
Inleiding algemene dienstverlening 
2019 
Doelstelling van deze les - je krijgt inzicht en kennis over  

• Wat is algemene dienstverlening, voor wie en met wie? 

• Wat is de evolutie en zijn uitdagingen voor de toekomst? 

• Wat betekent dit voor jou als toekomstig maatschappelijk assistent? 

 

 



 

 

Meer dan alleen leefloon  

Te doen - bekijk het filmpje (5 minuten) en benoem de verschillende vormen van activering die hier 
aan bod komen. 

• Werkingsprincipes 

• Cijfers 

• Uitdagingen 

 

 

Te doen - benoem voor je de link opent op hoeveel levensdomeinen het CAW actief is.  

Werkingsprincipes 

 

• Cijfers 

https://www.youtube.com/watch?v=ipgT1OB6Pgs
https://www.caw.be/zoek-antwoorden/


• Doelgroep 

• Uitdagingen 

Als het niet gaat hoe je zou willen 

Belangrijke mijlpalen in het algemene welzijnswerk 

    Jaren ‘90 creatie sector AWW (decreet) 

    Doel 

•            Te komen tot afstemming  

•             Profileren van AWW tav 2de en 3de lijn 

•             Om zo te komen tot betere effectieve dienstverlening 

Vlaams regeerakkoord 2019-2024 

•         Vraag gestuurde zorg 

•         Emancipatorische visie  

•         Decennium doelstellingen 

Waar loopt men tegenaan? 

• Relatie OCMW en CAW 

• Relatie privé en publieke dienstverlening 

• Relatie OCMW en gemeente 

Met andere woorden, wie heeft welke rol in het nieuwe akkoord?* 

*Vlaams regeerakkoord 2014/2019 

*Decreet lokaal bestuur maart 2017 (legt de focus vooral op integratie OCMW/gemeente) 

Verdere evolutie in het AWW  

Aanpassing decreet van 1997 

• Overheid treedt nog meer terug 

• Enveloppe financiering  

• Minder voorwaarden/regels voor de sector 

• Opdracht via kwaliteitsdecreet 

Volgende stap 

Overheid* controleert niet meer zelf maar geeft controle in handen van privé organisaties 

Overheid schrijft aanbestedingen uit, vb. Daklozenopvang Antwerpen 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Fnu2CyiWU
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018103.html#H1045722
https://www.vlaanderen.be/publicaties/vlaams-regeerakkoord-2019-2024-advies-mora
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/decreet-lokaal-bestuur


*VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoongebonden Aangelegenheden)  

Opdracht via kwaliteitsdecreet  

• Streven naar menswaardig bestaan 

• Individuen moeten hun sociale grondrechten kunnen uitoefenen 

• Meer efficiëntie (met dezelfde middelen/of minder, hetzelfde/ of meer aanbieden) 

 Is het nu allemaal opgelost?   

Laatste 20 jaar toenemende armoede 

Te doen - bekijk de film (35 minuten) en bedenk wat vier mogelijkheden van het OcMW en het 

CAW zijn om deze gezinnen te ondersteunen. 

• Niet enkel toename maar ook andere blik op mensen in armoede/mensen met 
vervanginkomen 

• Arbeid niet voldoende om niet in armoede te leven 

• Meer nadruk op activering (op zich positief) maar risico op individueel schuldenmodel 

Wat is de rol/taak van het OCMW/CAW hierin? 

OCMW en CAW pijlers 1ste lijn  Iedereen kan van het aanbod gebruik maken 

- Aanbod is concrete hulpverlening voor tal van vragen 

- Materieel en immaterieel 

- Begeleiding en advies 

- Sensibilisering  

Ook nog 

• Laagdrempelig (pijnpunt voor OCMW/CAW) 

• Geen verwijzing nodig 

• Onafhankelijk  

• Lokaal georganiseerd 

Laagdrempelig?  Bereikbaarheid is niet evident 

• OCMW heeft bij groot publiek nog vaak een negatieve connotatie  

• CAW wordt vaak als 2de lijnsdienst ervaren 

• Door fusies en rationaliseren  

- Grotere organisaties 

- Minder vestigingen 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/12/pano-arm-vlaanderen-5-jaar-later/


Nu initiatieven met antennewerkingen 

Bv. infopunten, sociaal welzijnshuizen, sociaal infopunt, wijkteams,… 

Streven naar meer samenwerking tussen OCMW en CAW’s 

Te doen - lees de tekst en benoem (2 minuten) de drie terreinen waar OCMW en CAW samen op 
willen inzetten. 

• Eerste lijnszones?  

- Streeft naar geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn (OCMW, huisartsen, CAW, 

mutualiteiten en apothekers,...) 

- Integratie welzijn en gezondheid op relatief kleine schaal  

• Nieuw concept: het geïntegreerd breed onthaal (CAW, OCMW, mutualiteit)  

- Toegankelijkheid hulp verhogen 

- Uitbouwen van een welzijnsnetwerk 

- Netwerk is middel, niet het doel om sociale onderbescherming aan te pakken  

- Hulpverlening zal ook preventiever moeten werken 

Maar dit alles is maar zinvol als er voldoende middelen worden voorzien. 

CAW  

Drie types 

• Autonoom  

• Ingebouwd (in ziekenfondsen, enkel voor eigen cliënteel) 

• Teleonthaal 

Hier vooral focus op autonome CAW’s  

Werkingsprincipes   

• Vlotte bereikbaarheid 

• Lage drempel 

• Geen wachtlijsten 

• Hulp is gratis (uitz. residentiële werking) 

Uitdagingen  

• Wordt vaak als 2de lijn gezien 

• Is niet zo bekend als het OCMW 

• Wordt niet als CAW gezien maar als aparte deelorganisatie 

• Ze hebben een breed hulpverleningsaanbod (verschillend van zorgregio tot zorgregio)  

http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/OCMW's-en-CAW's-bundelen-krachten-voor-beter-sociaal-beleid.aspx


• Veel doelgroepen  

• Veel vormen van hulpverlening 

- bereiken weinig of geen ouderen 

- 30% cliënten problemen met huisloosheid/financiële problemen 

Wat maakt werking CAW uniek?  

Onthaal krijgt veel aandacht bij hulpverleningstraject in CAW 

Onthaal is: 

• Gratis 

• Voor iedereen 

Onthaal als hulpverlening Onthaal kan al hulpverlening zijn 

• Vraagverheldering kan deel van de oplossing zijn 

• kan 1ste fase zijn 

• onthaal kan effectieve ondersteuning zijn 

Via JAC (jongeren advies centrum) 

Via Inloopcentra 

Via Wijkteam 

Outreachend 

Via telefoon, chat of mail 

 Kernproces van de hulpverlening  



 

 Wat doen ze?   

 

Alle hulpverlening is altijd vrijwillig (ook bij gedwongen hlpvl., cliënt moet instemmen) en gratis 



En ook…  

• Crisishulpverlening 

- Crisisonthaal (alle diensten tijdens werkuren) 

- Specifiek teleonthaal 24 op 24, 7 op 7 

- Crisisopvang 

• Vorming en groepswerking 

• Voor volwassenen 

• Voor jongeren  

• Voor professionelen 

• Vorming op maat voor organisaties 

Enkele cijfers  Na een fusie in 2014 zijn er nog 11 CAW's 

• Werkingsmiddelen ong. 75 miljoen euro (minder dan 2% van de totale begroting voor zorg 
en gezondheid) 

• Ong. 1740 personeelsleden (VTE) 

• In Antwerpen ongeveer 404 personeelsleden (VTE) 

• Ong. 150.000 cliënten 

- 110 000 onthaal 

- 40 000 begeleiding (vooral ambulante begeleiding, ¼ thuislozenbegeleiding) 

- Jaarverslag staat op digitap 

Wie zijn hun cliënten?   

• 25% thuislozen (onthaal in residentiele setting) 

• Mannen vooral terug te vinden in residentiele hulpverlening en justitiële hulpverlening 

• Vrouwen vooral ambulante begeleiding en slachtofferhulp 

• Vooral actieve bevolking en jong volwassen 

• In verhouding minder -18 jarigen en ouderen  

• 20% heeft inkomen onder leefloon 

• 1/3 inkomen ongeveer leefloon (vervanginkomen, minimuminkomen) 

Wat zijn de uitdagingen voor het CAW  Door enveloppe financiering 

• Meer autonomie 

• Minder middelen? 

• Grotere organisaties? (situatie Antwerpen) 



• Sociale zorg wordt op de markt gegooid voor de laagste bieder 

(vb. Psychiatisch Centrum in Gent – wordt uitgebaat door Sodexo) 

OCMW  

• Uitgangspunt organieke wet van 1976 

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel iedereen in de 

mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid  

• Algemeen welzijn is materie van de gemeenschappen 

• Uitkeringen (leefloon, ed) is federale materie 

• Belangrijk – leefloon fungeert als sociaal grondrecht MAAR OOK als sociaal 
beleidsinstrument 

OCMW krijgt gemeenschapsmiddelen uit Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn MAAR … 
deze middelen gaan niet rechtstreeks naar OCMW maar naar gemeentebesturen. 

Wettelijk kader   

Bij CAW bepaald Vlaamse overheid wat de opdracht is 

Bij OCMW lokale aansturing door gemeentes via lokaal sociaal beleidsplan, uitgezonderd leefloon en 

basisdienstverlening 

• Informatie 

• Bemiddeling 

• Begeleiding 

• Materiele hulp 

• Voorschotten 

• RMI* maar invulling en interpretatie niet overal gelijk 

• * recht op maatschappelijke integratie, van mei 2002  

Recht op Maatschappelijke Integratie   

Niet overal gelijk 

- Wordt gekoppeld aan controle  

- Budgettaire druk 

- Morele overwegingen 

Welke hulpverlening biedt het OCMW?   

• Allerlei vormen van financiële steun 

• Tewerkstelling 



• Maatschappelijke dienstverlening 

We linken het OCMW erg aan financiële ondersteuning gekoppeld aan activering. 

Brochure  (zie digitap) wilt breder beeld geven maar erg veel info over financieel aspect. 

Toegankelijkheid  

Kwaliteitsvol aanbod 

Maar waar lopen werkers tegenaan 

• Dossierlast, ideaal 60 dossiers 

• Mensen worden uit werkloosheid gesanctioneerd naar leefloon (om daar met zelfde vragen 
geconfronteerd te worden) 

Hoe vult het OCMW RMI in,  overal hetzelfde?  RMI (recht op maatschappelijke integratie) – deze 

wet wordt federaal aangestuurd 

Te doen - een test (5 minuten) 

Leefloon kun jij het redden met een leefloon? Welke keuzes maak jij? 

- Tewerkstelling  

- Geïndividualiseerd traject 

• GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) – dit wordt lokaal 

ingevuld en kan verschillen van gemeente tot gemeente 

- Kan voortraject RMI zijn 

- Sociale activering 

- Kan voor sommigen eindpunt zijn 

Vier visies op activering  

• Activering is remedie tegen uitkeringsafhankelijkheid 

• Activering is middel tegen werkloosheid 

• Activering versterkt de sociale cohesie 

• Activering is deel van emancipatorisch project met nadruk op persoonlijke ontwikkeling 

Hoe wordt GPMI gehanteerd?   Toepassing voor + 25 jarigen eerder beperkt 

• Soms wel gebruikt voor disciplinering 

• Maar in praktijk wordt er weinig gesanctioneerd  

- Positieve stimuli zijn laagdrempeliger 

- Maar ook, geen leefloon dan kan cliënt recht hebben op sociale hulp (geen federale 
toelage) 

Cijfers van RMI ontvangers  In 2003 kregen 81 228 mensen een leefloon 

http://respect.ocmw.antwerpen.be/


In 2011 kregen 104 173 mensen een leefloon 

In 2015 kregen 116 081 mensen een leefloon 

In 2017 kregen 140.448 mensen een leefloon (POD Maatschappelijke Integratie, Statistisch rapport, 
februari 2018).  

Onderverdeling in regio’s 

• Vlaams gewest – 26,5%  

• Waals gewest – 45,7% 

• Brussels Hoofdstedelijk  Gewest – 27,8% 

• Antwerpen 

- 2002 – 5.970 leefloontrekkende 

- 2012 -  4.914 leefloontrekkende 

- 2017 – 10.552 leefloontrekkende 

Perspectieven voor Antwerpen   

• OCMW legt focus op kerntaken  

- Activering 

• OCMW werkt nauwer samen met stedelijke diensten 

• OCMW moet niet alles zelf aanbieden 

 Perspectieven en uitdagingen voor OCMW   

Noden van onderuit 

• Nood aan een generalistische aanpak 

• Mensen wegwijs maken 

• Helpen bij realiseren van rechten 

• Warme overdracht bij verwijzing 

• Nazorg en opvolging bieden 

Vragen van bovenuit 

• OCMW en gemeente moeten samen vorm en uitvoering geven aan sociaal beleid 

• Gemeente heeft bij in kanteling een sterkere impact  

• Realiseren van efficiëntiewinst door samengaan van administraties 

https://www.mi-is.be/sites/default/files/statistics/mi-is_2017.2_bulletin_nl_0.pdf


• Werkt klantgericht en drempelverlagend 

Perspectieven en uitdagingen voor AWW   

Vragen van bovenuit 

De 1ste lijn diensten moeten streven naar een Geïntegreerd Onthaal 

• Afstemming 1ste lijn met 0de lijn (vermaatschappelijking van zorg 

• Brede herkenbare toegang tot hulp voor iedereen 

• Strijd tegen onderbescherming 

Wat zijn onze uitdagingen?  

Nieuwe samenwerkingsvormen met  

- Andere diensten 

- 0de lijn 

Andere manieren van werken 

- Outreachend werken 

- Netwerking stimuleren 

- Maatwerk leveren 

- ... 

Toelichting examen  

• Kennis van begrippen zoals RMI, leefloon, artikel 60,... 

• Kennis van opdracht en werking OCMW 

• Kennis van opdracht en werking CAW 

Je moet deze kennis kunnen toepassen op een casus. 


