
Wat doet het 

OCMW?



“

”

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

Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn



OCMW

➢ Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

➢ Taak: 

➢ personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren 

➢ Doel: 

➢ Om iedereen toe te laten een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 

waardigheid



Voor wie? 

Iedereen heeft recht op OCMW-Steun, maar het OCMW is enkel verplicht om 

steun te verlenen indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn: 

➢ Inwoner zijn van de gemeente waar men hulp vraagt 

➢ Behoeftig zijn (je beschikt niet meer over voldoende middelen om een 

menswaardig leven te leiden)

➢ Specifieke voorwaarden  

➢ Hangen af van het type steun 

Sociaal-financieel onderzoek 



Diensten van het OCMW 

Sociale dienst 

➢ Voor informatie en/of hulp te vragen

➢ Zoeken naar een geschikte oplossing 

Thuisdiensten 

➢ Ouderen (65+), mindervaliden, 
langdurig zieken, behoeftigen 
(alleenstaanden of gezinnen) 

➢ Gezien hun lichamelijke, geestelijke, 
sociale en/of financiële situatie



Sociale dienst 

➢ Financiële steun 

➢ Medische hulp

➢ Huisvesting 

➢ Schuldbemiddeling 

➢ Juridische ondersteuning  

➢ Sociale tewerkstelling 

➢ Lokaal opvanginitiatief (LOI)



Financiële steun 

➢ Leefloon 

➢ Energiepremie 

➢ Huurpremie 

➢ Socioculturele premie (participatie en sociale activering) 

➢ Tussenkomsten in de medische en farmaceutische kosten (medische hulp)

➢ Tussenkomst in de ziekenfondsbijdrage 

➢ Tussenkomst in de kosten van rusthuizen 



Huisvesting 

➢ Huurwaarborgen: ten laste name mits terugbetaling 

➢ Huurtoelage: gedeeltelijk tussenkomen in maandelijks huur 

➢ Referentieadres 

➢ Transitwoningen: acute noodsituaties, tijdelijk huisvesten 

➢ Hulp bij dreigende uithuiszetting 

➢ Preventieve woonbegeleiding 



Schuldbemiddeling 

➢ Budgetbegeleiding

➢ Leren budgetteren 

➢ Klant terug zelf in staat inkomen beheren 

➢ Budgetbeheer

➢ Schuldoverzicht 

➢ OCMW beheert inkomsten en uitgaven 

➢ Collectieve schuldenregeling  

➢ Via arbeidsrechtbank 



Juridische ondersteuning 

➢ Moeilijkheden zoals huurproblemen 

➢ Met behulp van een jurist 



Sociale tewerkstelling 

➢ Artikel-60’ers

➢ Nooit actief was op arbeidsmarkt of die ervan is afgedwaald



Lokaal opvanginitiatief (LOI)

 Samenwerking met Fedasil

 Opvang voor asielzoekers 

 Materiële hulp, administratieve opvolging, medische en psychologische 

begeleiding 



Thuisdiensten 

➢ Poetsdienst

➢ Klusjesdienst 

➢ Maaltijden aan huis / in 

ontmoetingscentrum

➢ Mantelzorghulp 

➢ Personenalarmsysteem 

➢ Vervoerdienst 

➢ Boodschappendienst 



Poetsdienst 

Onderhoud van woning 

Twee diensten: 

1) Facturatiedienst

2) Dienst met dienstencheques 



Klusjesdienst 

 Kleine of dringende onderhoud- en herstellingswerken 

 Zowel binnenshuis als buitenshuis 

 Onderhoud tuin, verven, defecte lampen, enz. 



Maaltijden 

Aan huis 

 Alle dagen 

 Traiteur Claessens 

In ontmoetingscentrum 

 Ma – vr

 Kok

 Vervoer bus 



Mantelzorgdienst 

 Één mantelzorgster 

 Voor zorgbehoevenden 

 Ouderen 

 Mindervaliden 

 Chronische zieken 

 Licht huishoudelijke taken, toedienen medicatie en ondersteuning bij 

verzorging, aankleden, wassen, boodschappen doen, wandelen, …



Personenalarmsysteem 

 Behoefte aan een noodoproepsysteem 

 Zender

 Aansluiting 

 Maandelijkse controle



Vervoerdienst 

 Vrijwilligers 

 Vervoer naar

 Kapper, ziekenhuis, dokter, tandarts, … 

 Kleine financiële bijdrage 



Boodschappendienst 

 Wekelijks vervoer naar de winkel



Medisch attest 

vereist  

➢ Gedwongen opname 

➢ Bewindvoering 



Gedwongen opname of collocatie 

➢ Beschermingsmaatregel 

➢ Procedure

1. Gewone: verzoekschrift bij vrederechter + medisch verslag van huisarts 

2. Spoed: acute situatie / hoogdringendheid 

➢ Politie neemt contact met Procureur des Konings 



Bewindvoering 

➢ Niet meer in staat om zelf beslissingen te nemen of goederen te beheren

➢ Buitengerechtelijke bescherming:

➢ Zonder tussenkomst van rechter 

➢ Volmacht  

➢ Gerechtelijke bescherming 

➢ Tussenkomst van de rechter 

➢ Medisch attest (‘omstandige geneeskundige verklaring’)

➢ Vereist als verzoek een invloed zal hebben op de autonomie van de persoon

➢ Momenteel door eender welke arts; in toekomst enkel erkende arts of psychiater



Vragen? 


