
OPENING GS9
Op 4 mei 2017 opende GS9.  GS9 of Gentsestraat 9 staat voor een 
ambitieus project.  Deze locatie, werd door OCMW Harelbeke 
aangekocht en volledig gerenoveerd.  In GS9 huizen de sociale 
kruidenier, het buurtopbouwwerk en drie doorgangswoningen.

De sociale kruidenier biedt voeding en basisproducten voor wie 
het financieel moeilijk heeft. In de kruidenier kunnen mensen 
volgens het hedendaagse winkelprincipe hun producten vrij 
kiezen. De toeleiding van de gezinnen gebeurt door de sociale 
dienst van het OCMW, de dagelijkse organisatie en uitbating 
gebeurt door vrijwilligers van VZW De Oever. Maandelijks 
komen 150 gezinnen/alleenstaanden uit Harelbeke langs bij de 
sociale kruidenier. We streven ernaar een gevarieerd aanbod 
voedingsproducten aan te bieden met aandacht voor verse 
groenten en fruit, vlees en basisproducten zoals brood, bloem, 
pasta, … 

De voedselhulp is een vorm van noodhulp met een tijdelijk 
karakter en vormt een schakel in de structurele aanpak van 
armoede die veelal op meerdere levensdomeinen zijn effecten 
heeft. Binnen de sociale kruidenier werken we aan een 
combinatie van materiële hulpverlening en activiteiten die de 
betrokkenheid van de bezoekers stimuleren. 

Bij het aanbod in de winkel proberen we waar mogelijk nieuwe 
voorstellen op te nemen. Zo is bv. de verkoop van huisvuilzakken 
per stuk, de samenwerking met de pamperbank en het aanbod 
aan dierenvoeding gegroeid.

Ontmoetingskansen creëren, netwerken versterken en de 
dienstverlening dichterbij de mensen brengen, dit is de rode 
draad doorheen de werking van het buurtopbouwwerk in het 
centrum van Harelbeke. 

Vanuit een wijkgerichte aanpak willen we diverse én vertrouwde 
plekken realiseren in de wijk waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, een babbeltje slaan, kleine en grote zorgen delen.  
Daarnaast geven we bewoners de kans om vanuit hun eigen 
ervaring nieuwe initiatieven mee te ontwikkelen. Het naaiatelier 
in een leegstaande academieklas en de breiclub in het 
dienstencentrum zijn alvast twee mooie voorbeelden die vanuit 
een leuk idee stapsgewijs gegroeid zijn. 

Door verschillende vertrouwde plekken te creëren in de buurt 
vormt het opbouwwerk een antenne in de wijk en brengen we 
signalen mee op lokale overlegtafels zoals netwerk Huis van het 
Kind, samenwerking op vlak van integratie,... 

De derde invulling van GS9 zijn drie nieuwe doorgangsflats. 
Het OCMW nam de beslissing verder te investeren in tijdelijke 
opvang voor mensen in nood. Ook in Harelbeke is een tekort aan 
goede betaalbare huisvesting. 

Het OCMW heeft in totaal 
14 woongelegenheden.  
Op de tweede en derde 
verdieping bevinden zich 
twee flats voor twee tot 
drie personen en één 
voor vijf personen. Deze 
flats bieden tijdelijke 
huisvesting aan gezinnen 
in moeilijkheden omwille van onbewoonbaarheid woning, 
dreigende uithuiszetting, gezinsconflict, brand, dakloosheid, 
… De toewijzing van een doorgangswoning  gebeurt door het 
bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW, na een 
sociaal-financieel onderzoek door de maatschappelijk werker. 
Gedurende hun verblijf, maximum 8 maanden, worden de 
bewoners begeleid in hun zoektocht naar definitieve huisvesting 
en bij hun andere moeilijkheden.
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Beste lezer,

2017 in een kort katern presenteren is geen evidentie. Niettemin houden 
we er aan om via dit katern opnieuw een aantal hoogtepunten even extra 
onder de aandacht te brengen. 

Met de opening van GS9 heeft het OCMW sterk ingezet op haar kerntaak, 
nl. eenieder in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid. Je leest verder welke inhoudelijke 
invulling hieraan is gegeven. De verfrissende architectuur heeft bovendien 
mee het straatbeeld positief beïnvloed. Maar ook de samenwerking met 
Solentra (gespecialiseerde ondersteuning voor vluchtelingen) en de 
regionale bundeling van de krachten in de schoot van W13 met kracht.
wonen (cfr. infra) hebben hiertoe substantieel bijgedragen. 

2017 is ook het jaar waarin De Vlinder een volledig jaar operationeel was. 
We kunnen vaststellen dat de opstart in ‘16 en de concrete invulling vlot zijn 
verlopen. Intussen blijven we continu werken aan onze zorgorganisatie. 

Op organisatieniveau werd in ’17 de basis gelegd van het Zorgbedrijf 
Harelbeke. De diverse redenen lees je verder in dit katern. Een goeie, 
volledige en betaalbare dienstverlening blijft uiteraard de ambitie. 

In het uitgebreide jaarverslag, dat uiteraard ook digitaal ter beschikking 
staat, kan je je verder verdiepen in de diverse domeinen. Samen met de 
rekening krijg je op die manier een volledig beeld van wat 2017 betekende 
voor het OCMW Harelbeke. 

Hans Piepers  Dominique Windels 
Secretaris  Voorzitter 
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MEDEWERKERS  
EN VRIJWILLIGERS

2017: EEN JAAR VOL 
BEWEGING
Vorig jaar werden de eerste stappen gezet 

in de uitwerking van het opgemaakte 

HR-beleidsplan. Er werd onder andere 

ingezet op de verbetering van een aantal 

interne processen door het ontwikkelen 

van nieuwe methodieken. Een aantal 

van deze methodieken wierpen al 

snel hun vruchten af want in juni van 

vorig jaar kregen we bezoek van Audit 

Vlaanderen die een doorlichting van ons 

instroomprocessen kwam uitvoeren. 

Door de auditors werden verschillende 

van de nieuw ontworpen methodieken 

gesmaakt en zelfs gevraagd als ‘good 

practice’ voor andere organisaties. Het 

resultaat van de audit was zeer gunstig 

en we kunnen stellen dat we tot de 

betere van de klas behoren. 

Daarnaast werden ook op het speerpunt 

“Well@Work” verschillende zaken 

georganiseerd. Zo kenden we een 

gezonde invulling van de dag van de 

medewerker en stapten we mee in 

het project van de provincie West-

Vlaanderen ‘de testkaravaan komt er 

aan’ in samenwerking met de Stad 

Harelbeke. Dit kadert in een ruimer 

traject dat we verderzetten de komende 

VOORBEREIDING OPSTART ZORGBEDRIJF 
In augustus 2017 keurde OCMW Harelbeke de oprichting van Zorgbedrijf Harelbeke goed.   
Samen met de Stad wenst het OCMW op die manier verder in te zetten op ouderen- 
en thuiszorg en maakte de keuze hiervoor een nieuwe structuur uit te bouwen. Alle 
voorbereidingen werden getroffen om op 1 januari 2018 effectief van start te gaan.

Op 23 november 2017 keurde minister Homans de oprichting van Zorgbedrijf Harelbeke 
goed.  

Op 19 december duidde het Zorgbedrijf de leden van de raad van bestuur en de algemene 
vergadering aan.  Zorgbedrijf Harelbeke wordt aangestuurd door een algemene 
vergadering bestaande uit elf OCMW-raadsleden, twee schepenen en een raad van 
bestuur bestaande uit zes OCMW-raadsleden, een schepen, de burgemeester en de 
OCMW-secretaris.  

Op 1 januari 2018 ging het zorgbedrijf effectief van start.  Voor onze klanten is er sinds 
1 januari niets veranderd. Het zorgaanbod blijft hetzelfde en alle zorg wordt op dezelfde 
manier toegediend maar dan binnen een andere organisatiestructuur.  

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuw logo met bijhorende huisstijl.  Het nieuwe 
logo weerspiegelt onze positieve kijk naar de toekomst toe, het zorgcontinuüm dat wij 
met het Zorgbedrijf willen creëren en de enthousiaste medewerkers die zich iedere dag 
hiervoor engageren. 

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
Zorgbedrijf Harelbeke staat voor belangrijke uitdagingen:

OUDERENZORG IN VLAANDEREN

In 2020 zal één Vlaming op vijf 65 jaar of ouder zijn. In 2030 zal dit aandeel toegenomen zijn 
tot één op vier. Daarbij wordt de problematiek in de ouderenzorg breder, multidisciplinair 
waarbij vooral 2 tendensen de hoofdaandacht vergen: vereenzaming en dementie. 

OUDERENZORG IN HARELBEKE

De ouderenzorg in Harelbeke is op vandaag enigszins atypisch voor de regio. Het OCMW 
heeft op vandaag op tal van domeinen binnen de ouderenzorg een monopoliepositie.

Er wordt een bijkomend aanbod van assistentiewoningen verwacht; een nieuw 
woonzorgcentrum in het centrum van de stad zal gerealiseerd worden. De 
thuiszorgorganisaties zoeken partners om samen hun aanbod grondig te modifiëren, uit 
te breiden, … 

DE FINANCIËLE UITDAGING

Het is duidelijk dat bovenvermelde uitdagingen niet gerealiseerd kunnen worden 
zonder (bijkomende) financiële inspanningen. Een verzelfstandiging tot een volwaardige 
organisatie, met opsplitsing van actor en regierol en met de mogelijkheid om nog meer 
in te zetten op bedrijfsprocessen moeten deze uitdagingen voor het lokale bestuur in het 
algemeen financieel draaglijker maken.

DE REGIONALE UITDAGING

In 2015 werd W13 in het leven geroepen.  Deze vereniging heeft de samenwerking met 
de onderlinge publieke partners sterk gestimuleerd, ook binnen het domein van de 
ouderenzorg. Deze samenwerkingsvormen zullen in de toekomst nog stijgen. 

DE WAR FOR TALENT

De zoektocht naar kwalitatief gekwalificeerd maar ook minder gekwalificeerd personeel 
is een ongekende uitdaging voor de regio in het algemeen en voor de gezondheidssector 
in het bijzonder. 
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TERUGBLIK OP EEN JAAR 
LDC DE VLINDER EN DVC 
DE VLINDER
Met de uitbreiding van De Vlinder werd ook een derde lokaal 
dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum op de site aan het 
Kollegeplein voorzien.  

Eind 2016 opende dagverzorgingscentrum De Vlinder zijn deuren en in 2017 
mocht ook lokaal dienstencentrum De Vlinder zijn eerste kaarsje uitblazen.  
We blikken terug op een geslaagd werkjaar van het lokaal dienstencentrum 
en het dagverzorgingscentrum.

Lokaal Dienstencentrum De Vlinder
De ontmoetingsfunctie is zeer belangrijk binnen de werking van een dienstencentrum en 
wordt in lokaal dienstencentrum De Vlinder verzekerd door een makkelijke toegankelijkheid 
van het gebouw, een laagdrempelig aanbod, een cafetaria, een goede accommodatie én 
ligging nabij het natuurgebied de Gavers. Tijdelijk vindt ook de wekelijkse markt plaats 
op de parkeerterreinen van het voetbalstadion van KRC Harelbeke, waardoor ook de 
donderdagvoormiddag sociale contacten worden gelegd in onze cafetaria.

Het aanbieden van sociale contacten is een belangrijke rode draad doorheen de algemene 
werking. Door anderen te ontmoeten krijgen mensen nieuwe kansen, kan eenzaamheid 
tegen gegaan worden, heeft men het gevoel er nog bij te horen en blijft men actief. 

Dagverzorgingscentrum De Vlinder 
Het dagverzorgingscentrum beschikt over 15 plaatsen, waarvan 5 met een bijzondere 
erkenning. Voor gasten met een hoge zorggraad ontvangt het DVC een forfait. 

Het dagverzorgingscentrum is elke werkdag open van ’s morgens 8.30 uur tot ’s avonds 
17 uur, er wordt een oplossing geboden voor de 65 plusser die thuis wil blijven wonen 
maar overdag nood heeft aan toezicht, verzorging, verpleging, (re)activatie, zinvolle 
dagbesteding en begeleiding. 

Onze eigen chauffeur staat in voor het vervoer naar het dagverzorgingscentrum (met 
dienstenchequeregeling). In 2017 maakten 12 gebruikers regelmatig gebruik van het 
vervoer, goed voor zo’n 2.219 ritten. 

Geslacht, leeftijd en zorggraad
Verhouding mannen/vrouwen 20 mannen, 38 vrouwen

Gemiddelde leeftijd 76 jaar

Aanvragen volgens zorggraad 54% lage zorggraad, 46% hoge zorggraad

HARELBEKE

RESIDENTIELE 
OUDERZORG IN CIJFERS
Onze woonzorgcentra bieden plaats aan 123 bewoners in De Vlinder  
en 123 bewoners in Ceder aan de Leie.   
Daarnaast zijn er nog 47 assistentiewoningen in de Beiaard.

Nieuwe bewoners
WZC De Vlinder 32

WZC Ceder aan de Leie 43

Assistentiewoningen De Beiaard 4

Gemiddelde leeftijd bewoners
WZC De Vlinder 85 jaar

WZC Ceder aan de Leie 87 jaar

Assistentiewoningen De Beiaard 84,4 jaar

Centrum voor kortverblijf De Vlinder 85 jaar

Mannen/vrouwen
WZC De Vlinder 32% mannen en 68% vrouwen

WZC Ceder aan de Leie 26.5% mannen 73.5% vrouwen

Assistentiewoningen De Beiaard 35% mannen, 65 % vrouwen

Centrum voor kortverblijf De Vlinder 17,5% mannen, 82,5% vrouwen

Zwaar zorgbehoevend
WZC De Vlinder 76%

WZC Ceder aan de Leie 80,5%

Centrum voor kortverblijf De Vlinder 69,64%

WIST JE DAT BUURTWERK DE ZANDBERG... 
... Een samenwerking is tussen Zorgbedrijf Harelbeke, Stad Harelbeke  

en kunstwerkplaats de Zandberg.

... Als uitvalsbasis de voormalige jongensschool heeft, heden ten dage 
kunstwerkplaats de Zandberg.

... Iedere buurtbewoner elke donderdag welkom is op onze wekelijkse koffietafel  
van 14u tot 16u.

... Gemiddeld 20 aanwezigen (buurtbewoners én kunstenaars van de 
Kunstwerkplaats) op onze wekelijkse koffietafel mogen verwelkomen.

... We maandelijks een vormende of ontspannende activiteit organiseren, 
bv. diavoorstelling, voordracht, wafelenbak,…

... Zes vrijwilligers alle activiteiten in goede banen leiden.

... We alle activiteiten volledig zelfbedruipend organiseren.

... Bijna alle 140 tachtigplussers  de voorbije twee jaar thuis een bezoekje kregen  
van een van onze vrijwilligers.

... Alle 80-plussers een verjaardagkaartje ontvangen met informatie  
over onze activiteiten en mogelijke thuiszorg.



SOCIALE 
DIENSTVERLENING  
IN CIJFERS
Voorbije jaar klopten 595 mensen aan bij de sociale dienst.   
17 maatschappelijk werkers zorgden voor de nodige dienstverlening.   
Naast de individuele dienstverlening is er ook aandacht voor huisvesting, 
energie, tewerkstelling en materiële hulp.

Aantal huisbezoeken 843

Aantal gesprekken op dienst 8.126

Aantal rechthebbenden op leefloon 163

Aantal gezinnen in schuldbemiddeling 310

Aantal opladingen budgetmeter 4.362

Aantal mensen in arbeidszorg 14

Aantal leerwerknemers met contract art. 60 18

Aantal bewoners die in een doorgangswoning 
verbleven

10 alleenstaanden,  
5 samenwonenden en 11 
gezinnen met kinderen

Aantal opvangplaatsen LOI 40

Kracht.wonen
Sinds september 2017 is kracht.wonen operationeel, dit werd opgestart vanuit W13, een 
regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van (dreigende) 
thuisloosheid. Kracht.wonen heeft als doel een antwoord te bieden aan situaties waar 
het reguliere aanbod van diensten niet tot één oplossing leidt op vlak van wonen en 
ondersteuning.

Kracht.wonen bundelt de werking van het Regionaal Crisisnetwerk (RCK) en een regionaal 
meldpunt.  Vanuit het meldpunt wordt bepaald welke schakels van het kracht.wonen 
ingezet worden.  Dit kan gaan om een tijdelijke woning, begeleiding en ondersteuning en/
of multidisciplinair overleg.

OCMW Harelbeke reserveert 3 doorgangswoningen voor kracht.wonen.  Het meldpunt 
staat in voor de screening en toewijzing van deze woningen.  Het OCMW staat verder in 
voor het beheer van de woningen en het opvolgen van het dossier (sociaal onderzoek, 
aanvraag bcsd, evaluatie).  De begeleiding wordt opgenomen door een partner.  

In 2017 werd door OCMW Harelbeke 1 situatie aangemeld bij kracht.wonen.

Solentra
Begin 2017 tekenden 14 OCMW’s uit de W13-regio in op een gespecialiseerd 
ondersteunings-pakket op maat van de OCMW-dienstverleners, aangeboden door VZW 
Solentra en gefinancierd door de OCMW’s aangesloten bij W13 . VZW Solentra (‘Solidariteit 
en Trauma’) geeft diagnostische en therapeutische ondersteuning aan vluchtelingen, 
migrantenkinderen en hun families. Met dit pakket wil Solentra inzetten op volgende 
zaken: 

• Het aanpakken van negatieve effecten veroorzaakt door trauma en ontworteling op 
individueel niveau;

• Expertisebevordering en capaciteitsopbouw op niveau van OCMW’s ter verhoging van 
hun efficiëntie.

Op 09.03.2017 vond in dit kader een boeiende vormingsnamiddag plaats met als thema 
“Hulp bieden aan nieuwkomers en vluchtelingen bij traumaverwerking”. 

Sinds 18.09.2017 is een klinisch psychologe gestart als Solentra medewerker.  Zij biedt 
volgende ondersteuning:

• Individuele therapie en groepstherapie voor erkende vluchtelingen, migranten en hun 
kinderen;

• Individuele intervisie voor maatschappelijk werkers.

Verantwoordelijke uitgever: OCMW Harelbeke, Paretteplein 19, 8530 Harelbeke, 056/735.190

Contact: Sybille Demeyere

www.ocmwharelbeke.be

BEDANKT ALLEMAAL
Onze medewerkers en onze vrijwilligers zetten zich elke dag opnieuw in om een bijdrage 
te leveren aan een menswaardig bestaan voor alle inwoners van Harelbeke.  Aan iedereen 
oprecht dank je wel voor de geleverde prestaties!

JAARCIJFERS ONLINE
Op onze website vind je uitgebreid cijfermateriaal en meer gedetailleerde informatie over de 
inspanningen die wij het voorbije jaar deden.  Je leest meer over onze interne organisatie, 
het personeelsbestand,… .  Ook de jaarrekening is daar te vinden.

In 2017 werd gestart met de heropfrissingswerken van De Parette.  Tijdens 

de zomermaanden werden alle ramen vervangen waardoor het gebouw een 

nieuwe, frisse look kreeg.

Het intakelokaal en de wachtzaal vind je voortaan op het gelijkvloers.  

Hierbij werd gekozen om met één onthaal te gaan werken.  Zowel cliënten 

van de sociale dienst als bezoekers van het lokaal dienstencentrum kunnen 

voortaan terecht aan de centrale onthaalbalie in De Parette.

OCMW HARELBEKE


