W E R K I NG S V E RSLAG

2017

OCMW van Jette
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3

4

INHOUDSTABEL
VO ORWO OR D
blz.

06/07

PROJECTEN 2017
p.

11/45

AGENDA 21 LOKALE
blz.

11/13

D E PA RT E M E N T S O C IA L E
ZAKEN
blz.1 4 / 3 5

D E PA RT E M E N T A L G E M E N E
ZAKEN
blz.

36/39

RUSTHUIS - RUST EN
VERZORGINGSTEHUIS
blz.

40/45

DE RAADSLEDEN 		
blz. 4 8 / 5 1

S TAT I S T I E K E N
blz.

52/103

ALGEMENE
INLICHTINGEN
Zetel van het O.CM.W. bestuur
Adres : Sint-Pieterskerkstraat 47-49 / 1090 JETTE
Telefoon : 02/422 46 11
Zetel van het Gemeentebestuur
Adres : Wemmelsesteenweg 100 / 1090 JETTE
Telefoon : 02/423.12.11
O.C.M.W. Voorzitter
Mevrouw B. DE PAUW
Telefoon : 02/422. 46. 01
O.C.M.W. Secretaris
Mevrouw D. BERNARD
Telefoon: 02/422.46.02
O.C.M.W. Ontvanger
Mevrouw N. LEHERTE
Telefoon: 02/422. 46. 30
Website : www.ocmwjette.be

Sociale Dienst van het O.C.M.W.
Diensthoofd :
De Heer Ch.MINTIENS
Telefoon : 02/422. 46. 11
CENTRUM IRIS-Rustoord/RVT
Adres : Wemmelsesteenweg 229 / 1090 JETTE
Directie : De Heer A. BOY
Telefoon: 02/422.47.09
Identificatie
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Jette
Sint-Pieterskerkstraat 47-49
1090 JETTE – BRUSSEL
Telefoon : 02. 422.46.11
Rekeningen
P.C.R.: BE 90 0006 0597 8432
Belfius : BE 32 0910 0088 9702

Met genoegen stel ik u het jaarverslag 2017 voor.
Onze medewerkers hebben opnieuw het beste van zichzelf
gegeven om vragen en problemen van mensen op te lossen.
Het OCMW staat ten dienste van alle Jettenaren.
U vindt in dit jaarverslag een overzicht van al onze
activiteiten en een evolutie van het aantal aanvragen.
We hebben in 2017 het activiteiten centrum voor
senioren” Viva Jette” kunnen openen. Dit dankzij een
samenwerking met Lojega (de nieuwe naam van de sociale
huisvestingsmaatschappij Foyer Jettois) en met de steun
van Hervé Doyen, burgemeester en Claire Vandevivere,
schepen voor sociale zaken.

We zijn een openbare sociale instelling, daarom geven we veel
aandacht aan het onthaal. Maar we investeren niet alleen in
bakstenen, maar ook in human resources (vormingen, interne
reorganisatie, project klare taal,….)
De werken zullen in augustus 2018 voltooid zijn.
Ik wens ook onze OCMW-Raadsleden te bedanken voor hun inzet
en steun.
Ik wens u veel leesgenot en indien u nog vragen heeft, kan u ons
steeds contacteren.
Met vriendelijke groeten.

In de Leon Theodorstraat 197 hebben we ook een infopunt
voor senioren geopend – de maatschappelijk werkers van
het OCMW zijn daar aanwezig om op alle vragen van
senioren en/of hun familie te antwoorden.
En in 2018 openen we daar ook een restaurant, café Viva.
In 2017 zijn we ook gestart met de verbouwing van de
onthaalruimte van het OCMW. We wensen iedereen
op een meer aangename wijze te verwelkomen en nog
een betere dienstverlening uit te bouwen. Uiteraard
beantwoorden hiermee ook aan een verbetering van de
werkomstandigheden voor het personeel.
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Brigitte De Pauw
Voorzitter van het OCMW van Jette

"Elke persoon
heeft recht op
maatschappelijke
dienstverlening.
Deze heeft tot doel
eenieder in de
mogelijkheid te stellen
een leven te leiden
dat beantwoordt
aan de menselijke
waardigheid".

Artikel 1 van de organieke wet betreffende de OCMW’s van 8 juli 1976
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AGENDA 21
Sinds mei 2016 is het OCMW actief in het kader van de
dynamiek van Agenda21, die bestaat in de uitwerking en
goedkeuring van een concreet actieplan voor duurzame
ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is een benadering
die ernaar streeft de continuïteit in de tijd te verzekeren
van de economische en sociale ontwikkeling, met eerbied
voor het milieu en zonder de natuurlijke hulpbronnen
die onmisbaar zijn voor de menselijke activiteit in gevaar
te brengen.
Aldus ondertekende de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn in 2017 het Handvest van Aalborg, waarmee
ons centrum onder meer de verbintenis aangaat zijn
verantwoordelijkheid op te nemen om het milieu te
beschermen en projecten van duurzame ontwikkeling te
ontwikkelen.

De werknemers hebben een logo Agenda21 gekozen
(91 stemmen). Ons centrum heeft ook samengewerkt
met de gemeente en heeft zijn begunstigden
uitgenodigd om deel te nemen aan de projecten No
Impact Jette en om te telen in de stad. Er werd ook
een mobiliteitsenquête gehouden bij de werknemers
(120 antwoorden) om het Bedrijfsvervoerplan bij te
werken.
Met de steun van Leefmilieu Brussel.

De Agenda21 werd voorgesteld aan de diensten en
departementen. Er werden zes participatieve workshops
georganiseerd waaraan niet minder dan 45 werknemers,
26 begunstigden en 17 leden van de Sociale Coördinatie
hebben deelgenomen. Het doel bestond erin een diagnose
van het OCMW te maken op het vlak van duurzaamheid.
De synthese van deze workshops en de diagnose zullen
begin 2018 worden voltooid.
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D E PA R T E M E N T
SO CIALE ZAKEN

2017

17

18

C U LT U R E L E U I T S TA P :
" DE KINDERBOERDERIJ "
Op 16 juni organiseerde de gemeente Jette een bezoek
aan de Kinderboerderij van Jette voor verschillende Jetse
verenigingen zoals kinderdagverblijven en het OCMW.
De doelgroep bestond uit kinderen van 2 en 3 jaar.
Het OCMW besliste voorrang te geven aan kinderen
die geen broertjes of zusjes hebben. De kinderen tot wie
dit project zich richtte, hebben gewoonlijk slechts zeer
weinig contacten met andere kinderen buiten het gezin
(zo er al een gezin is). Heel wat kinderen gaan niet naar
een kinderdagverblijf en staan op een wachtlijst voor
de peuter- of kleuterschool, waardoor ze niet de kans
krijgen om aan veel activiteiten deel te nemen.
Bijgevolg werden kinderen uitgenodigd van wie de
ouders bekend zijn bij het OCMW (begunstigden van
een (equivalent) leefloon, van dringende medische
hulpverlening, een medische kaart, begeleiding in het
kader van schuldbemiddeling, …).
In totaal kregen 12 kinderen de kans deel te nemen aan
het bezoek, telkens begeleid door een oudere.
Deze activiteit heeft het voor de zeer jonge kinderen, die
niet tot de gewone doelgroep van de Kinderboerderij
behoren, mogelijk gemaakt een gezellig moment te
beleven met kinderen van dezelfde leeftijd.

Nu het OCMW duurzame ontwikkeling centraal
begint te stellen in zijn aandachtspunten (Agenda 21),
bood dit bezoek aan de boerderij de jonge kinderen
bovendien de kans zich open te stellen voor de
vreugde die de natuur kan bieden, met naleving van
de doelstellingen van de Boerderij:
-“De kinderen sensibiliseren voor de eerbied voor hun
omgeving.
Daartoe willen wij (de Boerderij):
*De kinderen de pracht van hun omgeving doen ontdekken;
*De kinderen bewustmaken van het bestaan van ecologische
evenwichten en biologische cycli;
*De kinderen bewustmaken van het werk op de boerderij
wat betreft de productie van voedingsmiddelen;
*De kinderen bewustmaken van de impact van de menselijke
activiteiten op hun omgeving, op korte en lange termijn;
-De kinderen bewustmaken van de actieve rol die ze zelf
kunnen spelen in de bescherming van hun milieu.
-De kinderen sensibiliseren voor gezonde voeding.
Een
traditionele,
ambachtelijke
en
duurzame
landbouwactiviteit ontwikkelen op de Kinderboerderij en
in zijn omgeving.”

Als kers op de taart van deze mooie activiteit bood
het OCMW aan de deelnemers een tussendoortje aan
dat natuurlijk bestond uit gezonde en evenwichtige
producten!
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O P R I C H T I N G VA N V I VA ! J E T T E
Oprichting van VIVA! Jette
Nadat het OCMW en De Jetse Haard in december 2016
een samenwerkingsovereenkomst hadden gesloten,
werden lokalen op de benedenverdieping van het adres
Leon Théodorstraat 197 in 1090 Jette ter beschikking
van het OCMW gesteld om er een dagcentrum en een
infopunt voor senioren in onder te brengen. Het hele
project wordt VIVA! Jette genoemd en omvat drie
luiken: een centrum VIVA!, een infopunt VIVA! en een
project van solidair wonen, dit laatste voornamelijk in
de woningen op de verdiepingen van het gebouw dat
De Jetse Haard (sinds 01/01/2018 Lojega) beheert. Het
centrum VIVA! en het infopunt VIVA! zijn diensten die
het OCMW aanbiedt. Het is de bedoeling om in de loop
van 2018 ook een restaurant te openen.
Installatie van het dagcentrum en het infopunt
Na een periode van (logistieke) installatie opende
het dagcentrum zijn deuren ter gelegenheid van een
vooropening op 24 maart 2017 en vonden de eerste
activiteiten plaats in april 2017.
In april 2017 werd een coördinator 60% VTE
aangeworven, gevolgd door een voltijds animatrice vanaf
mei 2017. In september 2017 werd het team versterkt
met een tweede voltijds animatrice die kon worden
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aangeworven via een overeenkomst van het type “artikel 60”.
Het centrum heeft als doel te strijden tegen eenzaamheid
bij de bejaarden in Jette en hun de kans te bieden zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen.
Om voor de Jetse bejaarden een centrale plaats in de
gemeente te creëren waar ze terecht kunnen met allerlei
soorten vragen of problemen waarmee ze worstelen,
werd op hetzelfde adres het infopunt VIVA! geopend.
Twee maatschappelijk werkers van de dienst Hulp aan
personen zijn er deeltijds gedetacheerd zodat een deeltijdse
permanentie kan worden verzekerd.
Om aan het project de nodige zichtbaarheid te geven in de
gemeente, werden er voor het project en zijn verschillende
onderdelen logo’s gecreëerd.
Het dagcentrum verkreeg in 2017 een voorlopige erkenning
vanwege de Franse Gemeenschapscommissie, als gevolg
waarvan het recht heeft op een subsidie van € 60.000.
4 flats in het project Solidair Wonen
Als gevolg van een overeenkomst voor prioritaire toewijzing
van vier woningen voor “senioren”, ondertekend tussen
de Jetse Haard en het OCMW, konden 4 bejaarden die
een zekere kwetsbaarheid vertonen hun intrek nemen in
deze sociale woningen. Als gevolg daarvan kunnen deze
personen gebruik maken van de voordelen van het project
en op die manier zolang mogelijk thuis blijven wonen.

Infopunt VIVA!
In 2017 konden 25 personen rekenen op opvolging via
het infopunt VIVA!. Het gaat om vragen in verband
waarmee de betrokkenen niet wisten waar ze ermee
terecht konden. De maatschappelijk assistenten
hebben de taak de situatie te analyseren en samen met
de betrokkene of zijn/haar omgeving op zoek te gaan
naar de beste oplossing of het beste antwoord. Vaak
mondt dit uit in een oriëntering naar een bestaande
dienst. De maatschappelijk assistent volgt de situatie
totdat de betrokkene de hulp heeft gekregen die hij of
zij nodig heeft.
Indiening van een project in antwoord op de
projectoproep van de Koning Boudewijnstichting

Indiening van een project in antwoord op de
projectoproep van de GGC
In de zomer van 2017 lanceerde de GGC een
projectoproep “Organisatie van een geïntegreerd
model van buurthulp en -zorg om het voor de
bejaarden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
mogelijk te maken thuis te blijven wonen”. Op basis
van de vaststelling dat het infopunt VIVA! een project
is dat beantwoordt aan de door de GGC vastgestelde
criteria, werd een dossier samengesteld en ingediend
bij de subsidiërende overheid. Het doel bestaat erin
subsidies te verkrijgen die het mogelijk moeten maken
om het infopunt VIVA! de komende jaren verder uit
te bouwen. We verwachten een antwoord in de loop
van 2018.

Vanuit het dagcentrum wordt een projectdossier
ingediend bij de Koning Boudewijnstichting in
antwoord op de projectoproep “Kwetsbare ouderen
ondersteunen, thuis en in de buurt”. De oprichting
van een solidair netwerk VIVA! wordt geselecteerd
en het toegekend bedrag van € 17.402 volstaat om dit
netwerk te creëren.
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O P R I C H T I N G VA N D I E N S T
"HULP AAN PERSONEN"
Het OCMW beschikt over verschillende diensten
die, elk vanuit een bepaalde invalshoek, hulp bieden
aan mensen met een beperkte autonomie. De dienst
Hulp aan huis tracht, door het bieden van bijstand in
de taken van het dagelijks leven, deze mensen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen of bij te staan tot ze
hun zelfstandigheid hebben teruggewonnen. Vanuit
de vaststelling dat mobiliteit voor deze doelgroep
vaak een probleem is, staat deze dienst ook in voor
het toekennen van taxicheques en werd reeds in 2007
een Minder Mobielencentrale opgericht.
Voor personen die niet meer zelfstandig thuis
kunnen wonen en een opvang in een rusthuis of
andere voorziening nodig hebben, staat de dienst
Seniorenhuisvesting ten dienste om de aangepaste
voorziening te vinden en indien nodig de nodige
financiële bijstand vanuit het OCMW te verzekeren.
Voor mensen met een laag inkomen is het soms
moeilijk om de kosten, gelinkt aan een correcte
medische behandeling en opvolging te dragen. Daarom
voorziet het OCMW de dienst “gezondheidszorgen”
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waar mensen die hierin een ondersteuning wensen
terecht kunnen.
In 2017 werd VIVA! Jette gerealiseerd, een project
waar een dagcentrum en infopunt voor senioren
werden geïnstalleerd in een gebouw waar tevens
een intergenerationeel samenlevingsproject vanuit
de Jetse Haard werd opgestart. Dit alles vormt een
mooie aanvulling op de bestaande dienstverlening.
Al deze diensten werken grotendeels rond eenzelfde
doelpubliek. Om te komen tot een geharmoniseerde
werking, werden ze samengevoegd in één grote dienst,
de dienst Hulp aan Personen.

SENIORENSALON

Op 30 november 2017 had in de gemeentelijke feestzaal
het seniorensalon plaats. Het is een initiatief van de
werkgroep “senioren” van de sociale coördinatie in
samenwerking met de diensten van de gemeente. De
sociale coördinatie wordt geleid vanuit het OCMW.
De dienst “Hulp aan Personen” maakt sedert geruime
tijd deel uit van de werkgroep “senioren”. Het werd
het opnieuw een namiddag waar senioren zich konden
informeren over bestaande initiatieven en diensten.
Hadden een stand op het salon : Labolobo, Centrum
VIVA!, Buurtpensioen, Warlandis, Solumob, de
sociale restaurants, vzw “amis de Dieleghem”, Hulp
aan Huis van het OCMW, Dienst Persoonlijke
ontwikkeling van de gemeente , vzw Abbeyfield,
VZW Inforhome, de socialistische en christelijke
mutualiteiten, de gemeentelijke bibliotheek, VZW
Télésecours, …
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GOODFOOD
In samenwerking met de gemeente Jette werden
negen workshops “telen in de stad” georganiseerd,
aangeboden in het kader van de GoodFood-strategie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De workshops
hebben tot doel de voedselproductie in de stad aan te
moedigen. In totaal schreven 209 Jettenaren zich in.
Naast de affiches en flyers die beschikbaar waren bij het
onthaal van ons centrum en ter beschikking werden
gesteld van de maatschappelijk werkers, hebben 61
begunstigden die speciaal werden uitgekozen een
uitnodiging per post ontvangen.
Enkele voorbeelden van workshops: “Mijn moestuin op
het balkon”, “Fruitbomen in mijn tuin”,
“Mijn aromatische planten” of “Mijn moestuin in de
keuken”.
Een heel programma dus!
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KIS & WRITE
In januari 2016 werd een project voorgesteld waarbij
brieven en kennisgevingen worden herschreven in
heldere taal.
KIS (Keep It Simple) & Write.
Het doel bestond erin die geschriften gemakkelijker te
begrijpen te maken, tijd te winnen door minder uitleg
te moeten geven en aan onze gebruikers duidelijk te
maken dat zij centraal staan in onze bezorgdheid.
Er werd een werkgroep samengesteld en elke
medewerker van de administratie kreeg de kans zich in
te schrijven op vrijwillige basis.
In 2017 bleef deze werkgroep samenkomen volgens
een frequentie van een halve dag per maand. In totaal
vonden er 11 vergaderingen plaats.
Net als vorig jaar bestond het doel erin op elke
vergadering te werken aan één gewone brief en één
kennisgeving.
De “Kis & Write” heeft de dienst Schuldbemiddeling
en de dienst die bevoegd is voor de medische kaarten
uitgenodigd om deel te nemen aan een van de
vergaderingen om te werken aan de inhoud van de

gewone brieven van deze diensten.
Vanaf de maand juli werd de oorspronkelijke doelstelling
herzien en werd beslist om niet langer te werken aan de
“gewone” brieven maar tijdens de vergaderingen te focussen
op de kennisgevingen (schema, bijlagen en kennisgevingen
in verband met het leefloon).
De groep inspireerde zich op de lijst die te vinden is op
de website van de POD Maatschappelijke Integratie om
te bepalen met welke kennisgevingen hij wilde werken en
die over te schrijven in heldere taal. Alleen al in verband
met het leefloon werden niet minder dan 64 verschillende
kennisgevingen geïdentificeerd!
Tevens werden 4 ontmoetingen georganiseerd met de
leesgroep, samengesteld uit gebruikers van het OCMW
die de gewijzigde ontwerpen komen lezen en hun mening
geven.
In 2017 heeft de werkgroep KIS & Write 15 kennisgevingen
en 9 gewone brieven herschreven.
Voor 2018 bestaat het doel erin te blijven focussen op
de kennisgevingen in verband met het leefloon en dit
belangrijke hoofdstuk van de maatschappelijke steun die het
OCMW levert volledig af te ronden.
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SAMENWERKING VAN HET OCMW MET
HET THÉÂTRE DU COPION EN HET
COLLECTIEF« POURQUOI PAS NOUS »
Het OCMW werkt samen met het Théâtre du Copion
dat voor het seizoen 2017-2018 in Jette een cultureel
project van theaterworkshop uitwerkt, samen met
het collectief “Pourquoi Pas Nous”, een feitelijke
vereniging.

De vzw biedt aan de OCMW-gebruikers gratis toegang
tot de workshops. Ze werkt samen met de sociale
dienst van het OCMW van Jette aan de promotie en
de valorisatie van de workshops bij de gebruikers van
het OCMW van Jette.

Het collectief “Pourquoi Pas Nous” is ontstaan uit
de samenwerking van het OCMW met het Théâtre
National in het kader van het mobiele project van
theaterworkshops. Het collectief bestaat uit kansarme
inwoners van Jette die hebben deelgenomen aan de
theaterworkshop en beslist hebben het avontuur
samen voort te zetten nadat er een einde was gekomen
aan de begeleiding door het Théâtre National.

Wat betreft de afronding van het project biedt de vzw
ook garanties voor de organisatie van ten minste
2 voorstellingen tijdens de maand juni 2018 in Jette.

De vzw Théâtre du Copion stelt een animator/
regisseur ter beschikking die de taak heeft in te staan
voor de begeleiding en de animatie van de workshops
voor de volledige duur van het project.
De theaterworkshop vindt eenmaal per week plaats op
het grondgebied van de gemeente Jette, goed voor ten
minste 35 workshops tijdens de periode van oktober
2017 tot juni 2018.
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Deze samenwerking was mogelijk dankzij de steun van
het OCMW maar ook van de gemeente, van Lojega en
van het cultureel centrum van Jette, L’Armillaire.
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BARBECUE VAN DE SOCIALE
COÖRDINATIE

SINTERKLAAS: GESCHENKEN VOOR DE
KINDEREN VAN DE GEBRUIKERS

Na het succes van de eerste barbecue van de Sociale
Coördinatie in 2016 heeft het OCMW van Jette het
evenement nog eens overgedaan in 2017. De barbecue
vond plaats op 29 juni 2017 bij het Atelier 34.0, een
culturele partner van het OCMW.
Tijdens deze informele ontmoeting kan elke deelnemer
zijn professioneel netwerk versterken (meer bepaald
door de ontmoeting met nieuwe werknemers,
met collega’s met wie men niet vaak contact heeft
enzovoort); tevens worden de banden tussen de leden
van de Sociale Coördinatie aangehaald.

Begin december kon het OCMW een grote
hoeveelheid speelgoed bijeenbrengen dankzij giften
van particulieren. Niet minder dan 451 stuks speelgoed
(218 in 2016), knuffels en boeken inbegrepen, werden
verzameld en geïnventariseerd door vele vrijwilligers
die bereid werden gevonden een handje toe te steken
in het kader van deze mooie actie. Dit mooie initiatief
leidde al gauw tot een ander: enkele personeelsleden
begonnen vervolgens de betrokken ouders op te bellen
en hielpen een geïmproviseerde showroom inrichten
in de zogenaamde “Salle de la Clouterie”, het onthaal
van het OCMW dat volledig wordt gerenoveerd.

Voor de editie 2018 willen we deze activiteit
combineren met een activiteit tijdens de voormiddag
die moet toelaten op dynamische en gezellige wijze
kennis te maken met de verschillende leden en
verenigingen van de Sociale Coördinatie van Jette.

Uiteindelijk konden 451 geschenken worden
uitgedeeld aan 72 gezinnen met in totaal 165 kinderen!
De weinige knuffels, boeken en stukken speelgoed die
overbleven werden bijgehouden om in de loop van
het jaar weg te schenken.
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SAMENWERKING MET DE VZW ARBRE DE VIE IN HET KADER
VA N D E S T R I J D T E G E N K I N D E R A R M O E D E
In 1998 richtten Francine en Fernand MEERT,
initiatiefnemers van het project Le Nid, dat hulp biedt
aan vrouwen die het slachtoffer zijn van prostitutie, de
vzw Arbre de Vie op om te voorkomen dat kinderen in
de cirkel van de prostitutie zouden belanden. Beetje bij
beetje breidde de doelstelling van het project zich uit
tot alle groepen van kwetsbare vrouwen of vrouwen die
het psychologisch of economisch lastig hebben.

De gemeente Jette stelt lokalen ter beschikking en
neemt de kosten in verband daarmee op zich. De
wedden van de directrices worden eveneens gedragen
door de gemeentelijke structuren. Alle overige
werkingskosten worden gedekt door middel van giften
vanwege bepaalde instellingen en gulle schenkers. De
vzw Arbre de Vie is vandaag gevestigd in het gebouw
Magritte, op de site van het OCMW.

De vzw Arbre de Vie is sinds 1998 actief in Jette en
verwelkomt dagelijks ca. 16 kinderen (maximale
capaciteit) in het kader van hoogdringende opvang en
opvang voor sociale inschakeling.
Het gaat dus niet om een vorm van “comfortabele”
kinderopvang waar mama’s hun kind(eren) enkele
uurtjes per week kunnen achterlaten om boodschappen
te doen, een arts te raadplegen of te gaan sporten.
Arbre de Vie verwelkomt kansarme kinderen tussen 1
maand en 4 jaar oud van wie de moeder het moeilijk
heeft, geen middelen heeft en niet in de mogelijkheid
verkeert haar kind toe te vertrouwen aan de openbare
kinderopvang. Het doel bestaat erin aan de moeder de
kans te bieden te leren lezen en schrijven, lessen Frans
of een beroepsopleiding te volgen.
De vzw Arbre de Vie werkt voornamelijk met
vrijwilligers. Ze wordt erkend door maar krijgt geen
subsidie van het Office National de l’Enfance (ONE).

In het kader van het platform “Bestrijding van
kinderarmoede”, dat alle Jetse actoren die in dit
domein actief zijn – o.a. het OCMW en de gemeente
– verenigt, wees de vzw Arbre de Vie erop dat het de
ouders zijn die voor de maaltijden van de kinderen
zorgen. Helaas stelt men vast dat de bereide maaltijden
vaak van povere kwaliteit en niet zeer evenwichtig zijn
met bijvoorbeeld weinig of geen groenten.
Om de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren
besliste het OCMW om in samenwerking met De
Brusselse Keukens elke dag gratis soep ter beschikking
te stellen die aangepast is aan de noden van de
kinderen. Dagelijks wordt 2 liter verse soep geleverd
aan de vzw, tot grote tevredenheid van de ouders en
de begeleiders … en natuurlijk ook van het tiental
kinderen dat elke dag wordt opgevangen!
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HET GEÏNDIVIDUALISEERD
PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJKE
INTEGRATIE (GPMI)
De GPMI-wet van 21 juli 2016 houdende wijziging
van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie en het koninklijk besluit
van 03 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen
reglement betreffende het recht op maatschappelijke
integratie en, tot slot, de omzendbrief van 12 oktober
2016 naar aanleiding van de wet van 21 juli 2016
hebben de benadering inzake het sociaal werk van het
OCMW ingrijpend gewijzigd.
Deze nieuwe wetteksten zijn in november 2016 van
kracht geworden en zijn in 2017 werkelijk invloed
beginnen uit te oefenen op de opvolging van de
gebruikers. Vandaag is de tijd gekomen om een eerste
balans te maken.
Basisprincipe:
Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke
integratie (GPMI) is een instrument voor begeleiding
en “geïndividualiseerde” opvolging (op maat) dat de
autonomie en de sociale integratie van de gebruiker
– zo mogelijk in de richting van inschakeling in een
parcours naar werk – beoogt.
Op enkele zeldzame uitzonderingen na, waarin de wet
voorziet (redenen van billijkheid, gezondheid …),
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is elke gebruiker die een leefloon krijgt verplicht een
GPMI af te sluiten.
Het publiek dat om redenen van gezondheid of
billijkheid tijdelijk wordt vrijgesteld van eender welke
actie van socioprofessionele inschakeling (SPI), is de
doelgroep van de sociale activering. Het gaat om een
kwetsbare groep die zeer ver verwijderd is van de
arbeidsmarkt.
Het GPMI is een dynamisch contract dat tijdens de
uitvoering steeds kan worden gewijzigd (door middel
van aanhangsels) om aanpassingen mogelijk te maken
in functie van de concrete situatie waarin de betrokkene
verkeert. De niet-naleving van het GPMI door de
gebruiker moet er dus ook toe leiden de inhoud van
het project in vraag te stellen.
Het OCMW van Jette heeft het hele GPMI-mechanisme
georganiseerd binnen een driehoek die bestaat uit drie
afzonderlijke diensten: de Wijkdienst (eerste lijn), die de
taak heeft het leefloon toe te kennen; de dienst Sociale
Ontwikkeling die het luik “sociale activering” beheert
en, tot slot, de dienst Werk en Opleidingproject (WOP)
die instaat voor de socioprofessionele inschakeling via
meer bepaald opleiding en tewerkstelling.

Enkele voorbeelden
Inhoud van een GPMI SPI:
-Vaststelling van een beroepsproject
-Oriënteren naar en volgen van alfabetiseringscursussen
-Initiatie in informatica
-Oriënteren naar en volgen van vooropleidingstrajecten,
kwalificerende en beroepsopleidingen, studies
-Opvolging en begeleiding bij “actief zoeken naar werk”
(AZW), zowel individueel als collectief: workshops cv,
motivatiebrief, voorbereiding op het sollicitatiegesprek,
informatie over banenplannen, workshop Actiris,
vacatures zoeken met behulp van informatica
Selecties en voorstellen van arbeidsplaatsen “artikel 60”
Inhoud van een GMPI Sociale activering:
-Gebruikers ouder dan 60: culturele activiteiten,
vrijwilligerswerk, intergenerationeel, …
-Gebruikers met langdurige gezondheidsproblemen,
verslavingen, psychologische kwetsbaarheid : opnieuw
mobiliseren, culturele activiteiten, doelstelling om
de betrokkene ertoe te brengen iets te doen aan
zijn verslaving, zijn psychologische kwetsbaarheid
via aangepaste (para)medische en psychologische
opvolging
-Alfabetiseringscursus met een doelstelling van
sociale cohesie (permanente educatie / bij wijze van
bezigheid)

-Nieuwkomers: workshop “burgerschap”
-Een woning zoeken
-Nadenken over sociale re-mobilisering (= voortraject
SPI), die kan omvatten:
*Een kinderdagverblijf zoeken met inbegrip van de
vaststelling van een beroepsproject
*Alleenstaande zwangere vrouwen op zoek naar
sociale banden en ondersteuning, onder andere in
een perspectief van toekomstige socioprofessionele
inschakeling
Sanctie:
Zo de gebruiker de inhoud van een GPMI niet in
acht neemt, wordt een – eventueel financiële – sanctie
opgelegd; dit is een facultatieve mogelijkheid die aan
de beoordeling van de OCMW’s wordt overgelaten. De
sanctie wordt gezien (door de POD MI) als een element
dat uitzonderlijk moet blijven en wordt enkel opgelegd
indien de betrokkene geen geldige reden(en) heeft om
de doelstellingen van het GPMI niet in acht te nemen.
Enkele cijfers:
In 2017 telt het OCMW van Jette 481 GPMI-dossiers
waarvoor subsidiëring werd gevraagd aan de POD MI.
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D E PA R T E M E N T
ALGEMENE
ZAKEN

2017
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PROJ E C T T E R U I T B R E I DI NG VA N
H ET O C M W E N T E R R E NOVAT I E
VA N H ET ON T HA A L

I

n 2016 start het OCMW met een project voor
de volledige herinrichting van het onthaal
van het OCMW en nieuwe kantoorruimte
op de verdiepingen voor een totaal bedrag van
777.000€ (BTW incl.). Deze werken omvatten
eveneens de restauratie van de verwarmings- en
airconditioninginstallaties net als van de installatie
van containers waar het onthaal gedurende de periode
van de werken ondergebracht wordt.
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JURIDISCHE
E E R S T E L I J N S C O N S U LTAT I E S

O

m de twee weken wordt er een juridische
permanentie georganiseerd in de lokalen van
het OCMW. De permanentie staat open voor
iedereen, zonder afspraak, van 17u tot 19u, voor alle
vragen van juridische aard.
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CIJFERS BINNEN HET
D E PA R T E M E N T

•
•
•
•
•

20.031 binnengekomen brieven
21.224 verstuurde brieven
2 klachten
32 dossiers voor openbare aanbestedingen van het bestuur
56 juridische consultaties
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HET RUSTHUIS/
RV T

2017
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HET RUSTHUIS/RV T
Het rusthuis/rust- en verzorgingstehuis CENTRUM
IRIS van Jette (rusthuis/RVT), Wemmelsesteenweg
229 te 1090 Jette, bevindt zich op de site van het
OCMW van Jette.
Het rusthuis/RVT neemt bejaarde personen op van
wie de gezondheidstoestand of de situatie niet meer
toelaat om thuis in goede omstandigheden te leven.
Het rusthuis kan 90 bewoners opnemen, waarvan 40
bewoners met RVT-status.
Elke bewoner beschikt over een éénpersoonskamer.
Sommige kamers met 2 bedden zijn bestemd voor
koppels of voor de bewoners die dit wensen.
Het rusthuis/RVT biedt een hoteldienst aan en stelt een
geheel van verpleegkundige, paramedische, medische
en farmaceutische verzorging ter beschikking.
De bewoner vindt in de foyer de familiale sfeer van
het rusthuis terug, begeleid door het animatieteam.
Activiteiten en ontspanning worden binnen de
instelling aangemoedigd.
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Het rusthuis/RVT organiseert feesten, uitstappen, deelname
aan sportieve en culturele activiteiten, intergenerationele
activiteiten, welzijnszorg en schoonheidsverzorging,
een zangkoor begeleid door MUNT, muziektherapie en
activiteiten met dieren.
2 belangrijke feesten, waarop de families van harte
uitgenodigd worden, worden eveneens elk jaar
georganiseerd: de barbecue en het kerstbanket.
Een petanque, een biljart, gezelschapsspellen, internet, CD
en DVD, diverse boeken, kranten en magazines zijn maar
enkele voorbeelden van vrijetijdsbesteding ter beschikking
van de bewoners.

DE BEWONER (Statistieken op 31.12.2017)
Profiel van de bewoners
De evaluatieschaal (KATZ) stelt in staat om de
afhankelijkheidsgraad van de bewoners te bepalen. Ze
bestaat uit een vragenlijst waarmee hun capaciteiten
in 6 domeinen van het dagelijks leven worden
geëvalueerd:
•
zich wassen
•
zich kleden
•
transfer en verplaatsingen
•
toiletbezoek
•
continentie
•
eten.
Enkel de bewoners van categorie B, C en Cd komen
voor RVT-status in aanmerking.

Grafiek m.b.t. de indeling per leeftijd van de bewoners.
50% van de bewoners zijn in de leeftijdsgroep 80 -89
jaar, wat demografisch conform is.
De oudste bewoner in het rusthuis is 101 jaar oud.

De verdeling van de bewoners was als volgt op
31.12.2017:
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VERDELING VOLGENS GESLACHT

RENOVATIE

Het rusthuis werd ingehuldigd op 11.03.1961.
Een deel van het rusthuis werd heringericht in 2003 (fase 1).
Het betreft voornamelijk het nieuwe restaurant met patio en
een nieuwe centrale keuken.
Het deel van het rusthuis bestaande uit 8 appartementen werd
eveneens heringericht in 2003 (fase 1bis)
Het globale project van de renovatie begon op 19.10.2015.
De eerste steen werd gelegd door Mw. Brigitte DE PAUW,
Voorzitter, op 18.11.2015.

Er zijn 73,17% vrouwen en 26,83% mannen wat
demografisch conform is.
Vrouwen leven statistisch langer dan mannen.
Sociologische, biologische en psychologische factoren
kunnen dit onevenwicht verklaren.
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De werken werden aangevat met het bouwen van een uitbreiding
die aansluit bij het bestaande rusthuis (fase 2).
Deze nieuwbouw wordt bewoond vanaf 14.07.2017 en telt 11
kamers met 1 bed op niveau 0, 10 kamers met 1 bed op het
niveau 1 en 11 kamers op met 1 bed op het niveau 2.
In totaal heeft de nieuwbouw 4 niveaus: 1 kelderverdieping, een
gelijkvloers, 2 verdiepingen, met een totaal van 32 kamers.
Sinds 07.08.2017 werd overgegaan tot de renovatie van de
linkervleugel zuidkant die wordt afgerond in 2018 en die zal
bestaan uit 13 kamers met 1 bed op het niveau 0, 14 kamers met
1 bed op het niveau 1 en 14 kamers met 1 bed op het niveau 2
(fase3).

In totaal zal de linkervleugel zuidkant 4 niveaus tellen:
1 kelderverdieping, een gelijkvloers en 2 verdiepingen
met in totaal 38 kamers.
De opening van deze vleugel is voorzien in de loop
van het jaar 2018.
De tuin van het rusthuis wordt eveneens opnieuw
ingericht.
In de laatste fase zal overgegaan worden tot de
renovatie van de rechtervleugel noordkant voor een
voorziene opening in 2019 (fase 4)
Het rusthuis zal volledig gerenoveerd zijn aan het
einde van deze werkzaamheden en zal op dat ogenblik
106 bewoners kunnen ontvangen.

Photos avant travaux
Fotos voor de werken

Photos après travaux
Fotos na de werken
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DE
RAADSLEDEN

2017
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Dhr. A. LIEFFERINCKX
(FR)
Mevr. G. RAFAELIAN
(FR)
Mevr. Ch. ROUFFIN
(FR)

Dhr. Chr. MATERNE
(FR)
Dhr. P. LIEBENGUTH
(FR)

Mevr. M. VANDEN AVONT
(FR)

VOORZITTER :
Mevr. B. DE PAUW
(NL)

Raad voor Maatschappelijk
Welzijn
Dhr. Y. MARTENS
(FR)

Dhr. G. OPDEBEECK
(FR)
Mevr. M. NSIKUNGU
AKHIET
(FR)

Mevr. P. RODRIGUES
DA COSTA
(NL)
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S TAT I S T I E K E N

2017
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PERSONEEL
VAN HET OCMW
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Op 31.12.2017

Voorzitter : 1
Kabinet van de Voorzitter : 2
Secretaris : 1
Transversale Directie : 5
Ontvangerij : 8
Departement Financiën : 4
Departement P&O : 11
Departement
Algemene Zaken : 13

224
medewerkers

Departement
Sociale Zaken : 106
Departement Woon - en
Zorgcentrum (ROB/RVT) : 72

2017

12
aanwerving
in
2017
Transversale Directie : 1
Ontvangerij : 1
Departement
Sociale Zaken : 9
Departement Woon en
Zorgcentrum
(ROB/RVT) : 1

1098
kandidaturen
in
2017
454
kandidaturen
na oproep

496
spontaan

47
studenten

101
stagiairs

Gedetacheerde persoon : 1

18%

184

Stagiairs en
Studenten
in 2017

27 studenten
10 stagiairs

vrouwen
82%

40

mannen
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DE OCMW
REKENING

61

UITSPLITSING VAN DE UITGAVEN
Gemiddelde begroting 2017
Brussels Hoofdstedelijk Geweest

Rekening
38,40%
Personeel

40,13%
Personeel

39,36%
Personeel

7,55%
Werkingskosten

8,58%
Werkingskosten

8,36%
Werkingskosten

53,26%
Herverdeling

50,70%
Herverdeling

51,87%
Herverdeling

0,79%
Financiële lasten

0,59%
Financiële lasten

0,41%
Financiële lasten

2012

2013

2014

2015

39,98%

Werkingskosten

50,39%

1,23%

Herverdeling

Financiële lasten

Bron van de gemiddelden in het Brussels Hoofdstedlijk
gewest: Belfius Financiële situatie van de Brusselse lokale besturen, Budget 2017.

2016
Begroting

38,62%
Personeel

40,06%
Personeel

42,51%
Personeel

8,16%
Werkingskosten

8,96%
Werkingskosten

7,93%
Werkingskosten

52,54%
Herverdeling

50,46%
Herverdeling

49,18%
Herverdeling

49,22%
Herverdeling

0,68%
Financiële lasten

0,52%
Financiële lasten

0,38%
Financiële lasten

0,95%
Financiële lasten

2017

Rekening
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8,40%

Personeel

41,49%
Personeel

2017

8,34%
Werkingskosten

ECONOMISCH RESULTAAT :
Personeelskosten
49,18%

7,93%
Werkingskosten

Herverdeling

42,51%

0,38%

Personeel

Financiele lasten

Personeel

11,85 % : Algemene administratie
2,73 %
7,44%

: Pensioenen
: Sociale dienst

9,51 %

: Rusthuis

4,81 %

: Dienst Familiehulp

6,17 %

: Dienst beroepsintegratie
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DIENST
WIJKWERKING

65

WIJKEN

Samenstelling van de dienst “wijkwerking”
De dienst is samengesteld uit 21 maatschappelijk werkers, met inbegrip van de twee verantwoordelijken.
De dienst “wijken” bestaat uit twee cellen, één richt zich specifiek tot personen van 18 tot 25 jaar
(of jonger dan 18 jaar maar meerderjarig verklaard) en de tweede heeft een algemenere basis en houdt zich
bezig met al wie ouder is dan 25 jaar.

Statistiek van de dienst “wijkwerking”
Overzicht 2017: 951 (gemiddeld)
Opsplitsing per leeftijd - leefloon (zonder ART.60):
Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

66

764

2013

776

2014

951
798

2015

870

2016

2017

Overzicht 2017: 168 (gemiddeld)
Opsplitsing per leeftijd - uitkering equivalent leefloon
zonder ART.60 Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

289

2013

257

231

215

2014

2015

2016

168

2017

18/25

28,93%

29,25%

21,80%

28,10%

30,25%

18/25

15,57%

18,29%

11,26%

19,63%

22,69%

26/44

38,61%

41,88%

45,99%

43,57%

41,41%

26/44

48,10%

40,47%

45,45%

36,51%

31,41%

45/59

18,98%

16,75%

19,92%

18,74%

18,45%

45/59

19,72%

22,57%

19,48%

20,98%

23,77%

60/64

6,54%

6,06%

5,39%

4,59%

5,12%

60/64

6,57%

7,39%

10,82%

7,67%

7,64%

65/+

6,94%

6,06%

6,90%

5,00%

4,77%

65/+

10,04%

11,28%

12,99%

15,21%

14,49%

Leefloon 2017: opsplitsing per leeftijd

Uitkering equivalent leefloon 2017 zonder ART.60 :
opsplitsing per leeftijd

Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

41,41%

31,41%
30,25%

18,45%

14,49%

4,77% 5,12%

65
jaar

60-64
jaar

23,77%

46-59
jaar

26-45
jaar

18-25
jaar

65
jaar

22,68%

7,64%

60-64
jaar

46-59
jaar

26-45
jaar

18-25
jaar
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Overzicht 2017 : 951 (gemiddeld)
Opsplitsing per gezinssamenstelling (zonder ART.60)

Overzicht 2017 : 168 (gemiddeld)
Opsplitsing per uitkering equivalent leefloon zonder ART. 60

Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

951
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

764

2013

776

2014

798

2015

870

2016

2017

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

289

2013

257

231

215

2014

2015

2016

168

2017

Met gezin
ten laste

37,96%

36,98%

33,84%

34,90%

34,59%

Met gezin
ten laste

39,79%

39,30%

29,00%

30,74%

30,07%

Alleenstaand

31,15%

30,93%

30,45%

31,47%

33,49%

Alleenstaand

29,76%

32,30%

30,74%

29,97%

24,12%

Samenwonende

30,89%

32,09%

35,71%

33,63%

31,92%

Samenwonende

30,45%

28,40%

40,26%

39,29%

45,81%
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Leefloon 2017 : gezinssamenstelling (zonder ART.60)
Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

Uitkering equivalent aan leefloon zonder ART.60 : gezinssamenstelling
Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

34,59%

45,81%
30,07%

31,92%
24,12%

33,49%

Samenwonende

Alleenstaande

Alleenstaande

Samenwonende

Alleenstaande

Alleenstaande
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Overzicht 2017: 951 (gemiddeld)
Opsplitsing per geslacht leefloon (zonder ART.60):

Overzicht 2017: 168 (gemiddeld)
Opsplitsing per geslacht uitkering equivalent leefloon zonder ART. 60

Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)
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2017

1000
900
800
700
600
500
400
300
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289

2013

257

231

215

2014

2015

2016

168

2017

Man

37,53%

37,63%

38,72%

40,81%

39,61%

Man

42,21%

41,63%

41,99%

39,64%

33,80%

Vrouw

62,47%

62,37%

61,28%

59,19%

60,39%

Vrouw

57,79%

58,37%

58,01%

59,49%

66,20%
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574
377
111
57
140

Leefloon 2017 : (zonder ART.60)
Opsplitsing per geslacht

Uitkering equivalent leefloon zonder ART. 60 :
Opsplitsing per geslacht

Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen
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PUNCTUELE
HULP 2017

135

Dec

1365
gezinnen

105
159

Nov

1712
interventies

117

181

Okt

144

Bedrag van de punctuele hulp

Bedrag
635.187,84€

Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

187

Sep

150
102

Aug

80
68.284,52 €
58.872,94€

70.194,72 €

47.163,02 €

130

Jul

107

52.969,66 €

53.377,32 €
57.769,67 €

49.780,79 €

117

Jun

112

53.200,08 €
31.932,90 €
50.433,31 €

43.208,91 €

147

Mei

112

136
Apr

102
137

Maa

115

Aantal interventies
Aantal gezinnen

120
Feb

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

161

Dec
Jan
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Bron :
« GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

104

132
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200

250

PUNCTUELE
HULP : 2017

2012

2013

2014

19.905,86

22.145,86

35.165,53

Evolutie aantal interventies :
gemiddelde per maand
Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)

143
131

136
136 131

2015

2016

26.902,21

41.043,66

114
98

106

104
92

52.932,32

86
65

76
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal

Aantal

gezinnen

interventies

Evolutie van het gemiddeld aantal
gezinnen per maand

Evolutie van het gemiddeld aantal interventies
per maand

Bedrag (in euro)

2017

Evolutie van het gemiddelde bedrag
per maand
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OPSPLITSING VAN DE
BCSD-DOSSIERS
Aantal dossiers 2017
Evolutie van het aantal dossiers per maand
Bron : « GESDOS» - CIVADIS - (01/02/2018)
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611

574

600

520

500

8.293

400
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300
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DIENST WERK EN
OPLEIDINGSPROJECT
(WOP)
77

BEGELEIDING IN HET KADER VAN
HET PARTNERSCHIP ACTIRIS/OCMW

FASE

Verwezenlijkte acties en
kenmerken van het
opgevolgde
publiek

FASE 1

FASE 2

Onthaal

Hulp bij het zoeken
naar werk

Opmaak van de balans

1495
Acties

Bepaling van het professionele
project

571

FASE 3

FASE 4

Oriëntatie en volgen
van een vooropleiding

Oriëntatie en volgen
van de opleiding

Gebruikers

80
70
60

Professionele balans en
beroepsoriëntering

50

Curriculum Vitae

40

Sollicitatiebrief

30

Vacatures zoeken en
analyseren

20

Gebruik van een
e-mailadres

78

239

Acties

75

werknemers
Art.60§7

Selectie van werkgevers

10
0

97
288
21
216

Het sollicitatiegesprek
voorbereiden

56 55 50 25

2

1 24 26

Informatiesessie
Bron : Actiris (NWP)

Acties verwezenlijkt bij contracteinde
conform van ART.60§7

700

Bron : ACTIRIS (NWP

600
500

EVOLUTIE VAN DE GEBRUIKERS

580

477
437

Evolutie aantal personen die naar
de Cel WOP gestuurd zijn

571
320

400

Evolutie aantal gebruikers in de Cel WOP

445

Evolutie aantal nieuwe opgevolgde dossiers

300
200

355
308
280

100
0

2015

2016

2017

44

Resultaten van de begeleiding aan het einde van een contract conform Art.60§7:
Bron : ACTIRIS (NWP

10
44
18

Gestuurd naar het
Actiris-agentschap
Gestuurd naar
Link

2
1

Gewone
dienstbetrekking

18

10

Vorming

2
1

Andere

79

TEWERKSTELLING
VAN ART.60§7

SOCIALE ACTIVERING

Bron: Internal database («Excel» Lijst)

Bron: Internal database («Excel» Lijst)

In samenwerking met de vzw “ Le Piment ”: 5 deelnemers

155

155

163

1

4

Positieve impact

ART.60
Resultaat op het vlak
van sociale activering

1

2015

80

2017

2016

Moeilijkheid om evenwicht
tussen privé- en beroepsleven

3

RAE
1

Geen SPI-project

LOKAAL PROJECT
JOBTAFEL

Aantal deelnemers jobtafel

Bron: Internal database (Aanwezigheidslijst)

Positieve resultaten
Actief Zoeken naar Werk (AZW)
ART.60

28%

72%

61%

Contract van onbepaalde duur

Overige

Contract van bepaalde duur

241

DSP
37 %

Zelfstandige

341

2017

11%

Opleiding

11%

13 %

9%

PWA
Dienstenche

40 %

ques

Stage

AZW

10 %

1% 1%

Einde van financiële steun
Billijkheidsredenen

2% 2% 2%

Einde artikel 60

GEÏNDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE (GPMI)
2016

Actief Zoeken naar Werk (AZW)

68

Studies

156
signés

2017

Vooropleiding
Opleiding
Vaststelling van project
Mixte (Vaststelling van project +
Opleiding)
Mixte (Vaststelling van project +
Vooropleiding)
Mixte (Vaststelling van project+ AZW)
Mixte (Opleiding+ AZW)
Mixte (Vooropleiding + AZW)

34
17

1%
17%
6

1

1

1 7

4

81

82

DIENST
HULP AAN PERSONEN

83

MAALTIJDEN AAN HUIS

MAALTIJDEN IRIS

In 2017 heeft de Dienst Hulp aan Personen in totaal 21.684
maaltijden aan de Jetse bevolking geleverd.

In 2017 hebben 20 personen die niet in het rusthuis
verblijven maaltijden genomen in het rusthuis.
Zij hebben 3.979 maaltijden genomen.

Bron : «Deliske»

Bron : «Deliske»

34.172

35.000

7.000

30.000

6.000

25.000

5.000

20.000

28.803

23.554

15.000

21.684

5.000

1.000

Evolutie van de gebruikte maaltijden

80

0

3759

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal maaltijden

34 : Mannen
12

3967

2397

13

Dossiers in totaal

34

80 : Vrouwen
12 : Koppels

84

6586

3.000

10.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vaste
prijs van 5,27€
/maaltijd

4.000

2.000

0

208
meer
maaltijden
in vergeliiking
met 2016

Dossiers in totaal
7 : Mannen

7
2

13 : Vrouwen
2 : Koppels

TAXICHEQUES

In 2017 werden 4907 cheques afgeleverd. 182 titularissen van dossiers
hebben van de dienst gebruik gemaakt.

7.000
6.000
5.000

124

5944

4.000
3.000

8

36
6

4907
4698

4342

2.000
1.000
0

124 : Vrouwen

36 : Mannen

170

Aantal gebruikers van Taxicheques
Bron : Internal database («Excel» lijst)

HULP AAN HUIS
In 2017 werden 242 personen geholpen door
een familiale help(st)er of door de poetshulp
van de dienst Hulp aan Personen.
In totaal werden 28.444,5 uren
gepresteerd bij cliënten.

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6 : Koppels

Aantal Taxicheques

50
22

170 : Alleenstande
vrouwen
50

: Alleenstaande
mannen

22

: Koppels

Bron : Internal database (prestatiefiche)

Aantal gebruikers van familiehulp
85

Aantal gepresteerde uren.
2.124

Dec

2.271

Nov

2.575

Okt

2.396

Sep

2.189

Aug

1.923

Jul

2.432

Jun

2.253

Apr

7

2.828

Maa

2.533

Feb

2.401

Jan

0

100

500

1.000

1.500

Bron : Internal database (prestatiefiche)

86

Evolutie van het aantal uren per jaar.

2.518

Mei

2.000

2.500

3000

31.328

28.184,5

28.444,5

uren

uren

uren

MINDER MOBIELEN CENTRALE
In 2017 hebben 38 personen zich lid gemaakt.
Er werden gedurende dit jaar 700 verplaatsingen geregistreerd,
Deze verplaatsingen werden verwezenlijkt door 2 vrijwilligers.
Bron : Internal database

39

27

23

42

38

35

2007 2008 2009 2010 2011 2012

34

26

45

37

38

2013 2014 2015 2016 2017

Evolutie van het aantal gebruikers van 2007 tot 2017

212 143 180 420 581 512

450 580 407 1.117 700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolutie van de uitgevoerde verplaatsingen van 2007 tot 2017

87

88

SCHULDBEMIDDELING

89

VERDELING VAN DE DOSSIERS

TOTAAL
81

TOTAAL
119

INKOMSTEN

TOTAAL
146

68

TOTAAL
81

TOTAAL
119

TOTAAL
143

57
38

41

33 33

32

29

12
2

5

28

30

21
12
0

2015

6

9

11
5

2016

24 23
22

15
12

5

9
1

2017

15

13
9 9

0

2015

2

7
0

2016

2017

Alleenwonende
zonder kinderen

Gehuwd zonder
Kinderen

Samenwonende zonder
kinderen

Salaris

Werkloosheidsuitkeringen

Leefloon
of equivalent
leefloon

Alleenwonende
met kinderen

Gehuwd met
kinderen

Samenwonende met
kinderen

Pensioen

Ziekenfondsuitkeringen

Zonder
inkomsten

Tegemoetkoming
als mindervalide

Bron : Internal database

Bron : Internal database

90

42

4 5

AANTAL SCHULDEISERS

BUDGETBEHEER
11

41 43

10

40
38

34

37

9

30

9
1

13

18 12
3

4 0 0

1

2015

4 0 0
2016

7 6
2

3
2017

0

1 tot 5

6 tot 10

11tot 15

16 tot 20

21 tot 30

31 tot40

41 tot 50

10 : 2015

9: 2016

11 : 2017

Bron : Internal database

91

ENERGIE

92

ENERGIE
Bron : Internal database (Excel lijst)

165
257

77
2015

73

97

58

24

WATER

GASELECTRICITEIT

Aantal aanvragen in 2017

Aantal aanvragen in 2017

Aantal aanvragen in 2017

Aantal interventies in 2017

Aantal interventies in 2017

Aantal interventies in 2017

STOOKOLIE

93

94

DIENST SOCIALE
ONTWIKKELING

95

IN EEN PAAR CIJFERS,
DE DIENST CULTUUR
EN HET JONGE KIND IN 2017 :
440

2

Bron : Uniek verslag (POD MI)

886
personen

Culturele
ontplooiing in
2017

Bron : Internal database (Dagboeks en Excel lijst)

501

CULTURELE ONTPLOOIING
Eenzelfde persoon
kan meermaals
meegeteld worden

24.367,73€
Plaatsgevonden afspraken

Voltijdse maatschappelijk

Dossiers die bij het BCSD

werkers

ingediend werden (eenzelfde dossier kan

12000€

UITGAVE VAN SUBSIDIE

TOTALE KOSTEN

meermaals ingediend worden)

24.367,73€
10000€
Buitenschoolse
activiteit

8000€

6000€

Rusthuis
Rusthuis

2017

Activiteiten
schoolvakantie

24.367,73 €

IN DIVIDU EL L E

4000€

2000€
Schoolreis

Rijbewijs
Computer

Museumuitstap

ART.27

0
4.827,90€

96

7998,65€

33,5€

1.275€

400€

14,91€

600€

11.448,79€

VERDELING VAN DE PERSONEN
(+HUN GEZIN)IN FUNCTIE
VAN HUN INKOMEN

RUSTHUIS
Bron : Uniek verslag (POD MI)

9

Uitkeringen voor
gehandicapten

26

Pensioen

55

120
100

Voor

Werkloosheidsuitkering

12

Uitkering
ziekenfonds

23

Deeltijds salaris

t i c k ets
Ar t.2 7

215

Leefloon/
equivalent
leefloon

11
Danstraject

10 9 7
2017

personen

600 €
vo o r d e a a n k o o p

55

van cult urel e gid sen
Ar t.2 7

80
60

Aankoop
van kranten

Dans

40

26

Koor

20

Muziektherapie

12

23

12

9

0
44

20

44

12

100

97

HET JONGE KIND
499
k i n d e re n

Bron : Uniek verslag (POD MI)

2017

Genoten van hulp
“voor het jonge kind”.
Eénzelfde kind kan
meermaals meegeteld
worden.

TOTALE KOSTEN (€)

Totale kost
37.896,87€

24.594,32 €

2016

10.320,38 €
9943,46 €

499

kinderen
2982,17 €

534
k inderen

2017

98

Schoolkosten: subsidie

Crêchekosten: subsidie

Paramedische kosten: subsidie

Varia

2017

SCHOOLKOSTEN – AANTAL INTERVENTIES

Bron : Uniek verslag (POD MI)

10
5
12
1
187
219
6

:
:
:
:
:
:
:

terug-naar-schoolpremie
schoolgerelateerde hulp / huiswerkklassen
zwembad
internaat
crêche / warme maaltijden
diverse schoolkosten
schoolachterstanden

31

PARAMEDISCHE KOSTEN – AANTAL INTERVENTIES

DERMATOLOGIE / BRIL / PSYCHOLOOG

KUNSTVOEDING

5

48

Interventies

ORTHODONTIE

2

10

LOGOPEDIE

99

HUISVESTING
312
122 : Aanwezigheid op
de informatiesessies

De huisvesting
in termen van begeleiding

312 : Nagekomen
afspraken

122

16

in 2017

16

16 : Bezoeken
“onbewoonbaarheid”
16 : Personen die deelnamen
aan de huisvestingstafels

Bron : Internal database («Excel» lijst, dagboek, aanwezigheidslijst)

De huisvesting
in termen van financiële hulp
208 aanvragen die
ingediend werden
bij het BCSD in 2017

100

28
38
5
47
88
2

: Betaalachterstand huur/lasten
: Eerste maand huur
: Invordering maand huur
: Installatiepremie
: Huurwaarborg
: Verhuizing

SOCIALE ACTIVERING
27

Begunstigden gevolgd bij de dienst Sociale Ontwikkeling
in het kader van de sociale activering

312
27 : Problematiek « gezondheid »

42 begunstigden

in 2017

9 : Taal : geen beheersing van een
van de landstalen

9

6 : Problematiek « huisvesting »

13

6

29

Bij de meeste begunstigden is er vaak een cumul
van meerdere problematieken tegelijk

Samenwerkingen in het kader van de sociale activering

De samenwerking vindt voornamelijk
plaats in het kader van individuele dossiers.
In 2017 hebben we voornamelijk samengewerkt
met de volgende personen, diensten en/of
instanties :

- De gezinsplanning van Jette
- Het ONE
- Het « Nouveau Centre Primavera »
- Le Norois
- De vzw « Centre d’ entraide de Jette »
- De SAJ
- Het BAPA van Brussel
- Het kinderdagverblijf van Jette
- Setis
- Phare
- De directie-generaal Personen met een handicap

101

102

103

