een kostenefficiënte werking. Om de werkingskosten te 
beheersen, in afwachting dat we een beter zicht hebben op de financiële resultaten van de 
dienstverlening na de pandemie en op langere termijn, zal in 2021 in de juridische dienst 
gedurende enkele maanden een stelsel van gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid worden 
toegepast. In het najaar 2021 zullen we dan de situatie evalueren en in de aanpassing 
meerjarenplan bijsturen waar nodig.  

˜ Er wordt in 2021 een stijging van het aantal dossiers collectieve schuldenregeling verwacht 
ten gevolge van de coronacrisis. 

˜ Komt er een hervorming van de procedure collectieve schuldenregeling? In het 
regeerakkoord werd aangekondigd dat de Wet Collectieve Schuldenregeling zal worden 
gemoderniseerd. 

˜ Wanneer wordt de digitalisering van de procedure collectieve schuldenregeling ingevoerd? 
De invoering hiervan is al meerdere keren uitgesteld, ditmaal tot 1 januari 2022. De nodige 
fondsen voor de invoering van het digitale platform werden nog steeds niet vrijgegeven. 

˜ Daarnaast worden door verschillende beroepsgroepen (deurwaarders en advocaten) 
voorstellen tot alternatieve procedures gelanceerd naast de procedure collectieve 
schuldenregeling (een soort van buitengerechtelijke collectieve schuldenregeling). Het is 
momenteel niet duidelijk of deze voorstellen effectief zullen worden omgezet in wetgeving 
en zo ja, wat de rol van de OCMW’s hierin zal zijn. 

Opleidingen  

 

Datum Onderwerp Organisator 

30/09 Insolventie en beslagrecht (Webinar) TIBR 

15/10 +22/10 Feedbackcyclus Stad Eeklo 

01/12 Het nieuwe bewijsrecht (Webinar) Die Keure 
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6. Wijkwerken 

 

Inleiding 

 
Op vraag van de lokale besturen van de eerstelijnszones Meetjesland-West en Meetjesland-
Oost is Welzijnsband Meetjesland vanaf 1/1/2018 gestart als officiële wijk-werkorganisator in 
de regio. De lokale besturen stelden als voorwaarde bij deze opdracht dat de werking minstens 
break-even moest zijn en dat Welzijnsband dus geen financiële middelen hiervoor zou vragen 
aan de besturen. VDAB heeft als regisseur wijk-werk aan Welzijnsband, zoals wettelijk 
verplicht, ook enkele wijk-werkbemiddelaars ter beschikking gesteld (2,8 VTE). Welzijnsband 
wierf zelf een voltijds wijk-werkbemiddelaar-teamcoördinator aan. 
Binnen het project zijn 2 categorieën van wijk-werkers actief. Enerzijds zijn er de mensen die 
overkwamen vanuit PWA. Zij kregen oneindig recht en kunnen blijven wijk-werken tot aan hun 
pensioen. Stelselmatig vermindert dit aantal. (= uitdoofscenario) Anderzijds zijn er de personen 
die nieuw werden toegeleid. Zij hebben eindig recht en kunnen wijk-werken voor een periode 
van maximaal 12 maanden.  

Opdracht 

 
Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring 
die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een 
laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. 
Concreet betekent het dat de langdurig werkzoekende enkele uren per week taken uitvoert bij 
iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- 
en tuinbouwbedrijf. Hij wordt daarvoor vergoed met wijk-werkcheques. De werkzoekende 
wordt gedurende het wijk-werk opgevolgd en geëvalueerd. Na maximaal 12 maanden volgt 
dan een nieuwe stap in de begeleiding naar werk. 

Cijfers 2020  

 
In 2020 werden 153 nieuwe wijk-werkers toegeleid. Gedurende het jaar stopten er 25 wijk-
werkers met oneindig recht (ex-PWA) met wijk-werken.  
Er werd een gemiddelde bezetting gerealiseerd van 173 wijk-werkers per maand (eindig recht 
en oneindig recht) 
 
Hieronder een aantal tabellen met meer informatie over de kenmerken van nieuwe wijk-
werkers zoals verhouding man/vrouw, geschooldheid, leeftijd,…enz.  De cijfers worden waar 
mogelijk opgesplitst per gemeente.  
Daarnaast ook een overzicht van uitgevoerde taken en de gebruikerssamenstelling per 
gemeente. 
 
Instroom nieuwe wijk-werkers + wijk-werkers oneindig recht 
 

 
 
Geslacht nieuwe wijk-werkers 
 

Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL

Nieuw toegeleid 21 12 38 27 1 7 22 1 24 153

Oneindig recht (ex PWA) 16 7 19 18 6 9 39 9 9 132

TOTAAL 37 19 57 45 7 16 61 10 33 285
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Migratieachtergrond nieuwe wijk-werkers 
 

 
 
Scholingsniveau nieuwe wijk-werkers 
 

 
 
Leeftijd nieuwe wijk-werkers 
 

 
 
Werkloosheidsduur nieuwe wijk-werkers 
 

 
 
Toeleider nieuwe wijk-werkers 
 

 
 
Gepresteerde uren per hoofdactiviteit en gemeente 
 

 
 
Analyse gebruikers per gemeente 
 

Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL

Man 12 9 18 13 6 15 14 87

Vrouw 9 3 20 14 1 1 7 1 10 66

Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL

Migratieachtergrond 1 2 13 4 1 2 1 24

Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL

Kortgeschoold 9 7 21 14 1 5 13 16 86

Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL

18 tot en met 29 jaar 1 2 1 1 1 2 5 13

30 tot en met 44 jaar 5 5 17 6 3 8 1 5 50

45 tot en met 54 jaar 7 1 11 8 6 5 38

55 tot en met 59 jaar 6 5 6 9 3 5 7 41

60 tot en met 64 jaar 3 2 3 1 2 11

Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL

< 3 maand 1 1 7 3 1 1 14

3 maand - 6 maand 5 3 2 4 4 18

6 maand -1 jaar 6 3 4 6 1 6 1 6 33

1 jaar -2 jaar 4 2 10 7 1 1 7 3 35

2 jaar - 5 jaar 8 3 7 3 3 6 30

5 jaar en + 2 3 5 5 3 1 4 23

Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL

VDAB 17 6 24 16 1 3 15 1 16 99

GTB 4 4 9 9 3 2 7 38

OCMW 2 5 1 5 1 14

Andere 2 2

TOTAAL 21 12 38 27 1 7 22 1 24 153

Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Lievegem Maldegem St-LaureinsZelzate TOTAAL

Activiteiten in functie van preventie 261 140 401

Hulp bij administratieve taken 7 25 32

Klein tuinonderhoud 1843 230 1386 996 477 794 1555 241 390 7912

Kleine herstellings- en onderhoudswerken 136 384 183 272 72 27 1118 1 2 2195

Land- en tuinbouwactiviteiten 34 50 1902 1986

Logistieke taken 264 84 1911 104 88 1997 288 4736

Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen 987 279 1170 2642 437 564 4416 1510 911 12916

Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken 325 44 3 9 153 362 896

TOTAAL 3555 1021 4660 4023 1074 1646 9438 2452 3205 31074
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Conclusies 
In totaal werden in 2020 ondanks Covid19 toch 153 nieuwe wijk-werkers toegeleid. 25% van 
de toeleidingen waren personen uit Eeklo. Er was een beperkt aantal toeleidingen van 
personen uit Sint-Laureins en Kaprijke.   
 
Zoals te verwachten vinden we de meeste wijk-werkers met een migratieachtergrond in Eeklo. 
56% van alle nieuwe toeleidingen zijn personen die kortgeschoold zijn. 
 
Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. De grootste groep zijn de wijkwerkers in de 
leeftijdscategorie 30 tot 44 jaar. (33%) 
  
Op vlak van werkloosheidsduur zien we de dat meeste nieuwe wijk-werkers werkzoekenden 
zijn die gedurende 6 maand tot 2 jaar werkloos zijn.(44%). De stap naar wijk-werken wordt 
soms al vrij snel binnen een traject gezet. Voor 21 % van de nieuwe wijk-werkers start wijk-
werken al in de eerste 6 maanden van hun werkloosheid.  
 
VDAB blijft nog steeds de grootste toeleider.(65%).   
 
De meeste uren worden gepresteerd onder de hoofdactiviteit “Ondersteuning en hulp bij 
begeleiding van personen”. Deze categorie omvat onder andere volgende concrete taken : 
schoolpoortbegeleiding, maaltijdbegeleiding en ochtend-middag en avondtoezicht op scholen, 
hulp in de kinderopvang. Tweede grootste activiteit is tuinonderhoud, waarbij nog steeds 
geteerd wordt op de overdracht vanuit  PWA. 
 
De grootste groep van gebruikers ligt nog steeds bij de particulieren. Een aantal OCMW’s en 
gemeentebesturen zijn nog geen klant bij wijk-werken. Deze besturen zullen in de loop van 
2021 gecontacteerd worden met het oog op lidmaatschap. Sinds 2019 is ook de Welzijnsband 
gebruiker van wijk-werken. 

Cijfers 2020 versus 2019 

 
Door de invloed van Covid19 zou het een vertekend beeld geven om de cijfers van 2020 te 
vergelijken met deze van 2019. 
Relevanter is om de uitstroomcijfers 2020 te vergelijken met de partiële cijfers van 2019 (2e 
semester). We bekijken de cijfers op 3 meetmomenten, zijnde op 3, 6 en 9 maanden na het 
einde van het wijk-werk. Het betreft de doorstroming naar werk, opleiding en werkplekleren. 

Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate

Natuurlijke personen 81 17 68 53 16 68 63 21 17

Land-en tuinbouw 1 2 1

Onderwijs 7 2 1 5 2 2 4 2 2

VZW 2 2 28 3 1 4 1 1

OCMW 1 1 1 1 2 3

Gemeente 1 3 1 3 2 1

Doorstroming    

    
2019 3 m na einde 6m na einde 9m na einde 

Aan het werk 20,60% 22% 23,20% 

Duurzaam aan het werk 17,50% 18,20% 18,50% 

TWE OCMW 0% 1,70% 0,90% 

Opleiding 3,50% 3,50% 2,10% 

Werkplekleren 2,50% 3,80% 1,70% 
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Ondanks Covid19 zien we dat de doorstroming naar bijna alle categorieën gestegen is in 2020. 
Iets meer dan 1 op 4 wijk-werkers (28%) is na 9 maanden aan het werk. 16% van de wijk-
werkers is duurzaam aan het werk (of 1 op 6).   
Duurzaam aan het werk wil zeggen dat zij op alle maandelijkse meetmomenten aan het werk 
zijn.  

Bijzonder in 2020 

 
Gepresteerde uren en financiën : de invloed Covid 19  
Wanneer we het aantal gepresteerde uren in 2020 vergelijken met de uren die werden 
gepresteerd in 2019, zien we een groot verschil (12.385 uren). Dit betekende voor 2020 
minder inkomsten van 28.572,80€. Dit verschil is enerzijds te verklaren door het feit dat de 
wijk-werkers met oneindig recht in een uitdovend scenario zitten en zij vervangen worden 
door nieuw toegeleiden die over het gehele traject meestal minder uren presteren. 
Anderzijds is de grootste boosdoener Covid 19. Die zorgde er voor dat er vanaf april 2020 
een grote daling was in het aantal gepresteerde uren. Oorzaak van deze vermindering was 
de stopzetting van wijk-werkactiviteiten binnen verschillende organisaties, het afhaken van 
(meestal bejaarde) particuliere gebruikers en het stopzetten van activiteiten door de wijk-
werkers zelf omwille van het risico op besmetting.  

Doelstellingen 2021 

 
In 2021 willen we doelstellingen realiseren op vlak van opleiding, prospectie en datavergaring.  
 
Opleiding 
We vinden het belangrijk om onze wijk-werkers de kans te geven om zich bij te scholen op 
diverse gebieden. Aangezien het bestaand aanbod op vlak van opleidingen niet altijd 
toereikend is, voorzien we vanaf 2021 zelf in aan aantal opleidingen.  
 
Taalcoaching  
In 2020 betrof 15% van de nieuw toegeleide wijkwerkers personen met een 
migratieachtergrond. Meestal volgen deze personen al Nederlandse lessen op diverse niveaus 
en bij diverse partners. Door onze consulenten werd vastgesteld dat ondanks deze lessen, de 
taalvaardigheid in veel gevallen tekort schiet om vlot te kunnen communiceren. Problemen 
zoals het moeilijk kunnen maken van afspraken, weinig kennis van begrippen eigen aan de 
wijk-werktaken en ook moeilijkheden bij het evalueren stellen zich frequent. In 2020 gaven we 
reeds een aanzet tot taalcoaching met de opstart van 2 dossiers. In 2021 willen we dit 
verderzetten en voorzien we 5 trajecten.  
 
Opleidingen Groenonderhoud 
Binnen wijk-werken bestaat 49% van de opdrachten uit groenwerk.VDAB voorziet voor 
wijkwerkers een basisopleiding groenonderhoud gedurende 1 dag, waarbij per organisator 3 

    

    
2020 3 m na einde 6m na einde 9m na einde 

Aan het werk 20,40% 25% 28,00% 

Duurzaam aan het werk 15,80% 16,00% 16,30% 

TWE OCMW 0% 3,20% 3,40% 

Opleiding 4,10% 4,00% 3,80% 

Werkplekleren 3,60% 8,30% 8,40% 
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wijkwerkers kunnen deelnemen. Deze opleiding gaat door in Wondelgem. Dit aanbod is 
ontoereikend gelet op het aantal wijk-werkers die actief zijn binnen groenwerk. 
Pro Natura biedt een basisopleiding groen aan gedurende 1 dag waarbij gebruik grasmachine, 
bosmaaier, haagschaar, onkruid wieden en bemesten, basisbegrippen groenonderhoud en 
biodiversiteit aan bod komen. In het voorjaar van 2021 plannen we een opleiding groen voor 
5 wijkwerkers op de site van Pro Natura in Eeklo. 
  
Opleiding EHBO 
We stelden vast dat 10% van de opdrachten wijk-werk georganiseerd worden binnen een 
buitenschoolse kinderopvang en binnen het onderwijs. Deze opdrachten worden door 
meerdere wijkwerkers uitgevoerd, waardoor procentueel dit aandeel hoger komt. Binnen deze 
activiteiten is het aangewezen om kennis te hebben van EHBO. Het Rode Kruis biedt een 
basiscursus aan ‘eerste hulp bij baby’s en kinderen’ gedurende 3u. De principes van eerste 
hulp, reanimatie, schaafwonde, brandwonde, bloedneus, verslikking en verstuiking worden 
behandeld. In het najaar 2021 plannen we een workshop eerste hulp voor 12 wijkwerkers in 
het Streekhuis Heldenpark te Eeklo. Een getuigschrift EHBO wordt afgeleverd.  
  
Prospectie  
Momenteel zijn nog niet alle lokale besturen en OCMW’s uit het Meetjesland klant bij Wijk-
werk. In het licht van de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen en 
de toekomstige invoering van een gemeenschapsdienst is het opportuun om er naar te streven 
dat alle besturen actief klant zijn bij Wijk-werk en dat hieruit voortvloeiend voldoende wijk-
werkaanbod is binnen elke gemeente.  
 
Datavergaring 
Niet alle door VDAB aangereikte data inzake wijk-werk zijn toereikend voor rapportering. Waar 
mogelijk willen we systematisch zelf bijkomende data bijhouden. Voor 2021 zien we 
mogelijkheden om op maandelijkse basis dossierlast en bezetting per gemeente bij te houden. 
Dit zal ons toelaten om de maandelijkse evolutie van het aantal wijk-werkers (eindig 
recht/oneindig recht) per gemeente en de daaraan verbonden dossierlast per consulent in 
kaart te brengen en op te volgen.   
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7. Arbeidstrajectbegeleiding 

 

Inleiding 

 
Team arbeidstrajectbegeleiding voert een activeringsopdracht uit voor 8 Meetjeslandse 
OCMW’s (Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Lievegem, Sint-Laureins en Zelzate). 
  
Het team is gehuisvest in Werkwinkel Eeklo en doet zitdagen in OCMW Aalter, Maldegem en 
Zelzate. 

Opdracht 

 
Team arbeidstrajectbegeleiding begeleidt (equivalent)leefloongerechtigden in een traject naar 
werk. 
Wij staan in voor: 

• Screening, diagnose en oriëntering naar tewerkstelling en/of opleiding 

• Begeleiding en ondersteuning bij de realisatie van een tewerkstellingstraject 
Wij voeren dit traject uit samen met de OCMW’s; op deze manier geven de OCMW’s vorm aan 
een welzijnsgericht activeringsbeleid. 
  
Onze focus ligt op uitstroom naar een betaalde tewerkstelling en een individueel traject op 
maat voor de cliënt. 
  
We hebben heel wat expertise op vlak van activering, opleiding- en 
tewerkstellingsmaatregelen waardoor we voor de cliënt het hoogst haalbare traject kunnen 
beogen. 
  
We zetten actief in op prospectie van nieuwe tewerkstellingsplaatsen, dit zowel bij vzw’s, 
sociale economie als privéondernemingen. 

Cijfers 2019 

 
Totaal uitgevoerde intakegesprekken 

          

 Aalter Assenede Eeklo Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL 

intake 32 15 74 5 15 30 7 23 201 

          
Aantal cliënten begeleid in 2020 
 

 Aalter Assenede Eeklo Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL 

cliënten 34 21 106 6 24 41 8 32 272 

 
Gemiddeld aantal trajecten per maand 
 

 Aalter Assenede Eeklo Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL 

prétraject 11,08 6,42 29,42 2 7,58 11,33 1,75 10,75 80,33 

opleiding 1,75   1   0,25 0,83   1,25 5,08 

NEC   0,08 3,67     0,17     3,92 

KB500 0,67 0,33 2,42           3,42 
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TWE BVS 0,92 0,25 1 0,17 0,33 0,5 0,08   3,25 

TWE art.60 2,25 2,33 15,5   3,75 6,42 1,33 1,25 32,83 

TWE art.60 
privé 1,33 0,58 3,08       0,25 1,33 6,57 

TWE nazorg 0,25 0,58 4 0,25 0,67 3,5 0,33 0,42 10 

TWE WES/IBO 0,25       0,17 0,5     0,92 

ICF 0,08 0,17 1     1     2,25 

TOTAAL 18,58 10,67 61,09 2,42 12,75 24,25 3,74 15 148,57 

 
Uitstroom prétraject 
 

 Aalter Assenede Eeklo Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL 

opleiding 5   3   1 3   1 13 

KB500 1 1 3           5 

Tijdelijke 
Werkervaring 7 2 23 1 3 7 2 1 46 

NEC 3 1 15 2 2 6   2 31 

Wijk-werken     2   1 2   1 6 

stopzetting 
leefloon 1 1 5   2       9 

randvoorwaarden 4   10   3     6 23 

verhuis 1 2 3 1   1   3 11 

         144 

Aantal trajecten Tijdelijke Werkervaring 
 

 Aalter Assenede Eeklo Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL 

totaal art.60 
(start/actief/stop) 7 5 33   5 13 2 4 69 

opgestart art.60 / 
art.60 privé 6 2 18   2 6 1 1 36 

beëindigd art.60 2 3 13   2 7   2 29 

WES 1         1     2 

IBO         1       1 

nazorg 1 2 9 1 5 7 1 2 28 

 
Uitstroom trajecten Tijdelijke Werkervaring 
 

 Aalter Assenede Eeklo Kaprijke Lievegem Maldegem St-Laureins Zelzate TOTAAL 

art.60 vroegtijdig 
stopgezet 1 1 4           6 

collectief 
maatwerk 1 1 1           3 

NEC 1   6 1 2 1   1 12 

warme overdracht 
VDAB         1       1 

 
272 cliënten werden in 2020 begeleid in een traject naar werk. 
Gemiddeld waren per maand 149 trajecten in begeleiding. 1 cliënt kan meerdere trajecten 
hebben, bvb. 1 cliënt is tewerkgesteld via art.60 maar bevindt zich op het einde van deze 
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tewerkstelling art.60 waardoor ook een nazorgtraject wordt opgestart. Deze cliënt wordt geteld 
als 2 trajecten. 
 
Na een periode van 3 maanden prétraject stroomde 22% uit naar een tewerkstelling op de 
reguliere arbeidsmarkt, 9% startte met een opleiding en 32% startte met een traject Tijdelijke 
Werkervaring. 
Bij 29% werd de trajectbegeleiding stopgezet omwille van stopzetting leefloon, verhuis, 
randvoorwaarden (bijvoorbeeld geen kinderopvang), zwangerschap, onvoldoende kennis 
Nederlands of medische redenen. 
  
Er werden in 2020 46 trajecten Tijdelijke Werkervaring opgestart.  
Er werden 29 tewerkstellingen art.60,§7 afgerond, waarvan 6 hun tewerkstelling art.60,§7 
vroegtijdig werd beëindigd. 
  
Er werden 28 vervolgtrajecten Tijdelijke Werkervaring begeleid, waarbij 2 werkervaringsstages 
en 1 IBO (individuele beroepsopleiding) werden opgestart als vervolginstrument na 
tewerkstelling art.60,§7 binnen Tijdelijke Werkervaring.  
Er werden 16 vervolgtrajecten Tijdelijke Werkervaring afgerond, 55% stroomde uit naar een 
duurzame job op de reguliere arbeidsmarkt, 3 cliënten werden tewerkgesteld binnen een 
maatwerkbedrijf.  

Cijfers 2020 versus 2019 

 
Ondanks de pandemie covid19 zien we een gelijkaardig beeld in de instroom- en 
uitstroomcijfers. 
Er is een kleine daling in de uitstroomcijfers na 3 maanden prétraject naar de reguliere 
arbeidsmarkt. In 2019 was dit 29%, in 2020 was dit 22%. Dit is het gevolg van de pandemie 
covid19 waarbij ons land tweemaal in lockdown ging en er minder vacatures beschikbaar 
waren op de arbeidsmarkt. 
 
We zien een stijging in de uitstroomcijfers naar betaald werk na een traject Tijdelijke 
Werkervaring. In 2019 was dit 30%, in 2020 was dit 55%. 
Het decreet Tijdelijke Werkervaring kwam in voege op 01/01/2017, een traject Tijdelijke 
Werkervaring kan maximaal 2 jaar duren. Hierdoor krijgen we pas in 2020 het eerste volledige 
beeld van dit decreet. Het was niet mogelijk onze uitstroomcijfers Tijdelijke Werkervaring met 
andere regio’s / lokale besturen in Oost-Vlaanderen te vergelijken wegens momenteel nog niet 
beschikbaar.  
De doelstelling van het decreet Tijdelijke Werkervaring, die doorstroom naar de reguliere 
arbeidsmarkt beoogt, wordt behaald. Het gaat immers om kwetsbare werkzoekenden die 
moeilijker toeleiding vinden tot de reguliere arbeidsmarkt, d.m.v. een traject Tijdelijke 
Werkervaring vindt 55% van hen aansluitend een job op de reguliere arbeidsmarkt. 

Bijzonder in 2020 

 
De pandemie covid19 zorgde ervoor dat wij dienden over te schakelen naar een aangepaste 
dienstverlening tijdens lockdown 1.  
Werkwinkel Eeklo sloot zijn locatie van 16/03/2020 tem 14/06/2020. Ook op locaties Aalter, 
Maldegem en Zelzate konden wij die periode niet terecht. Externe diensten werden niet 
toegelaten. 
Hierdoor gingen wij over naar digitale dienstverlening en konden klanten niet langskomen voor 
een persoonlijk gesprek. 
Vanaf 01/06/2020 zagen wij cliënten waarbij een persoonlijk gesprek noodzakelijk was in 
Streekhuis Heldenpark, omdat locatie Werkwinkel niet of beperkt toegankelijk was in de maand 
juni 2020. Vanaf 01/07/2020 draaide de werking terug zoals vanouds. 
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Ook enkele tewerkstellingsplaatsen art.60 sloten hun deuren wegens de pandemie covid19 
tijdens lockdown 1 en lockdown 2, nl. Kringwinkel Meetjesland en Groep Intro Maldegem 
(enkel een gedeelte in lockdown 1). 
Voor medewerkers art.60 werd een vergoeding tijdelijke werkloosheid aangevraagd bij RVA. 
 
OCMW’s zetten in op een welzijnsgericht activeringsbeleid, waarbij leefloongerechtigden 
worden doorverwezen naar ons team voor een traject naar werk. 
We zien een gelijkaardige trend in activeringsgraad van OCMW’s, m.u.v. OCMW Zelzate. 
 

OCMW Activeringsgraad 

Aalter 36% 

Assenede 27.36% 

Eeklo 34% 

Kaprijke 24.20% 

Lievegem 22% 

Maldegem 29.31% 

Sint-Laureins 31% 

Zelzate 12.50% 

Doelstellingen 2021 

 

ESF Vlaanderen en Departement Werk & Sociale Economie lanceerde een nieuwe ESF 

oproep ‘lokale partnerschappen jongeren’ met als doel de positie van jongeren in de 

samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. Met deze ESF-oproep wil men lokale 

partnerschappen opzetten van organisaties die samen de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen 

aanpakken. Deze oproep is tot stand gekomen na veelvuldig overleg met 

jongerenorganisaties, VDAB, VVSG en de lokale besturen. 

Er zijn twee doelen:  

1. De oproep wil in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die 

partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding 

en ondersteuning van kwetsbare jongeren vergroten.  

2. De oproep wil een aantal pilootprojecten oprichten die nog een stap verder gaan  

 

Het lokaal bestuur Eeklo vormt een pilootproject samen met Kaprijke en Sint-Laureins. 

De operationele werking van de partnerschappen start op 01/02/2021 en loopt af op 

31/12/2022. 

De focus binnen het project ligt op de volgende 3 aspecten: 

1. Het creëren van een vorm van jeugdwelzijnswerk waar ontmoeting en verbinding centraal 

staan. 

2. Aandacht naar psychologische problematieken en verslavingszorg. 

3. Begeleiding inzake arbeid: 

a. Samenwerking met partners werkvloeren 

b. Samenwerking met een partner werk 

Stad Eeklo deed een projectoproep voor het aantrekken van een partner werk.  

Welzijnsband Meetjesland ziet dit als een opportuniteit om hun bestaande werking te 

versterken en uit te breiden. 50% van de trajecten bij team arbeidstrajectbegeleiding is 

immers jonger dan 25 jaar. Het team ATB van Welzijnsband stelt hiaten vast in de bestaande 

hulpverlening voor jongeren en wil graag mee de schouders zetten onder dit pilootproject. 

Het ingediende projectvoorstel werd in oktober 2020 aanvaard, waardoor Welzijnsband 
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Meetjesland partner wordt binnen dit partnerschap. We zullen in 2021 2 VTE 

arbeidstrajectbegeleiders aanwerven die actief zullen zijn binnen dit project.  

 

Verder zetten we ook in op competentieversterkende acties voor doelgroepmedewerkers 

o.a. een verder aanbod individuele taalcoaching op de werkvloer en praktijkopleiding 

rijbewijs B.  

Deze acties worden gefinancierd met middelen regie sociale economie en extra middelen 2021 

door provincie Oost-Vlaanderen aan de regisseurs om de impact van covid19 in te dijken. (zie 

infra). 

Deze acties dragen bij tot doorstroom van de werkzoekende naar de reguliere arbeidsmarkt. 
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8. Informatieveiligheid 

 

Inleiding 

 
In 2020 namen volgende besturen diensten af bij Welzijnsband Meetjesland inzake 
informatieveiligheid: 
 

- OCMW Aalter (4u/week) 

- Stad en OCMW Eeklo (8u/week) 

- Gemeente en OCMW Kaprijke (6u/week) 

- Gemeente en OCMW Sint-Laureins (6u/week) 

- OCMW Zelzate (4u/week) 

- Hulpverleningszone Meetjesland (4u/week) 

- Zorgbedrijf Meetjesland (4u/week) 

 
Alle overheidsdiensten zijn verplicht om een Data Protection Officer (DPO) aan te duiden en 
deze te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Ook de beheerders van 
authentieke bronnen eisen vaak dat er een DPO wordt aangesteld. Denk bijvoorbeeld aan het 
Rijksregister en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Een DPO wordt soms ook 
aangeduid met de Nederlandstalige benaming Functionaris voor Gegevensbescherming (FG 
of FGB). 
 
In het algemeen is de DPO verantwoordelijk voor het uitrollen van een beleid inzake informatie-
veiligheid.  

Opdracht 

 
Introduceren kwaliteitssysteem inzake informatieveiligheid 
De basisopdracht bestaat erin om informatieveiligheid een vast onderdeel te maken van de 
bedrijfscultuur. Je kan dit best vergelijken met een klassiek kwaliteitssysteem, waarbij je 
verbeteringen aanbrengt, en deze verbeteringen dan probeert te ‘borgen’ zodat de lat steeds 
een stukje hoger komt te liggen. 
 
Toepassen AVG/GDPR en andere privacywetgeving 
De AVG/GDPR is een belangrijke leidraad geworden in het uitrollen van een 
informatieveiligheidsbeleid. Op zich eist de AVG/GDPR niet zoveel concrete zaken, maar ze 
eist van iedere organisatie wel 100% transparantie en verantwoordingsplicht. Elke bestuur 
moet dus steeds kunnen aantonen dat zij voldoende maatregelen neemt om de 
persoonsgegevens te beschermen die het verwerkt.  
 
Controles KSZ 
De Kruispuntbank Sociale Zekerheid bevat heel wat bijzonder gevoelige gegevens: sociaal 
statuut, inkomen, eigendommen en dergelijke meer. Je kan dergelijke gegevens niet 
beschikbaar stellen, zonder controle op het wettelijk en ethisch gebruik van deze gegevens. 
De DPO zal steekproefsgewijze controles uitvoeren op de opzoekingen die gebeurd zijn in de 
KSZ. De maatschappelijke werkers zullen dan moeten verantwoorden waarom zij een 
bepaalde opzoeking hebben gedaan. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een 
raadsbeslissing waarin de opgezochte betrokkene wordt vermeld. 
 
Consultancy 
Het toepassen van privacywetgeving is zelden een duidelijk afgelijnde zaak, maar steeds weer 
opnieuw een afweging tussen privacy van de betrokkene, werkbaarheid en algemeen belang. 
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Er komen dan ook heel wat vragen naar de DPO. Vragen die vaak gaan over de schemerzone 
tussen wat wel of niet toelaatbaar is. Daarom is het belangrijk voor een DPO om goed op de 
hoogte te blijven van allerlei uitspraken en richtlijnen van rechtbanken en Data Protection 
Authorities (DPA’s), zoals de GBA.  Het is aan de DPO om de organisatie te helpen zo goed 
mogelijk binnen de juridische grenzen te blijven werken. Netwerking – zoals bij de werkgroep 
informatieveiligheid bij de VVSG – is essentieel om voldoende op de hoogte te blijven van de 
meest recente ontwikkelingen.  

Activiteiten 2020 

 
Behandelen vragen 
Het is heel fijn om te merken hoe privacy en informatieveiligheid jaar na jaar meer een 
‘vanzelfsprekendheid’ wordt bij de medewerkers van lokale besturen. Elk jaar komen er meer 
vragen uit allerlei diensten over hoe men iets correct kan laten verlopen ‘gezien de GDPR’. 
Maar er is ook meer en meer oprechte verontwaardiging indien de privacyregels ergens met 
voeten worden getreden. Dit is toch een opmerkelijk verschil ten opzichte van de start van 
huidige veiligheidsconsulent, bijna 6 jaar geleden. 
 
Enkele voorbeelden van vragen die werden gesteld in 2020: 
 

- Mag een incassobureau een adres opvragen van iemand die nog schulden heeft 
openstaan? 

- Mogen we uittreksels uit het strafregister bewaren in een personeelsdossier? 
- Mogen we alle 80-plussers aanschrijven om onze hulp aan te bieden tijdens deze 

pandemie? 
- Mogen we ons WZC-personeel inlichten over wie er al-dan-niet is gevaccineerd? 
- De Rotary wil een kerstkaart sturen naar de doelgroepen die het OCMW tracht te 

bereiken in het kader van covid-19. Mogen wij hen die adressen bezorgen? 
- Is het aangeboden verwerkerscontract van Cultuurconnect/Cevi/Green Valley/… wel 

OK? 
- Is deze mail phishing, of is het legitiem? 
- Fiabilis wil in ons bestuur een optimalisatie doen, maar heeft daarvoor toegang nodig 

tot onze gegevens bij de Sociale Zekerheid. Kan dat? 
- Een schepen vraagt om een uitzondering te krijgen op het wachtwoordbeleid. Kan dat? 
- Moeten wij onze videoparlofoon aangeven als bewakingscamera? 
- Moet een advocaat kunnen aantonen dat hij/zij iemand vertegenwoordigt? 
- Burgers klagen dat ze door het gemeentebestuur dagelijks worden opgezocht in het 

Rijksregister. Hoe kan dat? 
- Mag een artiest alle contactgegevens opvragen van degenen die een ticket hebben 

gekocht van zijn voorstelling? 
- Uittreksels uit het strafregister zijn bijzonder gevoelig, maar hoe noteer je dan in de 

notulen dat een kandidaat is geweigerd omwille van een niet-blanco strafblad? 
- Mag een vakbond een personeelsdossier opvragen van een van hun leden? 
- Mogen we Google Forms gebruiken om een welzijnsenquête te houden in het bestuur? 
- Ook steeds veel vragen rond opvragingen in het bevolkingsregister, regels rond 

camerabewaking, toegangen tot overheidsportalen, …. 
- … 

 
Jaarlijkse vragenlijst KSZ 
Elk jaar vraagt de POD Maatschappelijk Integratie om een vragenlijst in te vullen om de 
maturiteit inzake informatieveiligheid te peilen van het OCMW. In 2020 is de vragenlijst pas in 
het najaar verstuurd. Iedereen die toegang heeft tot de KSZ is verplicht om jaarlijks deze 
vragenlijst in te vullen. 
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KSZ-controles 
Zoals ieder jaar werden er controles uitgevoerd op de opzoekingen die gebeurd zijn in de KSZ. 
Hierbij werd nagegaan of er voor elke opzoeking een goede motivatie kan worden gegeven. 
Het feit dat de OCMW-medewerkers weten dat er gecontroleerd wordt, vormt al een grote 
drempel tegen misbruik. 
 
Sensibilisering 
In verschillende besturen werden er opleidingssessies gegeven inzake informatieveiligheid. 
Hierbij wordt de focus gelegd op cases uit de realiteit, zodat de medewerkers er zich maximaal 
in kunnen herkennen. Zoals elk jaar gaat er veel aandacht naar phishing, wat ondanks de 
groeiende aandacht hiervoor, nog steeds een booming business is. 
 
Verwerkerscontracten 
Indien jouw (software)leverancier persoonsgegevens voor jou verwerkt, moet je met hen een 
overeenkomst afsluiten die aangeeft op welke manier er met die persoonsgegevens mag 
worden omgesprongen. We zijn ondertussen gelukkig op een punt gekomen dat zowat alle 
leveranciers beseffen dat dit noodzakelijk is. Niettemin blijft het een moeilijke oefening om met 
elke leverancier tot een aanvaardbare overeenkomst te komen. Ook het voortdurend wijzigen 
van opdrachten en leveranciers maakt het contractbeheer niet eenvoudiger. 
 
Opstellen en nakijken protocollen 
Indien er persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen 2 (of meer) Vlaamse overheden, dan 
moet er een protocol worden opgesteld, waarin duidelijk de grondslagen en de doelstellingen 
worden opgesomd. In 2020 is het opstellen van protocollen op kruissnelheid gekomen. Voor 
de bestrijding van covid-19 hebben de lokale besturen ook protocollen moeten ondertekenen 
met het Agentschap Zorg & Gezondheid. 

Bijzonder in 2019 

 
Telewerken 
Door de lockdown-maatregelen in 2020 werd telewerken plots de norm. Sommige besturen 
hadden hier geen ervaring mee, anderen in beperkte mate. Telewerken introduceert een 
heleboel nieuwe risico’s, zowel organisatorisch als op vlak van IT-beveiliging.  
Er werd contact opgenomen met de IT-diensten om te vermijden dat men massaal naar 
‘gemakkelijke’, maar minder veilige oplossingen zou grijpen, bijvoorbeeld: 
 

• Alles op Google drive zetten 

• Teamviewer installeren op de werk-pc 

• Privé PC’s toelaten op het netwerk via VPN. 
 
Er mag gerust een pluim gegeven worden aan de IT-medewerkers, want er werd doorgaans 
met veel aandacht voor veiligheid gewerkt. Er zijn dan ook geen grote incidenten geweest. 
Gelukkig waren de meeste besturen al bezig met het plannen of uitrollen van Office365. Dit 
maakte het vaak makkelijker om toch snel op een veilige manier informatie te delen, alsook 
om te kunnen vergaderen op afstand.  
 
Digitale zittingen 
Ook hier is er verbazend snel geschakeld en zijn veel besturen er in geslaagd om een zekere 
continuïteit te garanderen, ondanks alle kinderziekten bij de massale plotse omschakeling naar 
digitale vergaderingen. 
 
Protocollen 
Bij de bestrijding van de pandemie werd (soms pijnlijk) duidelijk hoe de wetgeving ons heel 
wat regels oplegt bij het uitwisselen van persoonsgegevens. Je kan immers niet meer zomaar 
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systematisch persoonsgegevens uitwisselen met andere overheden, zonder dat alles duidelijk 
op papier wordt gesteld in een protocol.  
Lokale besturen zijn echter een vlechtwerk van interne entiteiten (gemeentebestuur, OCMW, 
AGB, …) en externe samenwerkingen (Eerstelijnszones, Welzijnsverenigingen, Sociale 
Verhuur Kantoren, Politiezones,  …). Het kan een hele opgave zijn om een helder protocol te 
schrijven bij dergelijke samenwerkingen. 
Een goed voorbeeld van complexiteit zijn de protocollen voor de GBO-werking (Geïntegreerd 
Breed Onthaal). Dit zijn samenwerkingen tussen OCMW’s, CAW’s, mutualiteiten, Zorgkas en 
eventueel nog andere partners. Zij werken preventief en outreachend, waardoor je eigenlijk 
geen toestemming kan vragen aan de betrokkenen. Er worden allerlei erg gevoelige gegevens 
verzameld die moeilijk precies af te bakenen zijn. Het is ook moeilijk om op voorhand aan te 
geven welke gegevens voor welke deelnemende partner relevant zullen zijn. Er is ook weinig 
ervaring met protocollen, waardoor de neiging ontstaat om zich soms te terughoudend op te 
stellen. 
Dit zal in 2021 ongetwijfeld voor nog heel wat uitdagingen zorgen. 

Doelstellingen 2021 

 
Register van verwerkingen 
De GDPR legt de verplichting op om een register van verwerkingen bij te houden. In een 
gemeentebestuur is dit geen sinecure, gezien de vele processen in verschillende 
werkgebieden. Jammer genoeg is er weinig overkoepelende samenwerking op dit gebied, 
aangezien dit voor de meeste gemeentebesturen erg gelijklopend is. 
 
Uitwerken protocollen 
In 2021 zullen ongetwijfeld nog heel wat nieuwe protocollen voor de uitwisseling van 
persoonsgegevens op tafel komen te liggen.  
 
Regels rond werken in de Cloud 
Door de pandemie heeft het thuiswerk en het werken in ‘de Cloud’ (Office365) een hoge vlucht 
genomen. Er stellen zich hier echter zeer specifieke nieuwe risico’s: het wordt immers 
buitengewoon makkelijk om informatie te delen met externen. Er zal moeten uitgezocht worden 
hoe men dit kan inperken, zowel op technisch vlak door het verfijnen van de configuratie, als 
op organisatorisch vlak via reglementen. 

Opleidingen 

 

• Verschillende bijeenkomsten van de werkgroep informatieveiligheid bij de VVSG. 

• Donderdag 9 april - V-ICT-OR Webinar - Stemmen tijdens een online vergadering 

• Donderdag 9 april - GD&A Webinar: gegevensbescherming in de praktijk van 
overheidsopdrachten 

• Donderdag 24 september - Shopt IT 

• Dinsdag 13 oktober - BelRAI en CoT 
 
(Alle bijeenkomsten en opleidingen in 2020 zijn virtueel doorgegaan) 
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9. Archief- en documentbeheer 

 

Inleiding 

 
Net zoals de voorbije jaren stond de archiefdienst ook in 2020 in voor het archief- en 
documentbeheer in de volgende Meetjeslandse besturen: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, 
Kaprijke Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate. Naast deze openbare 
besturen werkte onze archiefdienst ook voor Zorgbedrijf Meetjesland en COMEET. 
Vanaf 1 januari 2020 werd de werking van de archiefdienst naast OCMW Aalter ook uitgebreid 
naar de gemeente Aalter. De afname van de gemeente Kaprijke werd vermeerderd, die van 
Maldegem werd verminderd. 
 
De verschillende besturen zijn verdeeld tussen de drie archief- en documentbeheerders. Elke 
archief- en documentbeheerder staat in voor het volledige archiefbeheer binnen zijn besturen. 
Omdat het cruciaal is dat in elk bestuur dezelfde archiefaanpak gehanteerd wordt, is 
regelmatig overleg tussen de archief- en documentbeheerders essentieel. Daarom werd in de 
werkschema’s ook ruimte voorzien voor overleg en delen van kennis en informatie (de zgn. 
maandelijkse ‘Administratieve dag’).  
 
Gedurende de maand maart veranderde ieders leven drastisch door de verspreiding van het 
COVID-19 virus. De maatregelen om het virus in te dijken, hadden ook gevolgen voor de 
normale archiefwerking binnen de verschillende gemeentes. De normale frequente passages 
bij de verschillende gemeentes waren door de opkomst van het virus sterk verminderd. Zo 
werkte onze archiefdienst sinds half maart voornamelijk van thuis uit. Ondanks deze 
ongebruikelijke situatie, bleef de archiefdienst zich op allerlei vlakken sterk inzetten voor het 
archiefbeheer in de Meetjeslandse besturen. 
 
Zie bijlage 1 voor het aantal VTE dat elk bestuur afneemt.  

Activiteiten 2020 

 
Selectie en vernietiging 
OCMW’s:  
Omdat niet alle documenten voor eeuwig en altijd bewaard moeten worden, is het noodzakelijk 
op tijd en stond over te gaan tot een selectie- en vernietigingsronde. Om na te gaan welke 
documenten te bewaren zijn en welke vernietigd mogen worden, wordt gebruik gemaakt van 
de selectielijst voor OCMW-archief. Deze werd opgesteld door de Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD vzw) en goedgekeurd door het Rijksarchief in 
2015. 
 
OCMW Evergem: 65,88 meter archief vernietigd 
 
In 2020 is er zodoende 65,88 meter OCMW-archief vernietigd. Voor de cijfers per bestuur 
zie bijlage 2). 
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Voor een duidelijkere weergave werd er geopteerd om de cijfers van de prefusiebesturen 
Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem samen weer te geven onder de 
noemer van het nieuwe bestuur (Aalter en Lievegem). Voor de afzonderlijke cijfers per 
prefusiebestuur, zie bijlage 5. 
 
Gemeenten: 
Ook in steden en gemeenten moet niet elk document tot in de eeuwigheid bewaard worden. 
Net zoals voor OCMW-archief bestaat er voor gemeentearchief een selectielijst (ook opgesteld 
door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD vzw) en 
goedgekeurd door het Rijksarchief in 2020) die aangeeft welke documenten bewaard moeten 
worden en welke in aanmerking komen voor vernietiging. 
  
Gemeente Aalter: 169,04 meter archief vernietigd 
Gemeente Assenede: 35,12 meter archief vernietigd 
Gemeente Eeklo: 36,60 meter archief vernietigd 
  
In 2020 is er zodoende 240,76 meter gemeentearchief vernietigd. Voor de cijfers per bestuur 
zie bijlage 3). 
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Voor een duidelijkere weergave werd er geopteerd om de cijfers van de prefusiebesturen 
Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem samen weer te geven onder de 
noemer van het nieuwe bestuur (Aalter en Lievegem). Voor de afzonderlijke cijfers per 
prefusiebestuur, zie bijlage 3. 
 
In Eeklo werd de vernietigingsprocedure uitgeschreven en goedgekeurd. 
 
Bruikleenprincipe uitwerken 
Gearchiveerde dossiers kunnen steeds geraadpleegd worden. Het is echter belangrijk om 
steeds op de hoogte te zijn van wie welk dossier op welk moment heeft opgevraagd en 
teruggebracht. Daarom mag enkel de plaatselijke archiefverantwoordelijke dossiers uit het 
archief halen en registreert hij/zij dit in een tabel. Zo is men steeds op de hoogte waar een 
dossier terug te vinden is. 
 
In de besturen van Aalter, Assenede, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins 
en Zelzate is deze bruikleentabel in het verleden reeds ingevoerd. 
 
Deze grafiek toont ons hoeveel gearchiveerde dossiers er per jaar geraadpleegd worden. 
Hieronder een overzicht van de laatste 6 jaar. (zie bijlage 4 voor de gedetailleerde cijfers) 
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Richtlijnen voor de diensten 
Bij verschillende besturen liggen er in de kelders en op zolders nog heel wat dossiers op 
archivering te wachten. Deze werkachterstand mag zeker niet groter worden. Willekeurig en 
naar believen afgesloten dossiers uit de bureaus in het depot deponeren is uit den boze. Hoe 
dergelijke overdrachten naar het archief wel moeten gebeuren staat duidelijk vermeld in 
richtlijnen, die samen met de diensten opgesteld worden. 
 
Op deze manier is perfect op te volgen wat er in het archief terecht komt. Bovendien verlopen 
de overdrachten zo vlotter en efficiënter en groeit de werkachterstand niet verder aan. 
Dergelijke overdrachtsrichtlijnen zijn opgesteld, verspreid en besproken in: 
 

- Aalter: Academie, cel Budget (dienst overheidsopdrachten), cel Burgerzaken, cel 
Jeugdvoorzieningen, Cel Personeelszaken, cel Risicobeheersing, cel ROL (dienst 
Stedenbouw, dienst lokale economie, dienst mobiliteit), cel Sport  en cel Wegen en 
Domeinen. Naast de richtlijnen voor de diensten werd er ook een aanzet gegeven tot 
de creatie van een archief- en leeszaalreglement. 

- Assenede: dienst IBO. 
- Eeklo: sportdienst, lokaal dienstencentrum 
- Evergem: dienst Cultuur, dienst voor Onthaalgezinnen (DVO), dienst Gebouwen en 

Logistiek dienst Groen, dienst Infrastructuur, dienst Jeugd, dienst Maatschappelijke 
Zaken en dienst Mobiliteit. 

- Kaprijke: bibliotheek, financiële dienst, personeelsdienst, secretariaat, sportdienst, 
technische dienst en dienst communicatie 

- Lievegem: burgerzaken, sociale dienst, omgeving, communicatie, secretariaat, 
financiële dienst, onthaal, vrije tijd, IT-dienst, personeelsdienst, organisatiebeheersing 
en team infrastructuur 

- Naast de richtlijnen voor de diensten werd er ook een aanzet gegeven tot de creatie 
van een archief- en leeszaalreglement.  

- Maldegem: sociale dienst en sociaal huis 
- Naast de richtlijnen voor de diensten werd er ook een aanzet gegeven tot de creatie 

van een archief- en leeszaalreglement. 
- Sint-Laureins: dienst Communicatie en dienst Vrije Tijd. 
- Wachtebeke: secretariaat, burgerzaken, technische dienst en financiële dienst 
- Zelzate: secretariaat en sociale dienst  
- Zorgbedrijf Meetjesland: thuiszorg 
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Verder uitwerken en aanvullen archiefbeheerssysteem 
Onze archiefwerking kan beter georganiseerd worden, mits een goede softwarematige 
ondersteuning. Daarom kijken we vanuit de archiefdienst naar een ABS 
(ArchiefBeheerSysteem) als oplossing. Een ABS is een informatiesysteem dat 
archiefbescheiden (analoog, digitaal en hybride) opneemt, beheert en beschikbaar stelt door 
de tijd heen. Het bevat geen digitale stukken, het is een beheersmatig platform. Concreet 
betekent dit dat een ABS gebruikt wordt bij: 

- Het verwerven en beschrijven van overgedragen archief 
- Het opzoeken en raadplegen van archiefdocumenten 
- Het ontlenen van archiefdocumenten (‘bruiklenen’) 
- Depotbeheer, inclusief de koppeling met een e-depot 

 
Een ABS is, in tegenstelling tot de huidige aanpak, niet gratis. Bepaalde ABS’en werken echter 
met modules, waardoor je zelf kan kiezen hoe ingewikkeld en duur het systeem zal worden. 
Het aanschaffen van een ABS gaat ook gepaard met de aanschaf van een licentie voor 
software. 
 
In 2020 werd er verder gewerkt aan de voorbereiding van een mogelijke aanschaf van een 
ABS. Er werd een nota opgesteld waarin de problematiek, de voor- en nadelen en mogelijke 
denkpistes voor de uitrol van het ABS werd beschreven. Het idee van het ABS werd ook 
voorgesteld op het door de Welzijnsband georganiseerd overleg van de algemeen directeurs 
van 18 december 2020. In 2021 staat de concrete aanschaf van een ABS gepland en zal 
hieraan verder gewerkt worden. 
 
Nadere toegangen maken, verder ontsluiten, inventarissen maken 
In bijna elk bestuur is er gewerkt om één of meerdere reeksen toegankelijk(er) te maken. Dit 
betekent dat ze geschoond, digitaal opgelijst en verpakt worden en een plaatscode krijgen. 
Zodoende is het mogelijk door middel van zoektermen een dossier in een handomdraai terug 
te vinden. 
 

- Aalter: Beheer Openbaar Domein, Burgerzaken, Communicatie en Coördinatie, 
Evenementen, Gebouwenbeheer, Kwaliteit, Lokale Economie, Milieu en 
Duurzaamheid, Mobiliteit, Overheidsopdrachten, Personeelszaken, Risicobeheer, 
ROL, Secretariaat, Stedenbouw, Veiligheid, Welzijnszaken en Zakelijke Rechten. 

- Assenede: Burgerzaken, Financiële Dienst, Kerkfabriek, Personeelsdienst, Sociale 
Dienst, Technische Dienst en Vrije Tijd 

- Eeklo: personeelsdienst, sociale dienst, thuiszorg 
- Evergem: Burgerzaken, Financiële Dienst, Gemeentewerken, Internationale 

Samenwerking, Maatschappelijke Zaken, Milieu, Patrimonium, Personeelsdienst, 
Secretariaat, Sociale Dienst en Stedenbouw. 

- Kaprijke: personeelsdienst, financiële dienst, sportdienst, secretariaat, sociale dienst 
en dienst communicatie 

- Lievegem: teams burgerzaken, financiën, sociale dienst, secretariaat en 
personeelsdienst 

- Maldegem: sociale dienst, LOI, CSR, personeelsdienst 
- Sint-Laureins: Burgerzaken, Financiële Dienst, Milieu, Onderwijs, Personeelsdienst, 

Secretariaat, Sociale Dienst, WZC en Technische Dienst. 
- Wachtebeke: burgerzaken, financiële dienst, personeelsdienst, technische dienst en 

sociale dienst 
- Zelzate: burgerzaken, personeelsdienst en WZC 
- Zorgbedrijf Meetjesland: WZC (bewonersdossiers) 

 
Depotbeheer 
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In elk bestuur: de gearchiveerde dozen op hun juiste plaats zetten, met fysiek onderscheid 
tussen permanent en tijdelijk te bewaren documenten. 
 

- Aalter: nodige stappen werden gezet met het oog op de aankoop van nieuwe 
archiefrekken die in de nieuwe archiefruimtes geplaatst zullen worden. Voorbereiding 
en uitvoering van de verhuis van het archief uit locaties in Knesselare naar het 
gemeentehuis in Aalter. Verder herinrichten van de aanwezige archiefruimtes (verder 
onderscheid maken tussen permanent en tijdelijk bewaren). 

- Assenede: verder monitoren van de klimatologische omstandigheden (temperatuur en 
vochtigheid) in de archiefruimte. Nodige stappen werden eveneens gezet met oog op 
de aankoop van nieuwe archiefrekken die in de nieuwe archiefruimte in het 
dienstencentrum geplaatst zullen worden. 

- Eeklo: Voorbereiding en uitvoering van de verhuis van het OCMW-archief van de 
Visstraat naar de Zuidkaai.  

- Evergem: wegwerken van vroegere onverwerkte overdrachten. Verhuis van archief uit 
bewaarplaats op de tweede verdieping naar de zolder. 

- Kaprijke: wegwerken van vroegere onverwerkte overdrachten. 
- Lievegem: de dozen in OCMW-archief Waarschoot en gemeentearchief Waarschoot 

herschikken om efficiënter gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte. 
- Daarnaast werd voorbereidend werk geleverd met oog op de nieuwe archiefruimte die 

in het nieuw administratief centrum zal komen. 
- Sint-Laureins: herinrichten archiefruimte naar aanleiding van werken in de kelder.  
- Wachtebeke: wegwerken van vroegere onverwerkte overdrachten. Chronologisch en 

aansluitend plaatsen van oud archief om de doorzoekbaarheid te vergroten. 
- Zelzate: wegwerken van vroegere onverwerkte overdrachten. 
- Zorgbedrijf Meetjesland: aangezien een vleugel van WZC Ter Leenen in Nevele 

onder de sloophamer verdween, moest een nieuw onderkomen gezocht worden voor 
het archief dat zich daar bevond. Het archief dat nog ressorteerde onder OCMW 
Nevele, is overgedragen aan Deinze; het archief gevormd na de oprichting van het 
Zorgbedrijf kreeg een nieuwe plaats in het WZC. 

Ook voor het archief dat nu nog in WZC Ter Caele (Evergem) staat, wordt binnenkort een 
nieuwe bewaarplaats gezocht. Een eerste denkoefening die resulteerde in enkele 
mogelijkheden stond in 2020 op de agenda. 
  
Aankoop zuurvrij verpakkingsmateriaal 
Er zijn bestellingen geplaatst van 24 pakken zuurvrij pak omslagpapier en van 1350 zuurvrije 
archiefdozen (I.C.N.-norm 3). Zowel het papier als de dozen voldoen aan internationale 
normen. 
Dergelijk verpakkingsmateriaal is noodzakelijk voor goede bewaring van de 
archiefdocumenten.  
  
Dynamisch archief 
Naast het statisch archief wordt ook aandacht besteed aan het dynamisch archief. Dit is het 
zogenaamd ‘levend’ archief. Het betreft de documenten die nog frequent geraadpleegd 
worden tijdens de dagelijkse werking en dus nog administratieve waarde hebben. 
  
In Aalter werden opruimacties georganiseerd en begeleid naar aanleiding van de 
reorganisatie van de bureauruimtes in het gemeentehuis. Dit leidde ook tot verschillende 
overdrachten naar het archief: personeel, budget, wegen en domeinen, ROL, evenementen, 
sociale dienst, communicatie en coördinatie, welzijn, burgerzaken en gebouwen.  
In Assenede werd er archief overgedragen naar het statisch archief van de volgende diensten: 
personeelsdienst, technische dienst, burgerzaken en sociale dienst. De technische dienst en 
personeelsdienst werden begeleid in de opkuis van hun bureau. 
In Eeklo gingen opruimacties door in de sportdienst en in de bureau van de OCMW-secretaris. 
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In Evergem werd er archief overgedragen naar het statische archief van de volgende diensten: 
burgerzaken, infrastructuur, groen en mobiliteit (vroegere gemeentewerken), gebouwen en 
logistiek, secretariaat, sociale dienst en financiële dienst.  
In Kaprijke werd er bij de sportdienst een opruimactie gedaan in het bureau van de sport 
coördinator. De diensten burgerzaken, communicatie en secretariaat werden begeleid bij een 
overdracht van dossiers naar het archief. 
In Lievegem werden teams personeel, burgerzaken, financiën en onthaal begeleid bij een 
overdracht van dossiers naar het archief. 
In Maldegem werd het onthaal en secretariaat geholpen bij een overdracht van patrimonium- 
en verzekeringsdossiers. 
In Sint-Laureins werd de dienst burgerzaken begeleid in de opkuis van hun bureau.  
In Wachtebeke werden teams personeel, burgerzaken, financiën begeleid bij een overdracht 
naar het archief. 
In Zelzate werd een grote opruimactie opgezet voor de overdracht van strafdossiers naar het 
archief. De dienst BKO werd begeleid bij een overdracht van dossiers naar het archief 
In Zorgbedrijf Meetjesland werd een eerste blik geworpen op aankoopdossiers die richting 
archief mogen verhuizen. In 2021 wordt dit verder opgevolgd. 
  
Digitaal archief 
In elk bestuur: er werd in 2020 geopteerd om in Aalter, Eeklo en Wachtebeke te starten met 
het Serieregister als onderdeel van Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) van de Vlaamse 
Overheid. Dit platform is gratis en wordt als proefproject uitgebreid getest in deze 3 besturen. 
In de loop van het najaar van 2020 werd vooral verkennend werk gedaan. Het is de bedoeling 
om in 2021 ook met het Serieregister te starten in alle Meetjeslandse besturen.   
  
Wat betreft het digitaal depot hield de archiefdienst zich voorlopig nog even op de zijlijn, mede 
door de vele voorbereidende stappen die nog dienen gezet te worden. De uitrol van het 
Serieregister kan in sommige gevallen immers de voorbereiding zijn voor de instap in een 
digitaal depot (in het geval van DAV). Natuurlijk werden de verschillende ontwikkelingen van 
de beschikbare digitale depots op de voet gevolgd. 
 
In 2020 heeft de archiefdienst ook een eerste kennismaking gehad met en een verkenning 
gedaan van de RecordsManagement Tool (ook wel RMTool) ontworpen door VHIC. De 
RMTool is als het ware een soort van digitale gereedschapskist waarmee mappenstructuren 
en netwerkschijven op orde kunnen gezet worden, dit eventueel ter voorbereiding van opname 
van documenten in een digitaal depot. De tool biedt met andere woorden een goede 
ondersteuning voor het archiveren van digitale bestanden. De archiefdienst heeft een demo 
omtrent deze tool gevolgd en heeft ook de mogelijkheid gehad om de tool uitvoerig te testen. 
De ontwikkelingen van de RMTool zullen in de toekomst nauwgezet opgevolgd worden. 
 
Daarnaast vond er op 18 december 2020 een toelichting van de archiefdienst plaats op het 
door de Welzijnsband georganiseerde overleg van de algemeen directeurs. Daarin werd de 
toekomstvisie met betrekking tot het archief- en documentbeheer uitgelegd. De nadruk lag 
hierbij vooral op de nakende verschuiving van prioriteiten van het papieren archief naar 
uitdagingen in het digitale archief en de gevolgen hiervan. Er werden vier uitdagingen 
toegelicht: 

• Verdere professionalisering van de archiefwerking in de vorm van een 
archiefbeheersysteem 

• Verplichte gebruik van het serieregister 

• Archiveren uit softwarepakketten 

• Digitaal depot 
 
Voor zover het mogelijk is, neemt de archiefdienst deze nieuwe uitdagingen natuurlijk op 
binnen het tijdsslot voorzien per openbaar bestuur. Dit is echter niet altijd haalbaarmogelijk, 
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waardoor er vanuit de archiefdienst van de Welzijnsband aan de besturen werd gevraagd waar 
zij de accenten op willen leggen in het toekomstig archiefbeheer. Zo kan de archiefdienst 
gerichter inspelen op de noden en vragen van de besturen en weet de archiefdienst in welke 
richting het moet evolueren op vlak van archiefbeheer. Een aangereikte oplossing is het 
voorzien van ondersteuning door de lokale besturen voor de verwerking van het papieren 
archief, waardoor de archief- en documentbeheerders zich kunnen toeleggen op de 
uitdagingen inzake het digitaal archief, naast het coachen van die ondersteunende persoon. 
In de loop van 2021 wordt hieraan verder gevolg gegeven. 
  

- In Aalter werd er advies verleend bij de archivering en bewaring van digitale dossiers. 
Verschillende digitaliseringsprojecten werden opgezet en begeleid (vooral cel ROL). 
Het Serieregister werd opgestart en zal verder uitgewerkt worden in 2021. 

- In Eeklo werd verder gewerkt aan de nieuwe mappenstructuur. De structuur werd 
aangemaakt voor volgende diensten: sport, jeugd, lokale economie, communicatie en 
lokaal dienstencentrum. Nadat zij hun documenten hebben overgezet van oude naar 
nieuwe structuur, kunnen alle stadsdiensten nu in hun nieuwe structuur werken. Voor 
het OCMW werden de eerste stappen gezet richting nieuwe mappenstructuur. In 2021 
staat dit verder op de agenda. 

- Ook aan het doorvoeren van aanpassingen aan de nieuwe mappenstructuur (nieuwe 
mappen aanmaken, toegangsrechten aanpassen,…) werd de nodige aandacht 
besteed. 

- In de Evergem werd er advies verleend bij de archivering en bewaring van digitale 
dossiers. Daarnaast werd er ook advies gegeven over een mogelijke instap op DAV. 

- In Kaprijke werd er advies verleend bij de archivering en bewaring van digitale 
dossiers. Daarnaast werd de mogelijkheid voor het gebruik van een nieuwe 
mappenstructuur bekeken. 

- In Lievegem is gewerkt aan de nieuwe mappenstructuur voor secretariaat, sport, 
evenementen en archief. Ook voor teams communicatie en financiën werd hiertoe 
begin 2020 een aanzet gegeven, maar Covid 19 strooide roet in het eten om hier verder 
efficiënt mee verder te gaan. Dit werk zal voor beide teams hernomen worden.  

- In Sint-Laureins werd er gepolst naar de mogelijkheid voor substitutie van bepaalde 
dossiers bij Burgerzaken. De hybride situatie van papier en digitale documenten werd 
besproken in een kort overleg. 

- In het Zorgbedrijf Meetjesland werd gewerkt aan een nieuwe mappenstructuur voor 
de financiële dienst, personeelsdienst, communicatie, ICT, informatieveiligheid en 
archief. 

 
Begeleiding geven 
Om de doelstellingen te realiseren heeft de archiefbeheerder de hulp nodig van de plaatselijke 
archiefverantwoordelijken. Zij moeten tijd vrijmaken voor het archief, wat niet altijd even 
gemakkelijk is. Daarom zijn we heel blij dat men in verschillende Meetjeslandse besturen de 
archiveringsploeg heeft uitgebreid met één of meerdere art. 60, administratieve krachten en/of 
vrijwilligers (Assenede, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate). Zij 
houden zich vooral bezig met de oude afgesloten dossiers te schonen en op te lijsten, 
waardoor deze gemakkelijker toegankelijk worden. Op deze manier vallen de 
archiveringswerkzaamheden niet stil als de archief- en documentbeheerder niet aanwezig is. 
Aangezien deze medewerkers vaak weinig of geen archiefachtergrond hebben, staan we ook 
in voor hun begeleiding en opvolging.  
 
In Wachtebeke helpen de vrijwilligers voornamelijk met het beantwoorden van vragen van 
externen. Door de verspreiding van COVID-19 werd de samenwerking echter tijdelijk on hold 
gezet. De bedoeling is om dit in 2021 te hernemen. Alsnog in Wachtebeke werd er ook dit jaar 
samengewerkt met twee jobstudenten om het statisch archief van de technische en financiële 
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dienst onder handen te nemen. De begeleiding werd door de archief- en documentbeheerder 
op zich genomen. 
 
Door de strenge maatregelen gedurende de coronacrisis, dreigden veel personeelsleden van 
de lokale besturen in het Meetjesland zonder werk te vallen. Redders, onthaalmedewerkers, 
arbeiders en allerlei ander personeel werden noodgedwongen geconfronteerd met een 
werktekort. Er werd dan ook gezocht naar diverse manieren om deze personeelsleden aan het 
werk te houden. In enkele besturen hielpen zo ook heel wat van deze mensen in het archief. 
Onder begeleiding van onze archiefdienst werden de archieven ijverig geïnventariseerd, 
verhuisd, gedigitaliseerd en opgeschoond. De inzet van personeelsleden op het archief is een 
positieve noot in de crisis. Voor velen onder hen was het een aangename afwisseling op hun 
huidig takenpakket en bovendien kwam het archiefbeheer in deze besturen in een 
stroomversnelling te liggen. De hernieuwde aandacht en inzet op het archief is dan ook zeker 
iets wat besturen in de toekomst moeten trachten mee te nemen. 
 
Dit alles bij elkaar zorgt voor een heel aantal vragen die door de archief-en 
documentbeheerders beantwoord worden. Naast vragen van medewerkers behandelden we 
ook vragen van externen. Vragen van burgers gaan voornamelijk over genealogie, maar ze 
kunnen voor elke archiefopzoeking bij ons terecht. In 2020 werd de archiefdienst 
geconfronteerd met diverse moeilijke aanvragen, gaande van onredelijke vragen tot 
opzoekingen in niet-openbare zaken. Dit resulteerde in een grondig onderzoek naar de 
bestaande wetgeving en het uitwerken van allerlei nota’s. In verschillende besturen werd in 
dat opzicht ook onder impuls van de archiefdienst het begrip redelijke en onredelijke 
aanvragen bij genealogische opzoekingen ingevoerd. 
 
In 2020 zijn er 1323 vragen beantwoord. (Voor de cijfers per bestuur zie bijlage 5 en 6). 
Ondanks het vele thuiswerken van de archiefdienst gedurende ‘lockdown’ periodes nam het 
aantal vragen niet af.  Het aantal steeg zelfs telkens, zowel in absolute cijfers op jaarbasis als 
tijdens de 2 periodes van ‘lockdown’ (maart-april en oktober-november). 
 

 
 

Voor een duidelijkere weergave werd er geopteerd om de cijfers van de prefusiebesturen 
Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem samen weer te geven onder de 
noemer van het nieuwe bestuur (Aalter en Lievegem). Voor de afzonderlijke cijfers per 
prefusiebestuur, zie bijlage 5. 
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COMEET 
 
Aangezien de samenwerking met erfgoedvereniging COMEET buiten de normale manier van 
werken valt van onze archiefdienst, geven we apart een korte weergave van onze activiteiten 
bij COMEET. In 2020 werd voornamelijk ingezet op de volgende projecten: 
 
‘Komt dat zien! Komt dat zien! Kermisaffiches in het Meetjesland’.  
Na het in kaart brengen van de kermisaffiches in 2019, ging onze archiefdienst samen met 
COMEET op zoek naar de beste manier om de affiches te digitaliseren. Eén van de voordelen 
van digitalisering is het feit dat affiches beschermd worden van eventuele verdere schade door 
veelvuldige raadpleging. Digitalisering heeft ook als extra voordeel dat de archiefstukken 
gemakkelijker beschikbaar kunnen gemaakt worden door het publiek. In de eerste maanden 
van 2020 lag de nadruk voornamelijk op een uitgebreid marktonderzoek en het opvragen van 
offertes. Uiteindelijk werd er beslist om met de firma GMS samen te werken. Na de 
digitalisering in de zomermaanden, kon er in september gestart worden met het beschrijven 
van  de kermisaffiches.  
 
Het beschrijven van de affiches vond plaats gedurende een heuse inventarisatiedag in 
september, waarbij vrijwilligers samen met mensen van COMEET en Welzijnsband honderden 
affiches van de nodige beschrijvingen voorzien hebben.  
Terzelfdertijd werd er nagedacht hoe de affiches, die op dat moment voornamelijk in A4-dozen 
zaten, herverpakt konden worden om ervoor te zorgen dat deze stukken in betere 
omstandigheden worden bewaard. Gezien het formaat van deze affiches bleek dat het oprollen 
van deze stukken de beste oplossing zou zijn. In samenwerking met een vrijwilliger werd er 
eind 2020 gestart met de herverpakking. 
 
In 2021 loopt het project op zijn eind en zullen de laatste affiches worden herverpakt. 
Daarnaast zal de nadruk komen liggen op het tentoonstellen van de affiches, zowel digitaal 
als fysiek. 
 
‘Feedbackgroep Regionaal archief’.  
Eind 2020 kwam er vanuit COMEET het voorstel om de archiefwerking omtrent historische 
archieven (gevormd voor de fusieronde van 1976) verder regionaal aan te pakken. Het eerste 
project dat liep doorheen 2018 en 2019 zorgde voor een rudimentair overzicht van de 
archiefstukken en had als conclusie dat er nog heel wat ruimte was voor verbetering. Om dit 
verder te concretiseren, werd er beslist om hieromtrent een feedbackgroep op te richten. Een 
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eerste verkennende vergadering vond eind 2020 plaats. In 2021 zal er hier ongetwijfeld op 
verder gebouwd worden. 

Opleidingen 

 
Om de verschillende evoluties binnen de archiefwereld bij te houden, is onze archiefdienst 
voortdurend bezig met zich verbeteren. Per opleiding wordt er één of meerder archief- en 
documentbeheerders afgevaardigd. Na de vorming worden de belangrijkste accenten aan het 
volledige archiefteam overgebracht. In 2020 kwamen de volgende vormingen (al dan niet 
digitaal) aan bod:  
 
20/02/2020:  Het papier mag weg: substitutie na digitalisering 
Steeds vaker krijgen we de vraag vanuit besturen om papieren documenten te vervangen door 
digitale om zo plaats te maken in het archief. Dit digitaliserings- en daar aan gekoppeld 
vernietigingsproces, ook wel substitutie genoemd, is echter verbonden aan allerlei 
voorwaarden, regels en juridische aspecten. De opleiding georganiseerd door Inovant gaf 
weer hoe je correct aan substitutie kan doen.  
 
03/03/2020:  Website-archivering  
Het liberaal archief organiseerde een studiedag waar er verschillende sprekers hun ervaring 
met het archiveren van websites kwamen voorstellen. Hierbij werd de nadruk gelegd op 
wetgeving rond het archiveren van websites, de verschillende methodes en hun haalbaarheid 
voor de gemiddelde organisatie.  
 
27/03/2020: Demo RMTool (VHIC) 
Het VHIC organiseerde een demo voor de archiefdienst van hun RecordsManagement Tool 
(RMTool). In deze demo werd het nut van de tool in het kader van digitaal archiveren naar 
voren geschoven. In de nasleep van deze demo kreeg de archiefdienst ook de mogelijkheid 
om zelf even met de tool aan de slag te gaan. 
 
23/04/2020:  Webinar: Archiveringsplicht van documenten mede in het kader van de GDPR 
regels 
Escala organiseerde deze opleiding om er op te wijzen dat er talloze verplichtingen zijn inzake 
bewaren en archiveren van documenten en hoe deze te verzoenen zijn met de nieuwe 
Europese privacyregels inzake informatieveiligheid (GDPR) 
 
19/06/2020:  Webinar: update VHIC + koppeling DAV  
Naar aanleiding van een verdere uitbreiding van de functionaliteiten werd een korte webinar 
georganiseerd waar de precieze implicaties van deze nieuwe functies uit de doeken werden 
gedaan. Tijdens deze webinar lag voornamelijk de nadruk op het feit dat de tool kan gebruikt 
worden als voorbereiding voor de opname van digitale documenten in het digitaal depot van 
de Vlaamse Overheid (DAV). 
 
23/06/2020, 30/06/2020:  Demo Digitaal Archief Vlaanderen  
Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid organiseerde een demo omtrent Digitaal Archief 
Vlaanderen met als doel de lokale besturen meer informatie te verschaffen over de door hen 
aangereikte toepassingen, namelijk het Serieregister en het E-depot.   
 
18/09/2020:  Digitaal archiveren uit informatiesystemen: duurzaam bewaren van gegevens 
De VVBAD organiseerde deze opleiding om te leren hoe de talrijke data en informatie die in 
de vele softwaresystemen opgeslaan is, op een duurzame manier gearchiveerd kan worden. 
  
IGA-bijeenkomst (Intergemeentelijke Archiefdienst) 
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Sinds 2016 maakt onze archiefdienst als stichtend lid deel uit van een werkgroep waarin alle 
intergemeentelijke archivarissen van Vlaanderen vertegenwoordigd zijn (IGA Midwest, IGA 
Poperinge-Vleteren, Erfgoedcel Land van Dendermonde, Welzijnskoepel West-Brabant, IGA 
Balen-Dessel-Laakdal-Meerhout-Retie, Erfgoed Noorderkempen en Welzijnsband 
Meetjesland). Het doel van de jaarlijkse bijeenkomsten van deze werkgroep is het bespreken 
van de specifieke problemen waarmee intergemeentelijke archivarissen te maken hebben, het 
uitwisselen van ervaringen en kennis en het opvolgen van de evoluties binnen de 
archiefsector.  
 
In 2020 ging deze bijeenkomst door op 15 december. Door de omstandigheden met het 
COVID-19 virus werd deze bijeenkomst digitaal georganiseerd en was het overleg beperkt tot 
bespreking van de ervaringen en problemen gedurende de COVID-19 crisis. 
 
 

Bijlagen 

 
Bijlage 1: Aantal VTE dat de besturen afnemen van de archiefdienst 
 

Bestuur 
Afname VTE 
2020 

Aalter OCMW 0,2 

 Gemeente 0,2 

Assenede 
OCMW 0,075 

Gemeente 0,05 

Eeklo 
OCMW 0,1 

Stad 0,3 

Evergem 
OCMW 0,15 

Gemeente 0,1 

Kaprijke 
OCMW 0,05 

Gemeente 0,1 

Lievegem OCMW + Gemeente 0,4 

Maldegem OCMW + Gemeente 0,15 

Sint-Laureins 
OCMW 0,075 

Gemeente 0,1 

Wachtebeke OCMW + Gemeente 0,3 

Zelzate 
OCMW 0,05 

Gemeente 0,05 

   

Zorgbedrijf 

Ondersteunde 
diensten 

0,05 

Nevele 0,05 

Maldegem 0,05 

Evergem 0,05 
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Adm. dag 

Archief- en 
documentbeheerder 1 

0,05 

Archief- en 
documentbeheerder 2 

0,05 

Archief- en 
documentbeheerder 3 

0,05 

  
 

COMEET   0,2 
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Bijlage 2: Overzicht vernietigingen OCMW’s (in strekkende meter) 
 

  vroeger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Subtotaal 

Aalter 55,58   16,50    23,47     95,55 

Assenede 76,58   13,20     27,83   117,61 

Deinze          21,48 / 21,48 

Eeklo 89,04 24,12 19,12 26,04   39,07   46,2  243,59 

Evergem 79,10       47,40   65,88 192,38 

Kaprijke 8,98 4,92 3,00    15,71   11,9  44,51 

Knesselare    25,42    20,77 17,9 / / 64,09 

Lievegem          5,62  5,62 

Lovendegem 3,80 8,06  4,05    10,62    / / 26,53 

Maldegem 73,9      41,78     115,68 

Nevele 55,25 5,50     39,89  33,94 / / 134,58 

Sint-Laureins 16,58 10,68 4,68 24,84    35,46    92,24 

Waarschoot 12,08  9,84    16,08   / / 38,00 

Zelzate 130,53  21,66  39,48 64,68 7,32 27,96 64,52  356,15 

Zomergem 13,64  2,64    16,91    / / 33,19 

                    

Subtotaal 615,06 53,28 60,94 110,05 39,48 234,12 145,04 107,63 149,72 149,72  

            

Algemeen totaal           1581,2 
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Bijlage 3: Overzicht vernietigingen gemeenten (in strekkende meter) 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 Subtotaal 

Aalter / / / / 169,04 169,04 

Assenede   63,80     35,12 98,92 

Eeklo 24,53 180,66     36,6 241,79 

Evergem     43,32     43,32 

Nevele 60,49   34,71 /  /  95,20 

Sint-Laureins   55,70       55,70 

Wachtebeke     44,04 42,50   86,54 

Zelzate   109,74       109,74 

Zomergem 52,20 2,16 39,08    / 93,44 

              

Subtotaal 137,22 412,06 161,15 42,50 240,76  
              

Algemeen totaal          670,24 
 
Bijlage 4: Overzicht bruiklenen besturen: 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aalter   21 9 12 11 14 8 11 5 24 16 

Assenede               4 0 0 0 

Deinze                 17 / /  

Evergem         53 21 19 8 35 19 29 

Kaprijke 7 3 4 2 9 12 3 4 1 2 1  

Lievegem                   161 23 

Maldegem 37 40 88 14 28 29 14 15 31 23 12 

Nevele             4 1 17 / /  

Sint-
Laureins     9 5 5 9 2 16 0 5 0 

Waarschoot 19 22 48 52 79 46 56 48 50 / /  

Zelzate 37 15 19 10 24 23 41 13 15 20   
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Bijlage 5: Vragen besturen archiefdienst WZB: 
 

  2018 2019 2020 Subtotaal 

Aalter 38 48 235 321 

Assenede 35 37 45 117 

Deinze / 32 / 32 

Eeklo 166 145 188 499 

Evergem 45 37 97 179 

Kaprijke 7 39 23 69 

Knesselare 18 / / 18 

Lievegem / 144 331 475 

Lovendegem 39 / / 39 

Maldegem 41 29 34 104 

Nevele 41 / / 41 

Sint-Laureins 31 44 95 170 

Wachtebeke 81 80 119 280 

Waarschoot 12 / / 12 

Zelzate 17 48 47 112 

Zomergem 19 / / 19 

COMEET 5 22 80 107 

Zorgbedrijf Meetjesland 28 18 29 75 

          

Subtotaal per jaar 623 723 1323   

Algemeen Totaal       2669 
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Bijlage 6 Vragen besturen archiefdienst WZB per maand: 
 

  Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Lievegem Maldegem 
Sint-
Laureins Wachtebeke Zelzate COMEET Zorgbedrijf Subtotaal 

januari 11 2 27 10 1 43 3 1 14 12 5 7 136 

februari 8 4 23 6 3 44 4 6 18 7 4 6 133 

maart 27 2 20 3 3 30 1 8 12 4 4 3 117 

april 33 3 14 8 1 30 4 32 4 3 4 0 136 

mei 6 3 2 3 1 27 3 17 3 3 8 0 76 

juni 26 1 9 6 0 23 3 5 12 3 12 1 101 

juli 16 4 8 12 0 21 3 8 5 3 7 0 87 

augustus 25 2 8 5 4 21 1 3 11 0 6 2 88 

september 26 2 18 1 2 14 2 2 5 1 6 2 81 

oktober 18 3 24 18 3 37 5 4 11 4 13 4 144 

november 20 5 17 15 1 25 2 7 12 3 7 2 116 

december 19 14 18 10 4 16 3 2 12 4 4 2 108 

                            

Subtotaal per 
bestuur 235 45 188 97 23 331 34 95 119 47 80 29   

Algemeen Totaal                         1323 
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4. Doelstellingenrekening (J1) 
 

 Jaarrekening Meerjarenplan 

Prioritaire beleidsdoelstelling BD 4.2   

Exploitatie   

Uitgaven 50.108 50.120 

Ontvangsten 50.108 50.120 

Saldo 0 0 

Investeringen   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 0 

Financiering   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 0 

Prioritaire beleidsdoelstelling BD 4.3   

Exploitatie   

Uitgaven 120.859 50.120 

Ontvangsten 120.859 50.120 

Saldo 0 0 

Investeringen   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 0 

Financiering   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 0 

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen   

Exploitatie   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 0 

Investeringen   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 0 

Financiering   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 0 

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen   

Exploitatie   

Uitgaven 1.095.950 1.104.140 

Ontvangsten 1.095.950 1.104.140 

Saldo 0 0 

Investeringen   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 
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Saldo 0 0 

Financiering   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 0 

Totalen   

Exploitatie   

Uitgaven 1.266.917 1.204.380 

Ontvangsten 1.266.917 1.204.380 

Saldo 0 0 

Investeringen   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 0 

Financiering   

Uitgaven 0 0 

Ontvangsten 0 0 

Saldo 0 0 
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2. Financiële nota 
 

1. Exploitatierekening (J2): Staat van het financieel evenwicht 
 

Resultaten  Jaarrekening Meerjarenplan 

I. Exploitatiesaldo (a-b) 0 0 
a. Ontvangsten  1.266.917 1.204.380 
b. Uitgaven  1.266.917 1.204.380 
II. Investeringssaldo (a-b) 0 0 
a. Ontvangsten  0 0 
b. Uitgaven  0 0 

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)) 0 0 

IV. Financieringssaldo (a-b) 0 0 
a. Ontvangsten  0 0 
b. Uitgaven  0 0 

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)) 0 0 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig 
boekjaar 

 26.051 26.051 

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 26.051 26.051 

VIII. Onbeschikbare gelden  0 0 

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 26.051 26.051 

 
 

Autofinancieringsmarge  Jaarrekening Meerjarenplan 

I. Exploitatiesaldo  0 0 
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 0 0 
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 0 
b. Periodieke terugvordering leningen  0 0 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)) 0 0 

 
 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge  Jaarrekening Meerjarenplan 

I. Autofinancieringsmarge  0 0 
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) 0 0 
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 0 0 
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 0 0 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)) 0 0 
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2. Kredietrealisatie (J3) 
 

 Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Kredieten WELZIJNSBAND 
MEETJESLAND 

      

Exploitatie 1.266.917 1.266.917 1.204.380 1.204.380 1.204.380 1.204.380 
Investeringen 0 0 0 0 0 0 
Financiering 0 0 0 0 0 0 
Leningen en Leasings 0 0 0 0 0 0 
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 
Overige financieringstransacties 0 0 0 0 0 0 
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3. Samenvatting van de algemene rekening 

1. De balans (J4) 
 

 2020 2019 

   
ACTIVA 550.424 322.123 
   
I. Vlottende activa 531.946 303.645 
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 269.291 98.197 
B. Vorderingen op korte termijn 262.654 205.448 
1. Vorderingen uit ruiltransacties 240.121 187.934 
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 22.534 17.514 
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0 
D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0 
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0 
   
II. Vaste activa 18.478 18.478 
A. Vorderingen op lange termijn 0 0 
A. Vorderingen uit ruiltransacties 0 0 
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0 0 
B. Financiële vaste activa 18.478 18.478 
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 18.478 18.478 
3. OCMW-Verenigingen 0 0 
4; Andere financiële vaste activa 0 0 
C. Materiële vaste activa 0 0 
1. Gemeenschapsgoederen 0 0 
a. Terreinen en gebouwen 0 0 
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 
c. Installaties, machines en uitrusting 0 0 
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 
e. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 
f. Erfgoed 0 0 
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 
a. Terreinen en gebouwen 0 0 
b. Installaties, machines en uitrusting 0 0 
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 
3. Andere materiële vaste activa 0 0 
a. Terreinen en gebouwen 0 0 
b. Roerende goederen 0 0 
D. Immateriële vaste activa 0 0 
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 2020 2019 

   
PASSIVA 550.424 322.123 
   
I. Schulden 550.544 318.348 
A. Schulden op korte termijn 550.544 318.348 
1. Schulden uit ruiltransacties 240.341 210.480 
a. Voorzieningen voor risico’s en kosten 44.649 40.754 
b. Financiële schulden 0 0 
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 195.692 169.726 
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 310.203 107.868 
3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0 
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0 
B. Schulden op lange termijn 0 0 
1. Schulden uit ruiltransacties 0 0 
a. Voorzieningen voor risico’s en kosten 0 0 
1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 0 0 
2. Andere risico’s en kosten 0 0 
b. Financiële schulden 0 0 
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 0 

1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0 
   
II. Nettoactief -120 3.774 
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 41.529 41.529 
B. Gecumuleerd overschot of tekort -44.649 -40.754 
C. Herwaarderingsreserves 0 0 
D. Overig nettoactief 3.000 3.000 
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2. Staat van opbrengsten en kosten (J5) 
 

 2020 2019 

   
I. Kosten 1.270.812 1.082.136 
A. Operationele kosten 1.270.807 1.082.133 
1. Goederen en diensten 407.983 374.103 
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 858.929 704.108 
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 3.894 3.923 
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 0 0 
5. Toegestane werkingssubsidies 0 0 
6. Toegestane investeringssubsidies 0 0 
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0 
8. Andere operationele kosten 0 0 
B. Financiële kosten 5 3 
   
II. Opbrengsten 1.266.917 1.078.213 
A. Operationele opbrengsten 1.266.917 1.078.213 
1. Opbrengsten uit de werking 918.141 859.184 
2. Fiscale opbrengsten en boetes 0 0 
3. Werkingssubsidies 343.027 209.132 
a. Algemene werkingssubsidies 0 0 
b. Specifieke werkingssubsidies 343.027 209.132 
4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0 
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0 
6. Andere operationele opbrengsten 5.750 9.897 
B. Financiële opbrengsten 0 0 
   
III. Overschot of tekort van het boekjaar -3.894 -3.923 
A. Operationele overschot of tekort -3.889 -3.920 
B. Financieel overschot of tekort -5 -3 
   
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar -3.894 -3.923 
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -3.894 -3.923 
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4. Toelichting 

1. Exploitatierekening per beleidsdomein (T1) 
 

 Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

Algemene Financiering       

Exploitatie       

Uitgaven 5 20 20 21 21 22 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 

Saldo -5 -20 -20 -21 -21 -22 

Investeringen       

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 

Saldo 0 0 0 0 0 0 

Financiering       

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 

Saldo 0 0 0 0 0 0 

Algemene Werking       

Exploitatie       

Uitgaven 1.266.912 1.311.435 1.315.986 1.341.027 1.366.570 1.392.623 

Ontvangsten 1.266.917 1.311.455 1.316.006 1.341.048 1.366.591 1.392.645 

Saldo 5 20 20 21 21 22 

Investeringen       

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 

Saldo 0 0 0 0 0 0 

Financiering       

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 

Saldo 0 0 0 0 0 0 
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2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) 
 

I. Exploitatie-uitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

A. Operationele uitgaven 1.266.912 1.204.330 1.311.435 1.315.986 1.341.027 1.366.570 1.392.623 

1. Goederen en diensten 407.983 316.480 402.975 389.357 395.866 402.505 409.277 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 858.929 887.850 908.460 926.629 945.162 964.065 983.346 

a. Politiek personeel 0 0 0 0 0 0 0 

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 0 0 0 0 0 0 0 

c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 815.382 837.850 856.160 873.283 890.749 908.564 926.735 

d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 0 

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0 0 0 0 

f. Andere personeelskosten 43.547 50.000 52.300 53.346 54.413 55.501 56.611 

g. Pensioenen 0 0 0 0 0 0 0 

3. Individuele hulpverlening door het OCMW 0 0 0 0 0 0 0 

4. Toegestane werkingssubsidies 0 0 0 0 0 0 0 

- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0 

- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0 

- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 

- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0 

- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 0 

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
(IGS) 

0 0 0 0 0 0 0 

- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0 

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen 

0 0 0 0 0 0 0 

- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0 

5. Andere operationele uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 

B. Financiële uitgaven 5 50 20 20 21 21 22 

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0 0 0 0 0 0 0 

- aan financiële instellingen 0 0 0 0 0 0 0 

- aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0 

2. Andere financiële uitgaven 5 50 20 20 21 21 22 

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 
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II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

A. Operationele ontvangsten 1.266.917 1.204.380 1.311.455 1.316.006 1.341.048 1.366.591 1.392.645 

1. Ontvangsten uit de werking 918.141 918.970 1.016.690 1.035.746 1.055.183 1.075.008 1.095.231 

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 0 0 0 0 

a. Aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 0 0 

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0 0 0 0 0 0 0 

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 0 0 0 0 0 0 0 

- Andere aanvullende belastingen 0 0 0 0 0 0 0 

b. Andere belastingen en boetes 0 0 0 0 0 0 0 

3. Werkingssubsidies 343.027 282.010 286.195 271.519 276.949 282.488 288.138 

a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 0 0 0 0 

- Gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 0 

- Andere algemene werkingssubsidies 0 0 0 0 0 0 0 

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0 

- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0 0 

- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0 

- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0 

- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0 

- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0 

b. Specifieke werkingssubsidies 343.027 282.010 286.195 271.519 276.949 282.488 288.138 

- van de federale overheid 67.733 0 0 0 0 0 0 

- van de Vlaamse overheid 270.287 282.010 266.195 271.519 276.949 282.488 288.138 

- van de provincie 0 0 20.000 0 0 0 0 

- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0 

- van het OCMW 5.006 0 0 0 0 0 0 

- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0 

4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0 0 0 0 0 0 

5. Andere operationele ontvangsten 5.750 3.400 8.570 8.741 8.916 9.095 9.276 

B. Financiële ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar 

0 0 0 0 0 0 0 

        

III. Exploitatiesaldo 0 0 0 0 0 0 0 
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I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0 

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
soortgelijke entiteiten 

0 0 0 0 0 0 0 

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 

4. Andere financiële vast activa 0 0 0 0 0 0 0 

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa 

0 0 0 0 0 0 0 

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 

c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 

1. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 

b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0 

- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0 

- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0 

- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 

- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0 

- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0 

- aan intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden 

0 0 0 0 0 0 0 

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen 

0 0 0 0 0 0 0 

- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0 

- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0 
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II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0 

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
soortgelijke entiteiten 

0 0 0 0 0 0 0 

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 

4. Andere financiële vast activa 0 0 0 0 0 0 0 

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële 
vaste activa 

0 0 0 0 0 0 0 

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 

c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 

b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0 

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0 

- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0 0 

- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0 

- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0 

- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0 

- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0 

        

III. Investeringssaldo 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo exploitatie en investeringen 0 0 0 0 0 0 0 
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I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

A. Vereffening van financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en 
leasings 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en 
leasings 

0 0 0 0 0 0 0 

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0 

1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0 

- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0 

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0 

- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0 

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 

- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0 

- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 0 

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
(IGS) 

0 0 0 0 0 0 0 

- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0 

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen 

0 0 0 0 0 0 0 

- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0 

2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0 

D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0 

E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 
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II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

A. Aangaan van financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 

- opname van leningen en leasings bij financiële 
instellingen 

0 0 0 0 0 0 0 

- opname van leningen en leasings bij andere 
entiteiten 

0 0 0 0 0 0 0 

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0 

C. Vereffening van toegestane leningen en 
betalingsuitstel 

0 0 0 0 0 0 0 

1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0 

a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0 

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0 

2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0 

D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0 

E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0 

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan 
operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste 
activa 

0 0 0 0 0 0 0 

        

III. Financieringssaldo 0 0 0 0 0 0 0 

 

Budgettair resultaat van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0 
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3. Investeringsproject(T3) 
Nihil 

4. Evolutie van de financiële schulden (T4) 
 

Financiële schulden op 31 december Rek 2020 Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 

A. Financiële schulden op lange termijn 0 0 0 0 0 0 

1. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0 

2. Nieuwe leningen 0 0 0 0 0 0 

3. Aflossingen 0 0 0 0 0 0 

4. Overboekingen 0 0 0 0 0 0 

5. Andere mutaties 0 0 0 0 0 0 

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het 
jaar vervallen 

0 0 0 0 0 0 

1. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0 

2. Aflossingen 0 0 0 0 0 0 

3. Overboekingen 0 0 0 0 0 0 

4. Andere mutaties 0 0 0 0 0 0 

C. Financiële schulden op korte termijn 0 0 0 0 0 0 

Totaal financiële schulden 0 0 0 0 0 0 
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5. Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de 
gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven 

 
Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 26.051 euro. Het resultaat is gelijk aan vorig 
jaar. Voor het financieel evenwicht van een OCMW-vereniging moet enkel het resultaat op 
kasbasis van het budgetjaar positief zijn. 
 
 
De autofinancieringsmarge is nul. De exploitatieontvangsten zijn evenhoog als de exploitatie-
uitgaven exclusief de nettokosten van schulden. 
 
Maar onze exploitatieuitgaven en – ontvangsten zijn hoger dan geraamd in het 
meerjarenplan. Dat komt door een onderschatting van uitgaven en ontvangsten in kader van 
het geïntegreerd breed onthaal Dat is een relatief nieuwe dienstverlening met projectwerking. 
Binnen een project van GBO werden personeelsleden gedetacheerd naar de Welzijnsband 
Meetjesland. Deze detachering werd gefinancierd via subsidies maar beide financiële 
stromen werden niet voorzien in de meerjarenplanning waardoor zowel de uitgaven als de 
ontvangsten in de jaarrekening hoger zijn dan in de meerjarenplanning.  
 
Een OCMW-vereniging heeft geen opgelegde uitgavencyclus. Er bestaat dus geen 
visumverplichting, geen dubbele handtekening en geen beperking van kredieten. 
 
Een budgetwijziging is enkel nodig als het budget niet meer past in het MJP of in gevallen 
voorzien in de beheersovereenkomst. 
 
De Welzijnsband verleent diensten aan zijn leden. Het grootste deel van de uitgaven 
betreffen dan ook uitgaven rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt aan personeel. 
 
De totale tussenkomst die wordt gevraagd aan de afnemers van onze dienstverlening is 
69.601,84 euro meer dan gebudgetteerd. De grootste verschillen vinden we terug bij 
juridische dienst en ondersteunende diensten (in negatieve zin) en bij interne audit (in 
positieve zin). 
 
BI 01130 Archief 
 
De tussenkomst van de leden van de OCMW-vereniging is voor het BI Archief 1.914,40 euro 
meer dan gebudgetteerd. Dat is 1,07% boven budget dus een verwaarloosbaar verschil. 
 
 
BI 01140 Organisatiebeheersing 
 
Het aantal uitgevoerde opdrachten door Audio VZW bij verschillende OCMW’s was lager dan 
voorzien waardoor de kostprijs voor de organisatiebeheersing sterk kleiner is dan 
gebudgetteerd. Er was een budget voorzien van 72.000 euro en er werd uiteindelijk maar 
45.000 euro gefactureerd. Er werden dus 30 dagen minder audit dagen afgenomen bij Audio 
VZW dan voorzien. 
 
Deze dienstverlening wordt 1 op 1 afgerekend met de afnemer van de dienstverlening. Per 
auditdag wordt er 900 euro aangerekend.  
 
 
BI 01191 Informatieveiligheid 
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De tussenkomst van de leden van de OCMW vereniging is voor het BI Informatieveiligheid 
6.386,49 euro meer dan gebudgetteerd. Dit verschil is van 8,31% van de tussenkomst die 
was voorzien. Er is een regularisatie gebeurd met terugwerkende kracht voor een foute 
loonschaal voor onze medewerker informatieveiligheid. Deze regul was niet gebudgetteerd. 
 
BI 05500 Wijk – Werk 
 
Bepaalde kosten van de ondersteunende diensten werden doorgerekend aan Wijk Werk. In 
het verleden (2018 en 2019) werden allerlei overschotten van lokale PWA organisatie 
ontvangen. 
Na verrekening is er nu nog een saldo over van 26.553,74 euro.  Om te vermijden dat dit 
saldo in het algemeen resultaat zou terecht komen, werd dit bedrag naar volgend jaar 
overgeheveld via de rubriek door te storten naar het volgend boekjaar.   BI Wijk – Werk start 
in 2021 met een bedrag van 26.553,74 euro aan inkomsten.    
 
We houden deze buffer om onder andere de impact op de invoering van 
gemeenschapsdienst te kunnen opvangen. 
 
BI 05501 Regie Sociale Economie 
 
Deze dienstverlening is zelf bedruipend. Alle uitgaven worden gefinancierd met subsidies die 
worden toegekend. Er is geen bijdrage van de afnemers van de dienstverlening. 
 
 
BI 09000 Juridische dienstverlening / Collectieve schuldenregeling 
 
De tussenkomst van de leden van de OCMW vereniging is voor het BI Sociale bijstand 
46.231,72 meer dan gebudgetteerd.  
Dat is een groot verschil. 
 
Er zijn meerdere oorzaken voor dit groot verschil : 
 

• De opbrengsten uit de CSR bleken te hoog ingeschat in de MJP en hebben in 2020 
een duik gemaakt van een kleine 28000 euro. Er was een groeipad voorzien in het 
MJP maar dat is allesbehalve gehaald. Het dossieraantal CSR zakt. Er zijn veel meer 
dossiers CSR afgesloten dan er nieuwe dossiers zijn opgestart.  

• De uitstap van Maldegem loopt en wordt niet gecompenseerd door de opstart van 
Eeklo die ondanks herhaaldelijk aandringen niet op gang kwam (geen enkele opstart 
in 2020 uit Eeklo; op heden 1 dossier CSR voor Eeklo). Er is bovendien in het 
algemeen een dalende tendens in het aantal dossiers CSR  en in het voorbije 
coronajaar hebben we ook een atypisch jaar gehad doordat er meer bescherming 
was tegen schuldeisers en daardoor ook minder toeleidingen naar CSR. 

• De opbrengsten uit juridisch advies zijn in 2020 gestegen maar dat is relatief veel te 
klein tov het omzetverlies in CSR. 

 
 
Langs de ontvangstenzijde lagen de opbrengsten uit de collectieve schuldenregeling onder 
de verwachtingen van het budget.   Er was voor 190.000 euro gebudgetteerd aan 
ontvangsten en er werden slechts 146.213 euro ontvangsten geregistreerd. 
 

o In 2019 bedroeg de opbrengst 174.044,64 euro 
o In 2018 bedroeg de opbrengst 170.637,41 euro 
o In 2017 bedroeg de opbrengst  174.739,98 euro 
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o In 2016 bedroeg de opbrengst 163.192,67 euro. 
o In 2015 bedroeg de opbrengst 143.590,30 euro 

 
 
BI 09040 Arbeidstrajectbegeleiding 
 
De tussenkomst van de leden van de OCMW vereniging is voor het BI 
Arbeidstrajectbegeleiding 8.343,73 euro minder dan gebudgetteerd, dat kan verklaard 
worden door een niet continu voltallige bezetting van het team.  
Dat is een verschil van 3,88% t.o.v. tussenkomst voorzien in het meerjarenplan. 
 
BI09090 GBO 
 
GBO was voorzien als een zelfbedruipende dienstverlening in de meerjarenplanning. Maar in 
2020 registreren we wel een licht tekort van 3.827,48 euro dat doorgerekend wordt aan de 
verschillende afnemers van deze dienstverlening. Dat is 3,17% van de totale uitgaven. 
 
BI 09440 Opvoedingsondersteuning / Huiswerkbegeleiding 
 
De tussenkomst van de leden van de OCMW-vereniging is voor het BI Huiswerkbegeleiding 
37,82 euro minder dan gebudgetteerd.  
Dit verschil is dus minimaal. 
 
 
BI 01190  Overige algemene diensten 
 
Overige algemene diensten werden gebudgetteerd op 46.240 euro.  Omdat er minder 
uitgaven van de ondersteunende diensten over andere BI kon worden verdeeld in kader van 
optimalisatie van subsidies, wordt er een bijdrage van 65.863,30 euro gevraagd aan de 
besturen. 
Slechts 5,20% van de totale uitgaven hebben betrekking op ondersteunende diensten voor 
de dienstverlening van de Welzijnsband Meetjesland. Dat is bijzonder weinig in vergelijking 
met andere openbare besturen en welzijnsverenigingen. 
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SAMENVATTING 
 
 
01130 Archief 35 172,65€                                          179 415,00€                             216 502,05€          181 329,40€                     -1 914,40€                       -1,07%

01140 Interne Audit -€                                                    72 000,00€                               45 000,00€            45 000,00€                       27 000,00€                      37,50%

01190 Ondersteunende diensten -€                                                    46 240,00€                               65 863,30€            65 863,30€                       -19 623,30€                     -42,44%

01191 IT veiligheid 209,28€                                               76 875,00€                               83 470,77€            83 261,49€                       -6 386,49€                       -8,31%

05500 Wijk Werk 104 639,89€                                        -€                                         104 639,89€          -€                                 -€                                 x

05501 Regie Sociale Economie 50 107,91€                                          -€                                         50 107,91€            -€                                 -€                                 x

09000 Juridische dienst 155 143,07€                                        64 855,00€                               266 229,79€          111 086,72€                     -46 231,72€                     -71,28%

09040 ATB 2 383,49€                                            215 175,00€                             209 214,76€          206 831,27€                     8 343,73€                        3,88%

09090 GBO 117 031,87€                                        -€                                         120 859,35€          3 827,48€                         -3 827,48€                       x

09440 Opvoedingsondersteuning - huiswerkbegeleiding 33 657,47€                                          71 410,00€                               105 029,65€          71 372,18€                       37,82€                             0,05%

498 345,63€                             653 970,00 €                   1 266 917,47€  768 571,84 €            69 601,84 €-              -10,6%
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6. De toelichting bij de balans (T5) 
 

Mutatiestaat van de vaste activa 
Boekwaarde op 
1/1 

Aankopen Verkopen Overboek-ingen Her-waardering 
Afschrijvingen 
waarde 
verminder-ing 

Andere mutaties 
Boekwaarde op 
31/12 

A. Financiële vaste activa 18.478 0 0 0 0 0 0 18.478 

1. Extern verzelfstandigde 
agentschappen 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en soorgelijke 

18.478 0 0 0 0 0 0 18.478 

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

B. Materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Gemeenschapsgoederen 0 0 0 0 0 0 0 0 

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 0 0 0 0 0 

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel 

0 0 0 0 0 0 0 0 

e. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0 

f. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend 
materieel 

0 0 0 0 0 0 0 0 

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 

a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0 

b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

C. Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Mutatiestaat van het nettoactief      

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen 
Boekwaarde op 
1/1 

Toevoeging Verrekening Andere mutaties 
Boekwaarde op 
31/12 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND 41.529 0 0 0 41.529 

Totaal 41.529 0 0 0 41.529 

 

B. Gecumuleerd overschot of tekort 
Boekwaarde op 
1/1 

Overschot of 
tekort van het 
boekjaar 

Tussenkomst 
gemeente aan 
OCMW 

Andere mutaties 
Boekwaarde op 
31/12 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND -40.754 -3.894 0 0 -44.649 

Totaal -40.754 -3.894 0 0 -44.649 

 

C. Herwaarderingsreserves 
Boekwaarde op 
1/1 

Toevoeging Terugneming Andere mutaties 
Boekwaarde op 
31/12 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 

 

D. Overig nettoactief 
Boekwaarde op 
1/1 

Wijziging 
kapitaal 

 Andere mutaties 
Boekwaarde op 
31/12 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND 3.000 0  0 3.000 

Totaal 3.000 0  0 3.000 

 

E. Totaal nettoactief 
Boekwaarde op 
1/1 

  Andere mutaties 
Boekwaarde op 
31/12 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND 3.774   -3.894 -120 

Totaal 3.774   -3.894 -120 
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7. Waarderingsregels 
 

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een 
beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de 
organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het 
ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en 
getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw 
worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het 
boekjaar toegepast. 

Kosten en opbrengsten worden verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn 
(het transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. 

 

ALGEMENE PRINCIPES 

INVESTERING OF EXPLOITATIE 

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De 
gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het 
dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. 

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans 
opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.  

Het bestuur opteert ervoor om individuele duurzame roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die 
geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in 
het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag 
verhoogd naar € 5.000. Indien de financieel beheerder echter van oordeel is dat een individuele 
verrichting van minder dan deze grensbedragen toch beter als investering wordt beschouwd, dan kan 
hij dit autonoom beslissen. 

AANSCHAFFINGSWAARDE 

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen 
aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de 
gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden 
geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.  

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), 
de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,… + rechtstreekse 
productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de 
schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de 
inbrengwaarde. 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN  

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het 
afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de 
boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, 
uitgedrukt in jaren. Minstens aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en 
de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële 
afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in 
bijgevoegde tabel. 

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen 
om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa 
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bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de 
aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur 
(bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel 
mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur 
(gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van 
het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat 
geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.  

HERWAARDERINGEN  

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te 
brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste 
activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de 
volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste 
activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde 
afgeschreven.  

 

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS 

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. 
De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen 
de aanschaffingswaarde.  

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als 
blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de 
aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt 
worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de 
risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde 
activiteit.  

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er 
onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze 
overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden 
waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijn de : 

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar :  10% 

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :  50% 

Ouder dan 5 jaar     90% 

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun 
realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. 

VOORRADEN 

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, 
waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die 
lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de 
marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd 
gewaardeerd.   
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De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de 
marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd 
indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het 
productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.  

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd 
worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen). 

FINANCIEEL VASTE ACTIVA 

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun 
aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als 
vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting 
van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen 
en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is 
dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette 
vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. 

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de 
financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, 
verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de 
belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, 
inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen 
waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering 
onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De 
gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend 
binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische 
activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat 
betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de 
aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan 
concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze 
diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, 
maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het 
functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter 
financiering van andere investeringen. 
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Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. 
Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig 
dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal 
op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de 
boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed 
wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ (bv. dienst toerisme in belfort), 
kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar 
de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. 

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het 
bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden 
vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over 
de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop 
het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. 

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van 
leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen 
voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de 
wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking 
heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten 
bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot 
de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst 
betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: 
indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van 
de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de 
normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet 
redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode 
(aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij 
de (economische) gebruiksduur korter is.  
 
Goederen die van rechtswege eigendom worden van de gemeente ten gevolge van de wet 
van 30 december 1975 (‘Wet betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen 
gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting’) worden 
niet opgenomen in het gemeentelijk actief. De eventuele opbrengst bij verkoop van deze 
goederen komt ten voordele van het exploitatiebudget. 

 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet 
verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, 
als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het 
toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. 

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning 
van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze 
debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van 
waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.  

 

SCHULDEN 

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
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NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen 
(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de 
vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus 
nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. 

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn 
op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet 
gevormd voor ‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde 
van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling 
van de risico’s en kosten voor het bestuur.  

 

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC 
(BEGINBALANS)  

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe 
gemeenteboekhouding), de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding 
(autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met 
de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. 

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd 
voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande 
inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op 
basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden 
vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de 
netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd 
uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. 

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd 
worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de 
corresponderende investeringssubsidies.  

 

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. 
Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende 
activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze 
waarderingsregels.  

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de 
terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het 
herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.  

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 
€ 1).  

 

NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het 
corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de 
afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. 

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 
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AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN 

MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-
TERMIJN 

Terreinen 

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van 
wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. 

De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, 
omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. 

 

- 

 

5-15 jr 

Gebouwen 

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de 
exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn 
hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de 
gebruikswaarde van het gebouw. 

33 jr 

 

5-15jr 

Wegen 

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen 
(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).  

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een 
kortere termijn. 

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer 
straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen. 

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, 
worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de 
aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de 
weg.  

 

33 jr 

 

5 jr 

 

10 jr 

 

5-15 jr 

Waterlopen en waterbekkens 

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden 
opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 
Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op 
de gebruikswaarde.  

33 jr 

 

5-15 jr 

Overige onroerende infrastructuur 

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het 
rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken 
opgenomen. 

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden 
opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 
Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op 
de gebruikswaarde van de infrastructuur. 

 

33 jr 

 

 

5-15 jr 



 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND WV Jaaroverzicht alle beleid 2020  
Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo  De Voorzitter: Hilde De Graeve:  
KBO: 0871009916  De algemeen directeur: Maggy Van Belle 
NIS-code: 43010  Pagina 105 

105 

Installaties, machines en uitrusting 

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen 
werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-
helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei,  diepvriezers, 
koelkasten, uitrusting van RVT’s ,… 

 

 

5-10 jr 

Meubilair 

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, 
bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 

 

10 jr 

Kantooruitrusting 

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, 
kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, … 

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het 
informaticamaterieel wordt deze rubriek ook over een termijn afgeschreven. 
… Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, 
beamers, laptops, … 

 

5 jr 

 

5 jr 

Rollend materiaal 

Rollend materiaal bevat onder meer auto’s, vrachtwagens, tractoren en 
andere voertuigen en hun toebehoren. 

 

5-10 jr 

Kunstwerken (geen erfgoed) - 

Erfgoed - 

  

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-
TERMIJN 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr 

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke 

rechten 

5 jr 

Goodwill 5 jr 

Plannen en studies 5 jr 
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8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Nihil 
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9. Overzicht financiële risisco’s 
 
De Welzijnsband Meetjesland is een welzijnsvereniging opgericht door de OCMW’s van het Meetjesland. 
De dienstverlening van de Welzijnsband Meetjesland wordt jaarlijks tot op de cent afgerekend aan de 
afnemers van de dienstverlening.  Dus de financiële risico’s zijn ingedekt.  
 

1.1 Procesrisico’s :  
Gerechtelijke disputen kunnen een financieel gevolg hebben en zijn dus een financieel risico. Contractuele 
disputen: Er zijn geen lopende dossiers. 
Disputen m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid: M.b.t. de burgerlijke aansprakelijkheid is er steeds indekking 
via een polis burgerlijke aansprakelijkheid. 
 

1.2 Intrestrisico’s mbt schulden:  
De Welzijnsvereniging heeft geen uitstaande schulden.  
 

1.3 Inflatierisico  
Er werd rekening gehouden met een inflatie van 2,0 % wat ons realistisch lijkt gezien de doelstelling van de 
ECB en de ramingen van het planbureau. Bij stijging van de inflatie kan worden verwacht dat ook aan 
ontvangstenzijde er compensatie is doordat ook de opbrengsten van onze dienstverlening mee worden 
geïndexeerd. 
 

1.4 Pensioenrisico  
Er is geen pensioenrisico want er zijn geen mandatarissen en geen vastbenoemden in de Welzijnsband 
Meetjesland. 
 

1.5 Risico’s tgv borgstellingen en aanverwante  
Borgstellingsrisico’s zijn afwezig.  
 

1.6 Debiteurenrisico  
Gezien onze debiteuren voornamelijk cliënten van onze dienstverlening zijn is het risico op grote 
oninbaarstellingen beperkt.  
 

1.7 Thesauriebeheer 
In de maand januari wordt 80% van de budgettaire bijdrage per afnemer gevraagd aan alle afnemers. 
Daardoor wordt het thesaurierisico beperkt. Enkel tegen het einde van het jaar kan de Welzijnsband te 
kampen hebben met beperkte liquide middelen. 

1.8 Risico’s omtrent de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven 
Onze dienstverlening wordt één op één afgerekend met de afnemers van onze dienstverlening. De 
dienstverlening is goed omschreven waardoor besturen tot geen verrassingen komen bij de afrekening van 
de dienstverlening. 
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10. Overzicht overgedragen kredietengedeelten investeringen en de 
financiering die daarmee samenhangt 

 
Niet van toepassing voor de Welzijnsband Meetjesland want er zijn geen investeringskredieten 
ingeschreven in het MJP. 
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11. Verdeling uitgaven per OCMW / Bestuur 
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12. Standopgave 
 

WELZIJNSBAND MEETJESLAND WV Standopgave exploitatiebudget voor het boekjaar 2020 op 09/03/2021 

Geconsolideerd 

I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd 

Rekening   Init. Budg Herziening Tot. Budg Aangewend Te boeken Geboekt Beschikbaar Procent 

7 Opbrengsten 1 204 380,00 0,00 1 204 380,00 1 266 917,47 0,00 1 266 917,47 -62 537,47 -5,19 

70 Opbrengsten uit de werking 918 970,00 0,00 918 970,00 918 140,58 0,00 918 140,58 829,42 0,09 

700 Verkopen en dienstprestaties 918 970,00 0,00 918 970,00 918 140,58 0,00 918 140,58 829,42 0,09 

7000 Geleverde diensten 918 970,00 0,00 918 970,00 918 140,58 0,00 918 140,58 829,42 0,09 

   

7000000    Opbrengsten prestaties ten laste van de cliënt 190 000,00 0,00 190 000,00 146 213,00 0,00 146 213,00 43 787,00 23,05 

   

7000010    Opbrengsten uit juridische dienstverlening 3 000,00 0,00 3 000,00 3 355,74 0,00 3 355,74 -355,74 -11,86 

   

7000020 

   Opbrengsten prestaties ten laste van 

OCMW's 725 970,00 0,00 725 970,00 768 571,84 0,00 768 571,84 -42 601,84 -5,87 

74 

Subsidies en andere operationele 

opbrengsten 285 410,00 0,00 285 410,00 348 776,89 0,00 348 776,89 -63 366,89 -22,20 

   

7470000    Werknemersinhouding maaltijdcheques 3 400,00 0,00 3 400,00 3 143,56 0,00 3 143,56 256,44 7,54 

740 Specifieke werkingssubsidies 282 010,00 0,00 282 010,00 343 027,01 0,00 343 027,01 -61 017,01 -21,64 

   

7405010    Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 5 010,00 0,00 5 010,00 5 006,44 0,00 5 006,44 3,56 0,07 

   

7405020    Subsidies Sociale Maribel 62 000,00 0,00 62 000,00 67 237,42 0,00 67 237,42 -5 237,42 -8,45 

   

7406000    Subsidies Wijk - werk 115 000,00 0,00 115 000,00 104 405,54 0,00 104 405,54 10 594,46 9,21 

   

7406010    Subsidies Regierol Sociale Economie 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 

   

7406020    Subsidies Geïntegreerd Breed Onthaal 50 000,00 0,00 50 000,00 114 621,77 0,00 114 621,77 -64 621,77 -129,24 

   

7406030    Subsidies Archief - Documentenbeheer 0,00 0,00 0,00 1 755,84 0,00 1 755,84 -1 755,84 0,00 

745 Recuperaties van kosten 0,00 0,00 0,00 2 606,32 0,00 2 606,32 -2 606,32 0,00 

   

7450000    Recuperaties van kosten 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 -1 000,00 0,00 

   

7450020    Recuperatie kosten opleiding werkwinkel 0,00 0,00 0,00 1 606,32 0,00 1 606,32 -1 606,32 0,00 
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Geconsolideerd 

II. Werkingskosten geconsolideerd 

Rekening   Subproject Init. Budg Herziening Tot. Budg Aangewend Te boeken Geboekt Beschikbaar Procent 

6 Kosten   1.204.380,00 0,00 1.204.380,00 1.266.917,47 0,00 1.266.917,47 -62.537,47 -5,19 

61 Diensten en diverse leveringen en interne facturering   316.480,00 0,00 316.480,00 407.983,33 0,00 407.983,33 -91.503,33 -28,91 

610 Kosten voor onroerende goederen   11.700,00 0,00 11.700,00 13.716,96 0,00 13.716,96 -2.016,96 -17,24 

6100 

Huur,huurlasten en andere vergoedingen voor het 

gebruik van onroeredende goederen   11.700,00 0,00 11.700,00 13.716,96 0,00 13.716,96 -2.016,96 -17,24 

   6100000    Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen   11.700,00 0,00 11.700,00 13.455,28 0,00 13.455,28 -1.755,28 -15,00 

   6100200    Huur van installaties, machines en uitrusting   0,00 0,00 0,00 261,68 0,00 261,68 -261,68 0,00 

612 Verzekeringen   5.075,00 0,00 5.075,00 5.208,84 0,00 5.208,84 -133,84 -2,64 

   6120020    Verzekering dienstverplaatsingen   1.700,00 0,00 1.700,00 1.471,69 0,00 1.471,69 228,31 13,43 

   6120030    Burgerlijke aansprakelijkheid - lichamelijke ongevallen   3.000,00 0,00 3.000,00 3.600,27 0,00 3.600,27 -600,27 -20,01 

   6129999    Andere verzekeringen   375,00 0,00 375,00 136,88 0,00 136,88 238,12 63,50 

613 Prestaties aan derden   185.400,00 0,00 185.400,00 167.883,01 0,00 167.883,01 17.516,99 9,45 

   6130010    Erelonen en vergoedingen - juridische dienstverleners   93.500,00 0,00 93.500,00 91.249,24 0,00 91.249,24 2.250,76 2,41 

   6130040    Erelonen en vergoedingen - adviesbureau's   2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00 

   6130060 

   Erelonen en vergoedingen - personeelsselectie en -

beheer   0,00 0,00 0,00 746,15 0,00 746,15 -746,15 0,00 

   6130070    Erelonen en vergoedingen - interne en externe audit   72.000,00 0,00 72.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 27.000,00 37,50 

   6130090    Erelonen en vergoedingen - sociaal secretariaat   3.900,00 0,00 3.900,00 2.870,98 0,00 2.870,98 1.029,02 26,39 

   6139999 

   Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van 

derden   13.500,00 0,00 13.500,00 28.016,64 0,00 28.016,64 -14.516,64 -107,53 

614 Administratie-, kantoor- en ICT-kosten   40.070,00 0,00 40.070,00 44.866,14 0,00 44.866,14 -4.796,14 -11,97 

6140 Administratie- en kantoorkosten   32.170,00 0,00 32.170,00 32.466,61 0,00 32.466,61 -296,61 -0,92 

   6140010    Papier, administratief drukwerk en kopieerkosten   0,00 0,00 0,00 837,84 0,00 837,84 -837,84 0,00 

   6140020    Kantoorbenodigdheden   10.100,00 0,00 10.100,00 5.868,61 0,00 5.868,61 4.231,39 41,89 

   6140030    Documentatie en abonnementen   8.000,00 0,00 8.000,00 8.143,04 0,00 8.143,04 -143,04 -1,79 

   6140040    Frankeringskosten   11.000,00 0,00 11.000,00 11.982,33 0,00 11.982,33 -982,33 -8,93 

   6140060    Communicatie- en internetkosten   2.370,00 0,00 2.370,00 2.242,70 0,00 2.242,70 127,30 5,37 

   6140070 

   Administratieve kosten (MTC en beheerskosten 2de 

pensioenspi  jler)   700,00 0,00 700,00 339,34 0,00 339,34 360,66 51,52 

   6140080    Aankopen onderhoudsmatiereel   0,00 0,00 0,00 204,56 0,00 204,56 -204,56 0,00 
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   6140090    Aankoop niet-afschrijfbaar materiaal   0,00 0,00 0,00 2.848,19 0,00 2.848,19 -2.848,19 0,00 

6141 ICT-kosten   7.900,00 0,00 7.900,00 12.399,53 0,00 12.399,53 -4.499,53 -56,96 

   6141010    Aankoop klein ICT- en softwaremateriaal   0,00 0,00 0,00 1.577,53 0,00 1.577,53 -1.577,53 0,00 

   6141030    Huur van software   7.900,00 0,00 7.900,00 10.822,00 0,00 10.822,00 -2.922,00 -36,99 

615 Exploitatiekosten   23.050,00 0,00 23.050,00 24.278,10 0,00 24.278,10 -1.228,10 -5,33 

6150 Exploitatiekosten   22.850,00 0,00 22.850,00 19.673,20 0,00 19.673,20 3.176,80 13,90 

   6150030    Lidmaatschappen   550,00 0,00 550,00 457,00 0,00 457,00 93,00 16,91 

   6150040 

   Kosten voor personeelsselectie en -werving (excl. 

vergoeding   jury)   0,00 0,00 0,00 694,86 0,00 694,86 -694,86 0,00 

   6150060    Opleidingskosten   20.550,00 0,00 20.550,00 16.769,84 0,00 16.769,84 3.780,16 18,39 

   6150090    Kosten voor teambuilding en ontspanning   1.750,00 0,00 1.750,00 1.751,50 0,00 1.751,50 -1,50 -0,09 

6151 Commerciële en relationele kosten   200,00 0,00 200,00 4.604,90 0,00 4.604,90 -4.404,90 -2.202,45 

   6151040 

   Kosten veiligheid en preventie op het werk (o.a aank. 

corona   0,00 0,00 0,00 2.049,61 0,00 2.049,61 -2.049,61 0,00 

   6151050 

   Relatie, geschenken en representatiekosten - kosten 

onthaal en intene vergaderingen   200,00 0,00 200,00 1.051,35 0,00 1.051,35 -851,35 -425,68 

   6151060    Publiciteit en advertenties   0,00 0,00 0,00 1.503,94 0,00 1.503,94 -1.503,94 0,00 

617 

Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld 

van het  bestuur of van een boekhoudkundige entiteit 

binnen het best   51.185,00 0,00 51.185,00 152.030,28 0,00 152.030,28 -100.845,28 -197,02 

   6171000    Ter beschikking gesteld persoon   51.185,00 0,00 51.185,00 152.030,28 0,00 152.030,28 -100.845,28 -197,02 

62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen   887.850,00 0,00 887.850,00 858.929,11 0,00 858.929,11 28.920,89 3,26 

620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen   655.620,00 0,00 655.620,00 621.723,56 0,00 621.723,56 33.896,44 5,17 

6203 Bezoldingen - contractueel personeel   655.620,00 0,00 655.620,00 621.723,56 0,00 621.723,56 33.896,44 5,17 

   6203000 

   Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - 

contractu eel personeel   655.620,00 0,00 655.620,00 621.723,56 0,00 621.723,56 33.896,44 5,17 

621 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen   176.180,00 0,00 176.180,00 183.649,16 0,00 183.649,16 -7.469,16 -4,24 

   6213000 

   Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -  

contractuele n   176.180,00 0,00 176.180,00 183.649,16 0,00 183.649,16 -7.469,16 -4,24 

622 

Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke 

verzekeringen   6.050,00 0,00 6.050,00 10.009,77 0,00 10.009,77 -3.959,77 -65,45 

   6223000 

   Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke 

verzekeringen - 2de   pijlerpensioen -  contractuelen   6.050,00 0,00 6.050,00 10.009,77 0,00 10.009,77 -3.959,77 -65,45 

623 Overige personeelskosten   50.000,00 0,00 50.000,00 43.546,62 0,00 43.546,62 6.453,38 12,91 

6230 Vergoedingen en tegemoetkoming voor het personeel   16.950,00 0,00 16.950,00 8.837,15 0,00 8.837,15 8.112,85 47,86 

   6230010    Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk   0,00 0,00 0,00 1.047,63 0,00 1.047,63 -1.047,63 0,00 

   6230030 

   Dienstverplaatsingen, reis- en verblijfskosten voor het 

pers  oneel   15.750,00 0,00 15.750,00 7.789,52 0,00 7.789,52 7.960,48 50,54 
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   6230999 

   Andere vergoedingen en tegemoetkomingen voor het 

personeel   1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 100,00 

6231 Andere personeelskosten   25.170,00 0,00 25.170,00 27.787,09 0,00 27.787,09 -2.617,09 -10,40 

   6231001    Bijdragen aan de gemeensch sociale dienst   910,00 0,00 910,00 854,70 0,00 854,70 55,30 6,08 

   6231003    Vakbondspremies   750,00 0,00 750,00 744,80 0,00 744,80 5,20 0,69 

   6231004    Maaltijdcheques   21.700,00 0,00 21.700,00 24.185,70 0,00 24.185,70 -2.485,70 -11,45 

   6231005    Externe dienst voor medische controle personeel   1.810,00 0,00 1.810,00 2.001,89 0,00 2.001,89 -191,89 -10,60 

6232 Andere verplichte verzekeringen m.b.t. personeel   7.880,00 0,00 7.880,00 6.922,38 0,00 6.922,38 957,62 12,15 

   6232000    Arbeidsongevallenverzekering   5.620,00 0,00 5.620,00 4.612,38 0,00 4.612,38 1.007,62 17,93 

   6232102    Hospitalisatieverzekering - contractuelen   2.260,00 0,00 2.260,00 2.310,00 0,00 2.310,00 -50,00 -2,21 

65 Financiële kosten   50,00 0,00 50,00 5,03 0,00 5,03 44,97 89,94 

657 Diverse financiële kosten   50,00 0,00 50,00 5,03 0,00 5,03 44,97 89,94 

   6570003    Administratieve kosten voor het financieel beheer   50,00 0,00 50,00 5,03 0,00 5,03 44,97 89,94 

           

 
 


