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INLEIDING 

 

 

De opdracht die door de POD Maatschappelijke Integratie werd toevertrouwd aan Kunst en 

Democratie/Culture et Démocratie bestond erin om de subsidie –die aan de OCMW’s werd 

toegekend via het Koninklijk Besluit van 2004, 2005, 2006, voor het stimuleren van de 

sociale, culturele en sportieve participatie en ontplooiing van hun gebruikers- te evalueren.  

 

Deze evaluatiestudie bouwt verder op het eerste rapport dat in 2004, kort na de aanvang van 

deze subsidie, werd opgemaakt: ‘Rapport betreffende de onderzoeksopdracht inzake toelage 

aan de OCMW’s om de sociale en de culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te 

bevorderen’.  

Het theoretisch kader dat toen werd aangereikt, is vandaag nog steeds van toepassing. De 

geïnteresseerde lezer verwijzen we dan ook graag door naar het eerder vermelde rapport.  

 

Bij de uitvoering van de evaluatieopdracht bestond een eerste fase uit de analyse van de 

activiteitenverslagen van de voorbije drie jaren die de OCMW’s moesten insturen om hun 

subsidies te verkrijgen. Deze analyse biedt een goede kijk op hoeveel de OCMW’s besteden 

aan sociale, culturele en sportieve participatie en welke activiteiten met de middelen worden 

gerealiseerd.  

 

Een tweede fase bestond uit diepte-interviews met OCMW’s in Vlaanderen, Wallonië en 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit gaf ons heel wat informatie over hoe de OCMW’s deze 

maatregel waarderen, welke cliënten ze vooral bereiken, in welke mate er wordt 

samengewerkt met andere partners. Maar dit gaf de respondenten ook de kans om suggesties 

te formuleren met het oog op het verbeteren of bijsturen van de maatregel.  

 

Het onderzoekstraject liep van maart 2007 tot en met januari 2008. Het begeleidingscomité, 

samengesteld uit ambtenaren van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie en medewerkers van het kabinet maatschappelijke integratie, stond in voor de 

begeleiding van de studie. 
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Dit rapport bestaat uit zes hoofdstukken. 

 

Het eerste hoofdstuk geeft kort de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het KB 

weer. Daarna wordt de specifieke context in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels 

Hoofdstedelijk geschetst waarin het KB wordt uitgevoerd. 

 

Het tweede hoofdstuk belicht het opzet en het verloop van de studie. 

 

Het derde hoofdstuk geeft de resultaten van de kwantitatieve analyse, met andere woorden 

de analyse van de activiteitenverslagen.  

 

Het vierde hoofdstuk geeft de resultaten van de diepte-interviews met de OCMW’s. Waar 

nodig, worden de huidige resultaten vergeleken met de resultaten en aanbevelingen uit het 

eerste rapport. 

 

Het vijfde hoofdstuk bevat de aanbevelingen, zowel voor het beleid als voor de praktijk, die 

uit het onderzoek naar voren kwamen.  

 

Het zesde hoofdstuk sluit af met een algemene conclusie.  
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I. SITUERING VAN HET KB ‘SOCIALE, CULTURELE EN SPORTIEVE 
PARTICIPATIE 

 

 

I.1. ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DE MAATREGEL 

 

I.1.1. De maatregel in een notedop 
 

Sinds 2003 is het KB “houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke 

participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn” van kracht. Sindsdien beschikken de 

Belgische OCMW’s jaarlijks over 6,2 miljoen euro voor initiatieven die de culturele, sociale 

en sportieve participatie en ontplooiing van OCMW-cliënten beogen. 

 

Dit Koninklijk Besluit is tot stand gekomen in een sfeer waarbij een eerder enge interpretatie 

van maatschappelijke integratie plaats maakt voor een bredere hedendaagse invulling. Waar 

eerst de nadruk lag op tewerkstelling en opleiding voor een inschakeling in het arbeidscircuit, 

wijst onderzoek uit dat de kansen op een succesvolle hulpverlening toenemen wanneer het 

OCMW het activeringsbegrip in ruime zin interpreteert. Langdurige werkloosheid 

gecombineerd met een laag inkomen, leidt op termijn niet alleen tot economische uitsluiting, 

maar ook en vooral tot sociale en culturele uitsluiting. En het zijn net aspecten van die 

domeinen (ontspanning, vrijetijdsbesteding, kledij, …) die vandaag de dag meer aandacht 

krijgen bij het tot stand komen van een sociale status. (Clé, 2005) 

 

 I.1.1.a. Besteding van de middelen 

 

Het KB bestaat telkens uit 4 categorieën: (1) de volledige of gedeeltelijke financiering van de 

deelname aan sociale, culturele of sportieve manifestaties (2) de volledige of gedeeltelijke 

financiering van de deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip 

van het lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen (3) de 

ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel 
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of sportief vlak en (4) de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de 

doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen. Sinds 2006 

werd er een vijfde categorie toegevoegd waarin specifieke acties voor het dichten van de 

digitale kloof worden opgenomen. 

Concreet betekent dit dat OCMW-cliënten zich (nagenoeg) gratis kunnen inschrijven in een 

sportclub, socio-culturele vereniging of een sportieve/culturele activiteit. Ook het bijwonen 

van een sportwedstrijd, een theatervoorstelling, een muziekconcert, enzovoort en de aanschaf 

van sportkledij, behoren tot de mogelijkheden. Met de subsidie kan het OCMW ook sportieve 

en culturele initiatieven financieren die speciaal voor de doelgroep worden ingericht, en met 

dat doel samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met relevante partners in de gemeente of 

met andere OCMW’s. (Clé, 2005; KB, 2007) 

 

 

 I.1.1.b. Voor wie is de maatregel bestemd? 

 

De maatregel is bestemd voor personen die gebruik maken van gelijk welke vorm van de 

openbare dienstverlening van het centrum. Het staat het centrum vrij om binnen de groep van 

gebruikers prioritaire doelgroepen af te bakenen. (KB, 2007) Het is echter aangeraden dat het 

OCMW de billijkheid afweegt om te oordelen welke groepen al dan niet in aanmerking 

komen. (Clé, 2005) 

 

 I.1.1.c. Partnerschappen 

 

De OCMW’s worden er toe aangezet samen te werken. Voor de verwezenlijking van de 

beoogde doelstellingen kunnen ze samenwerken met organisaties die de sociale, culturele en 

sportieve participatie en de toegang tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 

voor mensen die in armoede leven als doelstelling hebben. (Clé, 2005) 

 

 I.1.1.d. Aanvullende projecten 

 

De niet opgevraagde bedragen worden herverdeeld onder specifiek aanvullende projecten, en 

bij voorrang, onder projecten die in het raam van een samenwerkingsverband tussen 

verschillende OCMW’s worden opgezet. (Clé, 2005) 
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I.1.2. Een eerste evaluatie 
 

Tijdens het eerste werkjaar voerde Kunst en Democratie/Culture et Démocratie een eerste 

evaluatieonderzoek uit. Daaruit bleek dat in het begin veel aandacht naar het culturele luik 

ging. Vooral wat betreft het structureel werken rond groepsactiviteiten (vb. maken van een 

theaterstuk). Uit het onderzoek bleek dat dit voor de sport nagenoeg onbestaande was. De 

tegemoetkomingen zijn veeleer van individuele aard (vb. terugbetaling van een voetbalticket, 

deelname sportkamp, enzovoort ). Ondanks het feit dat de OCMW-cliënten een even grote 

vraag hebben naar sportieve activiteiten.  

Verder kwamen ook heel wat drempels naar voor die cliënten moeten overwinnen vooraleer te 

kunnen participeren aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Een andere opmerkelijke 

vaststelling was dat de OCMW’s weinig gestructureerd of doordacht met de middelen aan de 

slag gingen. 

 
Het evaluatierapport leidde uiteindelijk tot de eerste praktijkgids ‘Culturele, sportieve en 

sociale participatie. Het OCMW aan zet’1. De praktijkgids was een eerste belangrijk 

hulpmiddel voor de OCMW’s om efficiënter met de middelen aan de slag te gaan. 

 

 

I.1.3. Project ‘Maatschappelijke Integratie door Sport’ 
 

Bij het begin van de maatregel stond de sportparticipatie dikwijls op de achtergrond, hoewel 

cliënten evenzeer vragen hadden naar sportactiviteiten. Daarom heeft het kabinet van 

maatschappelijke integratie het “Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid” (ISB) 

en “Robin Hood” de opdracht gegeven om zowel de OCMW’s als de lokale sportactoren 

(onder andere de gemeentelijke sportdiensten) te informeren, sensibiliseren en motiveren om 

deze subsidie op een meer gediversifieerde wijze aan te wenden.2  

Langs Vlaamse zijde werd daarvoor nauw samen gewerkt met de Vlaamse Vereniging voor 

Steden en Gemeenten (VVSG) en Kunst en Democratie.  

 

                                                 
1 Clé, A. (2005). Culturele, sportieve en sociale participatie. Het OCMW aan zet. POD Maatschappelijke 
Integratie. Brussel.  
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In het kader van deze opdracht vroeg toenmalig minister van Maatschappelijk Integratie, 

Christian Dupont, aan beide organisaties om acht lokale sportantennes, vier in Vlaanderen en 

vier in Wallonië, op te richten en te coördineren, met het oog om op beleidsmatig niveau deze 

drempels te verhelpen.  

Een lokale sportantenne impliceerde een regionaal samenwerkingsverband tussen de 

verschillende OCMW’s en de lokale sportactoren. Hun belangrijkste taken waren: 

• het opstarten (en uitbreiden) van een lokaal en regionaal netwerk 

• de uitwisseling van informatie en methodieken bevorderen 

De lokale sportantennes kregen gedurende een jaar een impulssubsidie om deze opdracht te 

vervullen.  

In Vlaanderen werd er een proeftraject opgestart in de regio’s Turnhout, Genk, Kortrijk en in 

de stad Antwerpen. In Wallonië werden lokale sportantennes opgestart in de regio’s Luik, 

Charleroi, Bergen en Namen. 

 

Ondertussen zijn er, sinds de start van deze maatregel, in Vlaanderen enkele relevante 

beleidspistes ontwikkelt. De Vlaamse lokale besturen kunnen momenteel diverse 

opportuniteiten aangrijpen om de participatie van kansengroepen permanent op de agenda te 

plaatsten:  

• de federale overheid schept een kader voor de OCMW’s 

• de Vlaamse overheid geeft maatschappelijk kwetsbare groepen een plaats in het jeugd-

, cultuur- en sportdecreet. Daarnaast is er in 2008 een flankerend participatiedecreet3 

goedgekeurd dat nog meer aandacht wil vestigen op de deelname van kwetsbare 

groepen, met inbegrip van mensen die in armoede leven.  

• met het lokaal sociaal beleid wil de Vlaamse overheid een betere afstemming 

nastreven tussen de gemeentelijke (sociale) diensten en de OCMW diensten 

 

De goede verstaander merkt dat er duidelijk cross-overs mogelijk zijn om zoveel mogelijk 

parallelle circuits te vermijden. Al deze opportuniteiten werden gebundeld in een tweede 

praktijkgids ‘Het OCMW aan zet! Sport als niet alledaagse partner’4 om alle betrokkenen in 

dit debat de kans te geven om over het muurtje te kijken. Én om op gestructureerde wijze te 

werken aan de sociale, culturele en sportieve participatie van mensen in armoede. 

                                                                                                                                                         
2 Beide organisaties voerden dit project uit vanaf 2005 tot heden. 
3 Dit wordt verder besproken in I.1.2. 
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I.1.4. Een tweede evaluatie 
 

In 2007 werd door de minister van Maatschappelijke Integratie, Christian Dupont, aan Kunst 

en Democratie/Culture et Démocratie gevraagd om de maatregel opnieuw te evalueren. De 

resultaten van deze evaluatie vindt men terug in hoofdstuk drie en vier van dit rapport.  

 

 

I.2. SPECIFIEKE CONTEXT IN VLAANDEREN, BRUSSEL EN 

WALLONIË 

 

I.2.1. De context inVlaanderen 
 

De lokale context en realiteit wordt meer en meer het uitgangspunt voor het Vlaamse beleid. 

De laatste jaren zijn een aantal beleidskaders ontwikkelt die ook invloed kunnen uitoefenen 

op de implementatie van het KB ‘sociale, culturele en sportieve participatie’ in Vlaanderen. 

Het gaat dan voornamelijk over de decreten die het ruime vrijetijdsveld reguleren (cultuur, 

sport, jeugd), het lokaal sociaal beleid en het recent goedgekeurde participatiedecreet.  

 

Wij denken een goede kijk op de context in Vlaanderen te kunnen geven door volgende 

citaten.  

 

Lokaal sociaal beleid 

 

“Het vrij recente decreet Lokaal Sociaal Beleid5 kan een bijkomende aanleiding vormen voor 

OCMW’s om te werken aan socio-culturele en sportieve participatie. De lokale besturen 

worden geacht tegen einde 2007 een Lokaal Sociaal Beleidsplan op te maken voor de periode 

2008-2013.  Het Lokaal Sociaal Beleid is het geheel van de beleidsbepaling en acties van het 

lokaal bestuur en de acties van lokale actoren met het oog op het garanderen van de toegang 

                                                                                                                                                         
4Vonck, E. (red). (2007). ‘Het OCMW aan zet, sport als niet alledaagse partner’. Kunst en Democratie/ISB. 
Brussel/Sint Niklaas. 
5 Decreet Lokaal sociaal beleid, 19 maart 2004  
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van elke burger tot de rechten, vastgelegd in artikel 23 en artikel 24 §3 , van de Grondwet. De 

artikels verwijzen naar het recht op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid 

en sociale, geneeskundige en juridische bijstand, huisvesting, een gezond leefmilieu, 

onderwijs en het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. Concreet impliceert het 

decreet dat in elke Vlaamse gemeente het OCMW- en gemeentebestuur samen, en met 

betrokkenheid van burgers en andere actoren in het werkveld, een meerjarenplan opmaken 

waarin staat hoe hieraan gewerkt zal worden. Het decreet stelt verder o.a. dat het Lokaal 

Sociaal Beleid gericht is op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke 

burger en een optimaal bereik moet nastreven van de beoogde doelgroep.  

Het verzekeren van de grondrechten en het principe van een brede toegankelijkheid van de 

dienst- en hulpverlening op zich zijn nobele doelstellingen en principes die ongetwijfeld elke 

OCMW- en gemeentemandataris en -ambtenaar onderschrijft. Het opmaken van (nog) een 

extra plan stond bij de meeste lokale verantwoordelijken (terecht) echter niet hoog op het 

verlanglijstje. Toch zien we dat er in de praktijk in vele gemeenten van de nood een deugd 

wordt gemaakt en het planningsproces wordt aangewend om te werken aan een gedragen, 

brede visie op Lokaal Sociaal Beleid. En in een dergelijke visie blijkt er ook een plaats voor 

aspecten van cultuur-, jeugd-, sport- en vrijetijdsbeleid, bekeken door een sociale bril of wordt 

het sociale bekeken door een jeugd-, culturele of sportieve bril. Of die visie uiteindelijk wordt 

neergeschreven en zo ja, in welk document dat gebeurt, is secundair. Essentieel is dat er aan 

een breed gedragen visie gewerkt wordt die uitgevoerd wordt. 

 

Hoe concreet is socio-culturele en sportieve participatie binnen Lokaal Sociaal Beleid? 

In 2005 maakten de meeste OCMW- en gemeentebesturen een eerste stappenplan inzake 

Lokaal Sociaal Beleid op. In dit beknopte plan werd o.a. aangegeven welke thema’s lokaal 

belangrijk waren om op te nemen in het planningsproces van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. 

Een analyse van een steekproef (105) van die plannen leert ons dat daarin een plaats 

gereserveerd werd voor de sociale aspecten van vrijetijdsbeleid (jeugd, cultuur en/of sport) 

en/of voor socio-culturele participatie. In een vierde van de plannen komen deze thema’s aan 

bod. Het niet aanwezig zijn van dit thema in de eerste Lokaal Sociaal Beleidsplannen betekent 

uiteraard niet dat er in de gemeente aan het thema geen aandacht wordt geschonken. Het kan 

een bewuste keuze geweest zijn dit niet meer extra op te nemen aangezien de sociale aspecten 

reeds in de betreffende sectorale plannen aan bod kwam en naar aanleiding daarvan besproken 

werden in onderling overleg. En uiteraard betekent het wel aanwezig zijn niet noodzakelijk 
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dat er ook daadwerkelijk aan gewerkt zal worden in de toekomst. Het lijkt alvast hoopgevend 

dat dit in dergelijke mate aan bod komt en een plaats krijgt naast hoofdthema’s zoals  

ouderenbeleid, wonen, werken, armoedebestrijding, kinderopvang, enzovoort. 

Concrete initiatieven die genoemd worden in de plannen zijn:  

• vrijetijdspassen en vormen van financiële tegemoetkomingen in deelname aan het 

socio-cultureel aanbod,  

• aandacht voor extra inspanningen op het vlak van communicatie en toeleiding voor 

specifieke doelgroepen  

• verenigingen (jeugd-, sport-, cultuur-) stimuleren om sociale tarieven toe te passen 

• aangepaste tarieven voorzien bij eigen activiteiten van jeugd-, sport- of cultuurdienst 

• cultuur aan huis brengen (bv. boek aan huis-acties) 

• optimaal gebruik van bestaande sportinfrastructuur bevorderen 

• vakantieparticipatie van kansarmen stimuleren 

• een toeleidingsambtenaar van de gemeente (met kennis van vrijetijdsaanbod) die 

zitdag houdt binnen het OCMW 

• toekennen van subsidies voor de organisatie van activiteiten en initiatieven die ook 

voor niet-leden toegankelijk zijn 

• buurtinitiatieven bevorderen en promoten 

• samen (OCMW én gemeente) plannen voor cultuur, jeugd en sport, … 

 

Belangrijker nog dan wat de documenten suggereren, is de praktijk die hier en daar al 

zichtbaar werd. In 2006 maakten de meeste besturen werk van de opmaak van een 

omgevingsanalyse als aanloop naar een sociaal beleidsplan. Ambtenaren verzamelden 

gegevens en staken hun licht op bij belangrijke ‘stakeholders‘(inwoners, organisaties en 

verenigingen, gemeentelijke instellingen) om de  situatie in de gemeente te analyseren en te 

bespreken in werkgroepen van deskundigen, ambtenaren, bevolking en middenveld. Hier en 

daar zaten de jeugdconsulent, de cultuurambtenaar en de sportambtenaar voor de eerste maal 

samen met de maatschappelijk werker van het OCMW. Los van het concrete resultaat op het 

vlak van de analyse, is het vaak zo dat de persoonlijke kennismaking op zich, zorgde voor 

beter contact en samenwerking in de dagdagelijkse praktijk. De ontmoeting en het gesprek 

zorgde vaak voor erkenning van elkaars expertise, schept wederzijds vertrouwen en legt 

mogelijk de basis voor het delen van die expertise en voor samenwerking in de toekomst. Het 
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huidige planproces voor Lokaal Sociaal Beleid biedt dan ook een opportuniteit om een 

integraal beleid in het algemeen te bevorderen en een lokaal sociaal beleid dat socio-culturele 

en sportieve participatie integreert. Dit laatste veronderstelt immers een breed netwerk met 

een groot draagvlak en ruime expertise van verschillende diensten en verenigingen.”6 

 

De sectorale decreten voor cultuur, jeugd en sport 

 

“Het Vlaams cultuur-, jeugd- en sportbeleid richt zich in de eerste plaats op het creeëren van 

een aanbod dat zich naar een zo breed mogelijk publiek richt. De essentie van de bestaande 

‘sectorale’ decreten ligt juist in het faciliteren, het scheppen van optimale mogelijkheden om 

individuen, formele en informele groepen kansen te geven om hun eigen cultuur-, jeugd- en 

sportprojecten levendig en slagkrachtig te maken, in de hoop op een zo breed als verdiept 

mogelijke participatie. Met andere woorden, het deelhebben en deelnemen.”7 

 

“De aandacht voor participatie, ook van kwetsbare groepen, is in elk van deze decreten 

aanwezig, maar niet altijd op dezelfde wijze of met een gelijke intensiteit. In de relaties met 

de lokale en regionale besturen, bijvoorbeeld, ligt de klemtoon heel sterk op een brede en 

actieve publiekswerking, terwijl in het topsport- of kunstenbeleid de nadruk veel sterker op 

het kwaliteitsvolle van aanbod of betrokken kunstenaars of topsporters ligt.”8 

 

Het participatiedecreet 

 

“De voorbije jaren zijn er tal van inspanningen geleverd met het oog op meer en betere 

participatie aan het cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Naast de aandacht in de verschillende 

decreten, werden er heel wat aanvullende initiatieven genomen. 

 

Maar een geïntegreerd en transversaal participatiebeleid, vraagt een helder kader. 

 

                                                 
6 Sels, P., Plas, H. ‘Een lokaal beleidsperspectief voor de bevordering van de sociale, culturele en sportieve 
participatie van alle inwoners’. In : Vonck, E. (red.). (2007). Het OCMW aan zet. Sport als niet alledaagse 
partner. Kunst en Democratie/ISB. Brussel/Sint Niklaas.  
7 Decreet houdende de bevordering van de participatie aan, cultuur, jeugdwerk en sport, memorie van 
toelichting. Onuitgegeven tekst voorgesteld op het infomoment van 5 juli 2007. 
8 Decreet houdende de bevordering van de participatie aan, cultuur, jeugdwerk en sport, memorie van 
toelichting. Onuitgegeven tekst voorgesteld op het infomoment van 5 juli 2007. 
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Het participatiedecreet beoogt de ondersteuning, verrijking en versterking van de participatie 

in het cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Het participatiedecreet is gebaseerd op de volgende 

uitgangspunten: 

• Het participatiedecreet stelt de participatie, in zijn verschillende dimensies, steeds als 

eerste en belangrijkste aandachtspunt. 

• Het participatiedecreet werkt aanvullend en ondersteunend voor de sectoraal 

georganiseerde decreten en beleidsvoering in de domeinen cultuur, jeugd en sport. 

• Het participatiedecreet werkt steeds sectoroverschrijdend en zal zich niet beperken tot 

ofwel het cultuur-, ofwel het jeugd-, ofwel het sportbeleid. 

• Het participatiedecreet biedt daartoe een combinatie van ondersteuningsmaatregelen, 

waarin vervat het structureel inbedden van de beleidsaandacht voor een aantal 

specifieke doelgroepen, de verankering van enkele specifieke en sectoroverschrijdende 

participatie-instellingen en het creëren van een subsidiekader voor vernieuwing rond 

participatie. 

 

Met betrekking tot mensen in armoede wordt een maatregel uitgewerkt die de lokale 

dynamieken met betrekking tot deze doelgroep kan versterken. Via de subsidiëring op 

regionale schaal wordt een samenwerking tussen cultuur-, jeugd-, en sportambtenaren, 

OCMW’s, verenigingen en welzijnsorganisaties gestimuleerd, met als doel een netwerk van 

toeleiding en activering uit te bouwen. Op het terrein wordt immers heel sterk de nood aan en 

het belang van samenwerking en overleg tussen de verschillende niveaus ervaren. De vele en 

goede initiatieven worden dikwijls gehinderd door een te grote versnippering en een gebrek 

aan afstemming. Dit decreet stuurt dus aan op een sterke lokale regie, mét volwaardige 

betrokkenheid van verenigingen van personen in armoede.”9 

 

Naar aanleiding van het participatiedecreet organiseerde Kunst en Democratie op 14 

december 2007 een informeel overleg tussen de leidend ambtenaar van de POD 

Maatschappelijke Integratie en medewerkers van het Vlaams kabinet Cultuur, Jeugd, Sport en 

Brusselse aangelegenheden. Dit gesprek kende een positief verloop en gaf zeker aanleiding 

voor verder overleg. De neerslag van dit gesprek zal uitgebreider aan bod komen in de 

publicatie die Kunst en Democratie naar aanleiding van dit onderzoeksrapport zal publiceren.  
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Vanuit Kunst en Democratie willen wij verbindingen leggen tussen al deze mogelijkheden. 

De participatie van mensen in armoede is immers een gedeelde verantwoordelijkheid en 

overschrijdende werkcoalities zijn noodzakelijk indien men grondig en structureel wil werken 

aan de participatie van mensen in armoede aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.  

 

 

1.2.2. De context in de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel 
 

Talrijke instellingen en verenigingen leveren uitstekend werk om de toegang tot cultuur en het 

participeren eraan te bevorderen voor kansarme groepen in de maatschappij. In de Franse 

Gemeenschap zijn er al jaren diverse initiatieven uit de Waalse en Brusselse culturele en 

sociale sector die een soort van onafhankelijke structuur vormen. Een groot aantal actoren uit 

de culturele sector zetten zich in voor de toegang tot cultuur van kansarmen en hun actieve 

participatie eraan. 

 

– ‘Article 27’. De vzw werd opgericht in 1999 door een actrice, Isabelle Paternotte, in 

samenwerking met Roland Mahauden, directeur van het Théâtre de Poche. Toen ze merkten 

dat de theaterzaal vaak slechts halfvol zat, bedachten ze dat veel mensen uitgesloten worden 

om financiële en/of psychosociale redenen. Dankzij ‘Article 27’ kunnen mensen met een laag 

inkomen culturele manifestaties in Brussel en in de Franse Gemeenschap bijwonen voor 1,25 

euro. Sinds kort bestaan er in verschillende steden plaatselijke afdelingen van ‘Article 27’, die 

volgens hetzelfde principe werken. 

 

– De ‘Centres d’expression et de créativité’. Deze centra, reeds 20 jaar geleden gesticht, 

bieden twee verschillende activiteiten aan: ‘open workshops’ in buurten en wijken en 

‘diensten’ die beantwoorden aan vragen van diverse instellingen (scholen, sociale diensten, 

ziekenhuizen, gevangenissen, instellingen voor positieve discriminatie, …). 

 

– De instellingen voor permanente vorming, ontstaan uit de sociale beweging ten voordele 

van, onder meer, vrouwen, de vrede, mensenrechten, het milieu, alfabetisering, … Over het 

                                                                                                                                                         
9 Decreet houdende de bevordering van de participatie aan, cultuur, jeugdwerk en sport, memorie van 
toelichting. Onuitgegeven tekst voorgesteld op het infomoment van 5 juli 2007 
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algemeen willen dergelijke organisaties de publieke opinie wakker schudden en mensen 

vormen om zich te verenigen en hun eisen gezamenlijk kenbaar te maken. Het decreet van 

1967 stelt bijkomende middelen ter beschikking van organisaties die werkzaam zijn in 

buurten en wijken. Het gaat vooral om verenigingen die armoede en sociale uitsluiting 

bestrijden met culturele initiatieven en/of integratieprogramma's. 

 

– Het vormingstheater (‘théâtre-action’). Vijftien gezelschappen (‘compagnies œuvres’) 

beoefenen deze vorm van theater. Ze beschouwen theater als een uitdrukkings- en 

bewustmakingmiddel voor de gemeenschappen in de buurten en wijken, en als een 

communicatiemiddel tussen die gemeenschappen onderling. 

 

– De Educatieve Diensten van culturele instellingen, bibliotheken, culturele verenigingen die 

actief zijn in gevangenissen, in de gezondheidszorg, in asielcentra, enz. 

 

De initiatieven opgezet in de Franse Gemeenschap gaan vaak uit van de burgers zelf en staan 

open voor iedereen. Er is een ruim aanbod van kleine culturele projecten die zich richten tot 

mensen die in armoede leven, maar het gebrek aan samenhang is schrijnend. De versnippering 

van de initiatieven toont aan dat de verenigingen los van elkaar werken, dat er een nijpend 

gebrek is aan overzicht, coördinatie, communicatie, informatie en samenwerking. Daarom, en 

ook wegens het gebrek aan financiële middelen, blijven veel initiatieven zeer bescheiden en 

zijn ze vaak slechts van zeer korte duur. 

 

We moeten benadrukken dat de minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap er tijdens 

de ‘États Généraux de la Culture’ in 2005 aan herinnerde dat cultuur een prioriteit is in de 

volwassenenvorming en dat cultuurparticipatie voor iedereen op alle niveaus toegankelijk 

moet zijn. Maar uit het meest recente ‘Algemeen Verslag over de Armoede’, herwerkt in 

200510, blijkt dat er nog een lange weg af te leggen is vooraleer dit doel bereikt is. 

 

In de sportsector moeten we een overheidinitiatief vermelden, de ‘chèque sport’ of 

‘sportcheque’, in het leven geroepen door de minister voor Sport van de Franse Gemeenschap, 

samen met de federale minister voor Maatschappelijke Integratie. De sportcheque wil de 

sportbeoefening in ruime zin aanmoedigen bij kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar wiens 

                                                 
10 Référence du rapport Algemeen Verslag over de Armoede, XXXX 
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ouders sociale of economische moeilijkheden kennen (sociale uitkeringstrekkers, mensen met 

een overmatige schuldenlast, OCMW-gebruikers, langdurig werklozen, …). Met deze 

cheques kan men het lidmaatschap van een sportclub betalen, deelnemen aan een sportstage 

of de nodige sportuitrusting aankopen. Het toekennen van de cheques wordt beheerd door het 

OCMW of door de schepen voor sport van de gemeente. 

 

Op 1 december 2004 kreeg de vzw ‘Robin Hood’ van het (toenmalige) ministerie voor 

Maatschappelijke Integratie de opdracht een pilootproject op te starten om op het grondgebied 

van de Franse Gemeenschap telkens een aantal OCMW's te groeperen in ‘Antennes locales’ 

of ‘plaatselijke afdelingen’. Hun taak bestaat erin hulp te bieden aan de OCMW's om de 

besteding van de subsidie te optimaliseren door volgende activiteiten aan te moedigen: 

- het deelnemen aan sportieve manifestaties en evenementen door de gebruikers; 

- het deelnemen aan sportverenigingen door de gebruikers; 

- het aangaan van samenwerkingsverbanden met actoren uit de plaatselijke (sociale en) 

sportsector. 

  

Sindsdien zijn er drie dergelijke ‘antennes’ opgericht, respectievelijk in Charleroi, Luik en 

Bergen. Ze nemen talrijke initiatieven: 

- kaartjes voor 1,50 euro om een sportmanifestatie bij te wonen (‘Coup d’envoi’ in de 

Luikse regio); 

- een jaarlijkse multisportdag voor de gebruikers; 

- daguitstappen ter gelegenheid van de uitmatches van de plaatselijke voetbalploeg; 

- vormings- en uitwisselingsdagen voor de beheerders van de subsidiegelden, 

betreffende de besteding ervan; 

- toegang, voor de begunstigden, tot grote sportevenementen zoals de Memorial Van 

Damme en tennistoernooien van wereldniveau; 

- en zo meer. 

 

Sinds het opstarten van het project hebben zowel de concrete ontwikkeling ervan als de 

resultaten van de activiteiten bewezen dat het een uitstekend initiatief is. Deze ‘antennes’ 

bieden een sociale omkadering voor de activiteit, die verder gaat dan het louter promoten van 

sportbeoefening. Hun bestaan zorgt ervoor dat de OCMW's nauwer betrokken worden bij het 
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project en helpt de instellingen om meer proactief te werk te gaan in de maatschappelijke 

hulpverlening; bovendien moedigen ze het bestendigen van deze houding aan. 
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II. ONDERZOEKSONTWERP 

 

 

II.1. SITUERING VAN DE ONDERZOEKSOPDRACHT 

 

Sinds 2003 beschikken de OCMW’s jaarlijks over 6.200.000 euro om initiatieven te nemen 

die de sociale, culturele en sportieve integratie van hun cliënten stimuleren. De toekenning en 

verdeling van dit bedrag wordt jaarlijks geregeld bij Koninklijk Besluit. 

 

In 2004 werd een eerste evaluatieopdracht toegewezen aan Kunst en Democratie/Culture et 

Démocratie. Dit resulteerde in tal van aanbevelingen voor het beleid en de praktijk.  

Door de huidige minister van Maatschappelijke Integratie, Christian Dupont, werd aan beide 

organisaties gevraagd om opnieuw de uitvoering van de maatregel te evalueren met het oog 

op de formulering van  aanbevelingen voor het toekomstige OCMW-beleid inzake sociale, 

culturele en sportieve participatie.  

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen april 2007 en januari 2008.  

 

 

II.2. DOELSTELLINGEN VAN DE OPDRACHT 

 

De opdracht bestaat uit het evalueren van de maatregel naar analogie met het onderzoek dat in 

2004 gebeurde. Deze vergelijkende studie omvat: 

• een analyse van de eindrapporten (of activiteitenverslagen) van de OCMW’s voor 

2004, 2005 en 2006 

• een kwalitatieve enquête op basis van een representatieve steekproef van 20 

OCMW’s, zowel in Vlaanderen als Wallonië, om zo de impact van deze maatregel, de 

evolutie en de perspectieven te meten, en good practices te detecteren.  

 

De resultaten die uit deze opdracht voortvloeien, moeten bruikbaar zijn voor het verder 

verfijnen van een coherent beleid op langere termijn in deze materie. 
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Deze doelstellingen werden gerealiseerd in nauw overleg met de opdrachtgever, via het 

begeleidingscomité11.  

 

 

II.3. METHODOLOGIE 

 

Voor de onderzoeksopdracht die toevertrouwd werd aan Kunst en Democratie/Culture et 

Démocratie kozen we voor een dubbele methodologie. We gebruikten de eerste methode voor 

de kwantitatieve analyse en de tweede voor de kwalitatieve analyse. 

 

Op de kwantitatieve analyse pasten we een statistische methode toe. Het voordeel van een 

dergelijke benadering is dat zij een duidelijk beeld schept van de evolutie van de 

verschillende aspecten van het onderwerp in de loop van de bestudeerde periode. Bovendien 

“brengen dergelijke analyses een geheel van elementen aan het licht waarvan de samenhang 

vooraf niet duidelijk was en die men moet beschrijven.”12  

Deze methode leek ons het meest geschikt om onze doelstellingen te bereiken. Onze taak 

bestond er namelijk in een overzicht te geven van de verschillende manieren waarop de 

OCMW's in België te werk gaan in het kader van het Koninklijk Besluit van 8 april 2003 ter 

bevordering van de sportieve, sociale en culturele participatie van hun gebruikers. Ook de 

eventuele evolutie van de werkwijze moest aan bod komen. 

Om deze kwantitatieve analyse te verrichten, was ons vertrekpunt het activiteitenverslag van 

de OCMW's, meer bepaald het Formulier B ‘Sportieve, sociale en culturele participatie’ dat 

ze indienen bij de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 

Economie. We bestudeerden het Formulier B voor drie opeenvolgende jaren. Wat het Waals 

Gewest betreft, bestond onze steekproef uit 288 Formulieren B voor het jaar 2004-2005, 250 

voor 2005-2006 en hetzelfde aantal voor 2006-2007. Voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest beschikten we voor de 3 jaren over de Formulieren B van de 19 gemeenten. In 2004 

en 2005 hebben 297 van de 308 Vlaamse OCMW’s gebruik gemaakt van de subsidies. In 

2006 stijgt dit tot 304 OCMW’s.  

                                                 
11 Het begeleidingscomité bestaat minstens uit de leidende ambtenaar, een ambtenaar van de POD MI, een 
vertegenwoordiger van de minister en vertegenwoordiging van Kunst en Democratie/Culture et Démocratie. 
12 Henri MENDRAS en Marco OBERTI, Le sociologue et son terrain, Éditions Armand Colin, Parijs, 2000, p. 
161 (eigen vertaling) 
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Om de representativiteit van de steekproef te waarborgen, analyseerden we alle exemplaren 

van het Formulier B ‘Sportieve, sociale en culturele participatie’ waarover we beschikten. 

Inderdaad, “een grote steekproef verzekert een goede representativiteit en maakt 

veralgemenen mogelijk.”13 

 

De kwalitatieve analyse gebeurde aan de hand van open interviews op basis van gerichte 

vragen, wat ons het meest aangewezen leek voor het verwezenlijken van onze doelstelling. In 

deze kwalitatieve analyse onderzochten we de trends die uit de kwantitatieve analyse bleken. 

We wilden te weten komen hoe de respondenten zelf staan tegenover de manier waarop ze 

hun taak invullen. Anderzijds wensten we een aantal punten op te helderen die onduidelijk 

waren gebleven. “Tijdens het gesprek, dat een individueel en diepgaander contact biedt met 

de persoon, kunnen we ten volle begrijpen hoe de actoren tegenover hun handelingen staan. 

De uitdaging bestaat er dan in verder te kijken dan de individuele uitspraken om, aan de hand 

van de meest verhelderende passages eruit, fundamentele aspecten aan het licht te brengen die 

het mogelijk maken inzicht te verwerven in het bestudeerde fenomeen of de bestudeerde 

maatschappelijke groep.”14 

 

Onze steekproef bestaat uit twintig OCMW's uit het Vlaams Gewest, vijf uit het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en dertien uit het Waals Gewest. Het was de bedoeling dat we zouden 

spreken met medewerkers van vijftien Waalse OCMW's, maar om redenen buiten onze wil 

was dat niet mogelijk. We ondervroegen dus in totaal respondenten voor zevenendertig 

OCMW's. De keuze van de nader bestudeerde OCMW's berustte op volgende criteria: 

• OCMW's die deelnamen aan de eerste evaluatie van de maatregel in 200415;  

• OCMW's die hun cultuurprojecten voorstelden tijdens de feestelijkheden ter 

gelegenheid van ‘30 jaar OCMW’ (1 maart 2007);  

• OCMW's die als ‘voorbeeldprojecten’ opgenomen werden in de Praktijkgids16; 

• waar dat nodig bleek, werden deze vervangen door andere OCMW's; 

• de representativiteit van de verschillende provincies van België; 

                                                 
13 Idem (eigen vertaling) 
14 Idem, p. 133 (eigen vertaling) 
15 Ann CLÉ en Lamia MECHBAL, Rapport betreffende de onderzoeksopdracht inzake toelage aan de OCMW's 
om de sociale en de culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen, Brussel, 2004. 
16 Ann CLÉ, Culturele, sportieve en sociale participatie. Het OCMW aan zet! POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale Economie, Brussel, 2005. 
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• de representativiteit van OCMW's van verschillende omvang;  

• de representativiteit van OCMW's in landelijke en stedelijke omgevingen. 

 

We voerden deze gesprekken met de OCMW-medewerkers die in hun instelling 

verantwoordelijk zijn voor de subsidie, want we wilden spreken met de persoon die het best 

op de hoogte is van de activiteiten van zijn of haar OCMW in het kader van de maatregel. 

“Het is heel belangrijk zich voor het onderzoek te richten tot referentiepersonen, mensen die 

over een dergelijke kennis beschikken of zo nauw bij het onderwerp betrokken zijn dat zij een 

‘uitstekende informatiebron’ of een ‘goede vertegenwoordiger’ vormen over of van de te 

bestuderen groep of het te bestuderen fenomeen.”17 

 

De gesprekken vonden plaats in de lokalen van de verschillende OCMW's, meestal onder vier 

ogen met de verantwoordelijke voor de maatregel. In sommige gevallen voerden we het 

gesprek met verschillende mensen tegelijk die met de maatregel werken. 

 

 

II.4. VOORBEREIDING VAN DE STUDIE 

 

Via de analyse van het Formulier B konden we verschillende aspecten behandelen van de taak 

van de cultuurmedewerkers in de Belgische OCMW's. 

Die aspecten zijn: 

- de frequentie van de activiteiten, per categorie: hier wilden we nagaan aan 

welke activiteitencategorieën de OCMW's de participatiesubsidie besteden; 

- het aantal gebruikers per activiteitencategorie: het leek ons interessant te 

achterhalen welke activiteiten het meest geapprecieerd worden door de 

OCMW-gebruikers die de subsidie genieten; 

- de soorten activiteit per categorie: we vonden het nuttig te onderzoeken uit 

welke activiteiten de verschillende categorieën bestonden; 

- de soorten samenwerkingsverbanden aangegaan voor elke 

activiteitencategorie: we wilden weten of de OCMW's de gewoonte hebben 

                                                 
17 Henri MENDRAS en Marco OBERTI, Le sociologue et son terrain, Éditions Armand Colin, Parijs, 2000, p. 
133 (eigen vertaling) 
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samen te werken met partners en, zo ja, op welk type partners de 

maatschappelijk werkers doorgaans een beroep doen; 

- de aard van de gebruikers per activiteitencategorie: hier wensten we het profiel 

te kennen van de begunstigden van de participatiemaatregel; 

- de verdeling van de subsidie over de verschillende activiteitencategorieën: we 

wilden vatten hoe de toelagen verdeeld worden over de diverse soorten 

activiteiten. 

 

We pasten dezelfde analysemethode toe op de drie bestudeerde jaren. Daardoor konden we 

eveneens de evolutie van de verschillende aspecten belichten. 

Om de gegevens opgenomen in het Formulier B te systematiseren, voerden we ze in Excel-

rekenbladen in. Daarna vertaalden we de gegevens in grafieken om de analyse te 

vergemakkelijken. 

Het invoeren van de gegevens werd belemmerd door een aantal factoren. Enerzijds dienen een 

groot aantal OCMW's slechts een gedeeltelijk ingevuld Formulier B in, en anderzijds gaan 

niet alle OCMW's op dezelfde manier te werk bij het invullen van het formulier B. Deze 

vaststelling noodzaakte ons de verkregen resultaten zeer omzichtig te benaderen. 

 

De aangehaalde moeilijkheden hebben ons ertoe aangezet de kwantitatieve analyse te 

vervolledigen met een kwalitatieve analyse, uitgevoerd aan de hand van open interviews met 

gerichte vragen. We hebben bewust niet gekozen voor volledig open interviews, omdat we 

wilden peilen naar specifieke informatie om de vragen te beantwoorden die gerezen waren na 

de kwantitatieve analyse. 

 

Onze kwalitatieve analyse is gebeurd aan de hand van een speciaal samengestelde vragenlijst. 

Ze bevatte verschillende rubrieken, waarvoor we telkens vragen formuleerden die ons konden 

helpen bij het ophelderen van onduidelijk gebleven punten. 

De behandelde onderwerpen zijn: 

• situering van het OCMW. We willen weten hoe het OCMW functioneert, uit welke 

diensten het bestaat, hoe het organigram opgebouwd is en hoe de maatregel kadert in 

de werking van de instelling. Naast de interne organisatie van het OCMW 

onderzoeken we ook of het samenwerkt met andere instellingen of organisaties, en 

welke functie het vervult in de gemeente. 
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• het verleden. Hier gaan we in op de manier waarop de maatregel onthaald werd ten 

tijde van de invoering ervan. Verder willen we te weten komen welke meerwaarde de 

maatregel volgens de medewerkers kan leveren. 

• besteding van de middelen. In dit gedeelte bestuderen we de criteria die de OCMW-

medewerkers hanteren bij het opstellen van hun actieplan. Hieruit kunnen we afleiden 

waarom er gekozen wordt voor de verschillende activiteiten gefinancierd met de 

subsidie. Ook behandelen we een aantal activiteiten die op de grens van het 

toepassingsgebied van de subsidie liggen, zoals opleidingen, schoolse activiteiten en 

alfabetiseringscursussen. We hebben het verder over het beleid inzake het verdelen 

van ‘cheques’ onder de gebruikers, zoals sportcheques, boekencheques en kaartjes van 

de vzw ‘Article 27’, en over problematische activiteiten. We vragen naar de 

samenwerkingsverbanden die de OCMW's aangaan met andere actoren. En ten slotte 

peilen we naar de doelgroep van de maatregel en naar de plaats die de activiteiten van 

de vierde categorie krijgen. Kortom, in dit onderdeel willen we begrijpen waarop de 

keuzes stoelen die de OCMW's maken in hun dagelijkse werking. 

• besluitvorming. Hier stellen we vragen omtrent de manier waarop elk OCMW beslist 

over de besteding van de participatiesubsidie, en op welke argumentatie die beslissing 

berust. 

• communicatie. We ondervragen de medewerkers over de middelen die zij inschakelen 

bij de – interne en externe – communicatie over de maatregel. 

• samenwerking en samenwerkingsverbanden. We trachten te weten te komen welke 

soorten samenwerkingsverbanden de OCMW's aangaan, op welke gebieden dat 

gebeurt, waarin de meerwaarde schuilt van een dergelijke samenwerking en hoe de 

medewerkers de samenwerking met anderen ervaren. We willen ook onderzoeken wat 

het concept ‘samenwerking’ precies inhoudt voor de verschillende respondenten. 

• evaluatie. De gesprekken moeten ons leren of de OCMW's een of andere methode 

toepassen om hun activiteit in verband met de participatiemaatregel te evalueren. We 

willen te weten komen of een dergelijke evaluatie al dan niet formeel gebeurt. 

• de toekomst. Op het einde van het gesprek kan de respondent vrij commentaar leveren 

op het Koninklijk Besluit van 8 april 2003 ter bevordering van de sportieve, sociale en 

culturele participatie, en wensen uitspreken in verband met toekomstige noden. We 

trachten na te gaan welke aspecten van het Koninklijk Besluit van 8 april 2003 

eventueel kritiek oproepen. Ten slotte polsen we naar wat er in de toekomst kan 
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gedaan worden om, indien dat nodig zou blijken, de maatschappelijk werkers de 

mogelijkheid te bieden beter werk te leveren. 

 

We gebruikten dezelfde vragenlijst voor alle respondenten; daardoor konden we een 

vergelijking uitvoeren tussen de verschillende gewesten van het land. Alle gesprekken in 

Brussel en Wallonië gebeurden persoonlijk; in Vlaanderen hadden er achttien persoonlijke 

gesprekken plaats en twee interviews per telefoon. 
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III. RESULTATEN VAN DE KWANTITATIEVE ANALYSE 

 

 

III. 1. ALGEMEEN 

 

De activiteitenrapporten ingediend door de OCMW's behandelen diverse thema's, die we 

hieronder uiteenzetten. 

 

De analyse van deze verslagen leverde volgende resultaten op: aantal gebruikers bereikt door 

de subsidie, aard van de activiteiten, verdeling van de subsidie en soorten 

samenwerkingsverbanden. We gebruikten daarvoor de gegevens waarover we beschikten 

voor drie jaren, met name 2004-2005, verder ‘2004’ genoemd, 2005-2006, verder ‘2005’ 

genoemd en 2006-2007, verder ‘2006’ genoemd. 

 

Vooraleer de daadwerkelijke analyse aan te vatten, moeten we een belangrijk voorbehoud 

maken. Tijdens het verzamelen en ordenen van de gegevens afkomstig uit de 

activiteitenverslagen (Formulier B) over de Sociale en culturele participatie, die de OCMW's 

jaarlijks indienen, hebben wij namelijk afwijkingen geconstateerd in de manier waarop 

verschillende centra hun verslagen opstellen. Bovendien zijn de rapporten niet altijd volledig. 

 

Het eerste verschil betreft het invoeren van de activiteiten: naargelang van de persoonlijke 

interpretatie van de maatschappelijk werker komt een identieke activiteit niet altijd in 

dezelfde categorie terecht. Bovendien worden activiteiten die verschillende keren per jaar 

georganiseerd worden niet altijd op dezelfde manier in rekening gebracht. Een bepaald 

OCMW zal een dergelijke activiteit als één enkele beschouwen, ook al komt ze meermaals 

voor, terwijl een ander OCMW ze zo vaak zal invoeren als ze zich herhaalt. 

 

Een ander onderscheid betreft het aantal gebruikers. Ook hier vermelden sommige 

maatschappelijk werkers een gebruiker slechts eenmaal, ook als hij aan verschillende 

activiteiten deelneemt, terwijl de collega's van een ander OCMW hem verschillende keren in 

rekening brengen. We worden hier dus geconfronteerd met een dubbel telsysteem. 
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Daarom raden we de lezers aan de hieronder gegeven cijfers met de nodige omzichtigheid te 

benaderen en eerder aandacht te besteden aan de grote trends die eruit af te leiden zijn. 

In het laatste hoofdstuk van dit rapport doen we een aantal aanbevelingen om dergelijke 

problemen in de toekomst te vermijden. 

 

 

III.2. ANALYSE VAN DE DOSSIERS UIT HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

III.2.1 Financiële verdeling van de subsidie 
 

III.2.1.a. Jaar 2004 

 

Voor het jaar 2004 kregen de Brusselse OCMW's ruim 700.000 euro toegekend. 

Uit de onderstaande grafiek blijkt dat meer dan de helft van de subsidie voor de Sportieve, 

sociale en culturele participatie besteed werd aan activiteiten voor het Ondersteunen en 

financieren van initiatieven van of voor de doelgroep. Dit betekent dat ruim 365.000 euro van 

de 700.000 toegekend in 2004 naar deze derde categorie ging. Slechts 3% van de subsidie 

diende voor activiteiten van de vierde categorie, Ondersteunen en financieren van initiatieven 

die de toegang tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen. 
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Répartition du subside par catégorie pour l'année 
2004 - Bruxelles

26%

17%
54%

3%

Manifestation sportive, sociale ou culturelle
Association sportive, sociale ou culturelle
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement en TIC

 
 

 III.1.1.b. Jaar 2005 

 
In 2005 ontvingen de Brusselse OCMW's ruim 800.000 euro. 

De onderstaande grafiek bevestigt dat het grootste gedeelte van de subsidie eens te meer 

besteed werd aan de derde categorie. 

De investeringen in Ondersteunen en financieren van ICT-initiatieven zijn aanzienlijk 

toegenomen – dit wil zeggen: verdubbeld – in vergelijking met het vorige jaar. Maar ondanks 

die verhoging blijft deze categorie beduidend kleiner dan de drie andere. Van de ruim 800.000 

euro die voor dat jaar aan de Brusselse OCMW's toegekend werden, zijn er slechts 50.000 

besteed aan de vierde categorie. 
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Répartition du subside par catégorie pour 2005 - 
Bruxelles

28%

20%
46%

6%

Participation à des manifestations sociales,sportives et culturelles
Participation à des associations sociales,culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

 III.1.1.c. Jaar 2006 

 

Tijdens de laatste beschouwde periode ontvingen de Brusselse OCMW's ruim 1.000.000 euro. 

We stellen eens te meer vast dat het grootste gedeelte van de subsidiegelden, met name bijna 

de helft, naar de derde categorie ging. 

Anderzijds stellen we een daling vast van de investeringen in activiteiten van de categorie 

Ondersteunen en financieren van ICT-initiatieven. Ze bedragen nog slechts 2%, of een bedrag 

van 25.000 euro. 

 

Répartition du subside par catégorie pour 2006 -
Bruxelles

22%

27%
49%

2%

Participation à des manifestations sociales,sportives et culturelles
Participation à des associations sociales,culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

 III.1.1.d. Besluit 
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We stellen een aanhoudende stijging vast van de bedragen die sinds 2004 aan de OCMW's 

van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest toegekend werden. Op drie jaar tijd steeg het bedrag 

met meer dan 40%, van 700.000 euro tot 1.000.000 euro. Dat doet ons veronderstellen dat de 

gebruikers gaandeweg een groter aantal activiteiten aangeboden kregen en/of dat de subsidie 

voor Sportieve, sociale en culturele participatie een groter aantal gebruikers van de OCMW's 

bereikt heeft. 

Wat de verdeling van de subsidie over de verschillende categorieën betreft, is er geen 

noemenswaardige evolutie te merken. Het zeer grote overwicht van de categorie 

Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep blijft bestaan, terwijl 

Ondersteunen en financieren van ICT-initiatieven sterk verwaarloosd wordt. Zowel de 

activiteiten betreffende Deelnemen aan sportieve, sociale of culturele manifestaties als 

Deelname aan sportieve, sociale of culturele verenigingen vertegenwoordigen in de drie 

gevallen tussen 20 en 30%. 

Tijdens de individuele gesprekken met de medewerkers die in de verschillende OCMW's 

instaan voor het coördineren van de besteding van de subsidies zullen we trachten te begrijpen 

waarom de ICT-categorie zo weinig aandacht krijgt. 

Via die gesprekken willen we ook meer te weten komen over de persoonlijke bijdrage die van 

de begunstigden gevraagd wordt, want daarover bevatten de verslagen geen gegevens. 

 

 

III.1.2 Doelgroep 
 
 

III.1.2.a Jaar 2004 
 
Tijdens het jaar 2004 bereikte de subsidie voor Sportieve, sociale en culturele participatie 

ongeveer 17.000 gebruikers van de Brusselse OCMW's. 

 

Zoals blijkt uit de onderstaande figuur zijn de begunstigden vooral terug te vinden in de derde 

categorie, Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep. De 

activiteiten in de categorieën Deelname aan sportieve, sociale of culturele verenigingen en 

Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën bevorderen bereikten slechts weinig gebruikers. 
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Een pertinent besluit formuleren over de kenmerken van het bereikte publiek is zeer moeilijk. 

Tien van de negentien OCMW's uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezorgden daarover 

namelijk totaal geen informatie. 

Wanneer dergelijke gegevens wel voorhanden zijn in de verslagen, zien we dat het bereikte 

publiek voor het merendeel bestaat uit kinderen/jongeren en hun familieleden. 

 
 

Pourcentage de bénéficiaires pour l'année 2004 -
Bruxelles

25%

6%
68%

1%

Manifestations sportives, sociales et culturelles
Associations sportives sociales et culturelles
Soutien et financement des initiatives du groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

 

III.1.2.b Jaar 2005 
 

Tijdens het jaar 2005 bereikte de subsidie voor Sportieve, sociale en culturele participatie 

ongeveer 38.000 gebruikers van de Brusselse OCMW's. Met andere woorden, het aantal 

begunstigden is meer dan verdubbeld in vergelijking met het vorige jaar. We leiden daaruit af 

dat de OCMW's ernstige inspanningen geleverd hebben om hun gebruikers in te lichten over 

het bestaan van de maatregele en om hen aan te moedigen ervan gebruik te maken. 

 

De onderstaande figuur leert ons dat er geen noemenswaardige wijzigingen zijn opgetreden in 

de verdeling van de begunstigden over de verschillende activiteitencategorieën. De algemene 

tendensen van 2004 worden doorgetrokken in 2005. 
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Voor dit jaar beschikken we echter over meer gegevens in verband met de aard van het 

bereikte publiek, vermits veertien van de negentien Brusselse OCMW's meedeelden wie van 

de subsidie gebruik maakte. We stellen vast dat haast de volledige groep begunstigden bestaat 

uit kinderen en hun familieleden, en verder uit senioren. Daarna volgen alleenstaanden en 

asielzoekers, maar in veel geringere aantallen. 

 

Pourcentage de bénéficiaires par catégorie pour 
l'année 2005 - Bruxelles

29%

6%64%

1%

Manifestations sportives, sociales et culturelles

Associations sportives sociales et culturelles

Soutiens et financements des initiatives du groupe cible

Soutiens et financ des initiatives en matière de nouvelles techn d'info et de
comm

 
 

III.1.2.d Jaar 2006 

 

In 2006 zien we eens te meer een sterke stijging van het aantal OCMW-gebruikers bereikt 

door de subsidie. Voor dit jaar waren er namelijk 52.000 begunstigden. 

We willen de lezer eraan herinneren dat deze cijfers met de nodige omzichtigheid moeten 

benaderd worden. Het is raadzaam enkel de grote tendensen die eruit blijken in acht te nemen. 

Uit de onderstaande figuur blijkt dat er een aanzienlijke kentering opgetreden is in de 

verdeling van de gebruikers over de verschillende categorieën. Het aantal gebruikers in de 

derde categorie stijgt zeer sterk, van 64% tot 90%. 

 

Daarnaast zien we dat 2006 de trend van de vorige jaren bevestigt wat de aard van de 

begunstigden betreft. De overgrote meerderheid van het bereikte publiek bestaat uit kinderen 

en hun familieleden, en uit senioren. 
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Pourcentage de bénéficiaires du subside par 
catégorie pour l'année 2006 - Bruxelles

8,87%

5,05%

90,30%

0,06%

Participation à des manifestations sociales,sportives ou culturelles
Participation à des associations sociales,culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiativesTIC

 
 

III.1.2.d Besluit 

 

Er is een evolutie merkbaar in de verdeling van de begunstigden over de verschillende soorten 

activiteiten. Die verandering is het sterkst in 2006: het aantal begunstigden in de categorie 

Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep stijgt tot 90%. Tijdens 

de gesprekken met de medewerkers van de OCMW's zullen we trachten te begrijpen waarom 

deze derde categorie zoveel gebruikers telt. 

 

Een gekruiste analyse met de gegevens over de verdeling van de subsidie leert ons dat 6% van 

de gebruikers, die we terugvinden in de tweede categorie, Deelname aan sportieve, sociale of 

culturele verenigingen, uit financieel oogpunt gemiddeld 27% van de subsidie toegewezen 

krijgen. Daaruit leiden we af dat de individuele toelagen voor het betalen van het 

lidmaatschap van sportverenigingen, de aankoop van sportuitrusting en zo meer, die 

logischerwijs tot deze categorie behoren, aanzienlijke bedragen uitmaken. Dat doet vragen 

rijzen over de rechtvaardigheid bij het toekennen van die financiële hulp: wordt het geld 

billijk verdeeld of is er sprake van het bevoordelen van een of ander type gebruiker? 

Tijdens onze individuele gesprekken zullen we trachten dit punt op te helderen en na te gaan 

of er duidelijke richtlijnen bestaan voor het verdelen van de subsidie. 

 

Wat de aard van de begunstigden betreft, stellen we vast dat kinderen voorrang krijgen als 

doelgroep. Of dit een bewuste keuze is van de OCMW's of eerder een 

gemakkelijkheidsoplossing is niet duidelijk. Op het eerste gezicht lijkt het alsof kinderen 
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eenvoudig te bereiken zijn en bovendien een uitstekend aanknopingspunt bieden om ook door 

te dringen tot hun ouders. Dat zou verklaren waarom de begunstigden van de subsidie voor 

Sportieve, sociale en culturele participatie bijna uitsluitend kinderen en hun familieleden zijn. 

Dit punt zal verduidelijkt worden tijdens onze kwalitatieve analyse gebaseerd op gesprekken 

met medewerkers van de OCMW's. 

 

III.1.3 Soorten activiteiten 
 

In verband met de grafieken die de verdeling van de activiteiten per categorie aangeven, 

vragen we de lezer vooral oog te hebben voor de grote tendensen die zich aftekenen, eerder 

dan voor de cijfers als dusdanig. We zetten onze motivatie hieromtrent reeds uiteen in III.1. 

Algemeen. 
 

III.1.3.a Jaar 2004 

 

De onderstaande figuur geeft in grote trekken weer welke soorten activiteiten de OCMW's 

aan hun gebruikers aanbieden of door de OCMW-gebruikers gevraagd worden. 

 

We zien dat het merendeel van de activiteiten behoren tot de tweede18 categorie, gevolgd door 

de derde19 categorie. De activiteiten van de vierde20 categorie zijn zeer zwak 

vertegenwoordigd. 

Répartition des activités par categorie pour l'année 
2004 - Bruxelles

14%

53%

30%
3%

Participation à des mannifestations sociales,sportives ou culturelles
Participation à des assoc sociales,culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 

                                                 
18 Deelname aan sportieve, sociale of culturele verenigingen.  
19 Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep. 
20 Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën bevorderen. 
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De volgende grafiek toont de meest voorkomende activiteiten. Hier verlaten we bewust de 

indeling volgens categorieën om aandacht te besteden aan de activiteiten zelf. 

 

Voor het jaar 2004 zien we geen grote verschillen tussen de activiteiten onderling. De meest 

voorkomende zijn, in gelijke mate, de activiteiten via de vzw ‘Article 27’ en de daguitstappen 

georganiseerd door de OCMW's. 

Het is interessant op te merken dat acht van de tien uitgebeelde activiteiten individuele 

bezigheden zijn, en dat er slechts twee groepsactiviteiten vertegenwoordigd zijn.  
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Nombre de 
CPAS 

concernés

1
Types d'activité

Top 10 des activités les plus fréquentes pour l'année 
2004-Bruxelles

Stage sportif Stage social
Excursion d'une journée Spectacle culturel
Article 27 Chèque-lire
Voyage scolaire Cotisation sportive
Atelier culturel organisé par CPAS Equipement sportif
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III.1.3.b Jaar 2005 

 

In 2005 stellen we vast dat de activiteiten van de eerste21 catégorie en die van de tweede22 

ongeveer in dezelfde mate aanwezig zijn. Dit betekent dat de derde23 categorie aan belang 

verloren heeft in vergelijking met het vorige jaar, ten voordele van de eerste categorie. Maar 

de belangrijkste wijziging betreft de activiteiten uit de categorie Deelname aan sportieve, 

sociale of culturele verenigingen, die stijgen van 14 tot 18%. 

 

Répartition des activités par categorie pour l'année 
2005-Bruxelles

40%

41%

18% 1%

Participation à des mannifestations sociales,sportives ou culturelles
Participation à des assoc sociales,culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 
Wanneer we de activiteiten zelf beschouwen, zien we dat sportactiviteiten het hoogst scoren: 

sportstages en sportcheques komen het meest voor. Elf van de negentien Brusselse OCMW's 

bieden dergelijke activiteiten aan. 

 

Anderzijds blijkt dat de individuele activiteiten nog meer terrein winnen. Negen van de tien 

meest voorkomende activiteiten zijn van individuele aard; enkel de ‘uitstappen' georganiseerd 

door de OCMW's zijn groepsactiviteiten.  

 

                                                 
21 Deelname aan sportieve, sociale of culturele manifestaties. 
22 Deelname aan sportieve, sociale of culturele verenigingen. 
23 Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep. 
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Top 10 des activités pour l'année 2005 - Bruxelles

0
2
4
6
8

10
12

1

Stage sportif Chèque sport Stage à caractére social
Plaine de vacances Article 27 Cotisation sportive
Voyage scolaire Théâtre Voyage de loisirs
Spectacle culturel

 
 

 

III.1.3.c Jaar 2006 

 

De gegevens van 2006 bevestigen de trend in 2005: de categorieën Deelname aan sportieve, 

sociale of culturele manifestaties en Deelname aan sportieve, sociale of culturele 

verenigingen zijn het sterkst vertegenwoordigd. 

Toch merken we dat de eerste drie categorieën min of meer in evenwicht zijn, terwijl 

Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën bevorderen achterop blijft hinken. 

 

Répartition des activités par categorie pour 
l'année 2006 - Bruxelles

37%

35%

25%
3%

Participation à des mannifestations sociales,sportives ou culturelles
Participation à des assoc sociales,culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 
In 2006 stellen we vast dat elf van de negentien Brusselse OCMW's groepsactiviteiten (zoals 

‘Creatieve workshops’) organiseren voor hun gebruikers. Over het algemeen merken we dat 

de OCMW's zich steeds meer op gemeenschappelijke bezigheden willen toeleggen. We tellen 

namelijk vier groepsactiviteiten onder de tien meest voorkomende activiteiten. 
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Top 10 des activités les plus fréquentes pour l'année 
2006 - Bruxelles

Abonnement sportif Voyage scolaire
Animation culturelle Frais de déplacement
Chèque sport Cotisation sportive
Frais divers accordés aux usagers Ateliers créatifs
Excursion Culturelle Théâtre

 
 

 

III.1.3.d Besluit 

 

We vestigen de aandacht van de lezer op de wijzigende trend die uit deze cijfers spreekt. In 

2004 was de voorkeur voor activiteiten van de tweede24 categorie overweldigend. In 2006 

constateren we daarentegen een evenwicht tussen de categorieën Deelname aan sportieve, 

sociale of culturele manifestaties, Deelname aan sportieve, sociale of culturele verenigingen 

                                                 
24 Deelname aan sportieve, sociale of culturele verenigingen. 
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en Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep. Het aandeel van de 

vierde25 categorie kent geen enkele evolutie: het blijft steeds even laag. 

Een ander interessant aspect is het bestaan van zowel individuele als groepsactiviteiten, en de 

groeiende voorkeur van de Brusselse OCMW's voor collectieve bezigheden. 

Nochtans zorgt deze evolutie niet voor een volledige ommekeer: het merendeel van de 

gesubsidieerde activiteiten blijven individueel. 

 

Het financieren van schoolreizen, van het lidmaatschap van sportverenigingen en van de 

aankoop van sportuitrusting, en ook de verschillende ‘cheques’ (‘Article 27’, sportcheque, 

filmcheque, …) blijven van jaar tot jaar de meest voorkomende en de vaakst terugkerende 

individuele activiteiten. 

De populairste groepsactiviteiten zijn de daguitstappen georganiseerd en volledig bekostigd 

(verplaatsing, toegang, kaartjes voor voorstellingen, …) door de OCMW's en de creatieve 

workshops (theater, schilderen, muziek, …). 

 

Tijdens onze individuele gesprekken met de medewerkers van de OCMW's zullen we trachten 

te doorgronden waarom de OCMW's een groter gedeelte van de subsidie besteden aan 

individuele activiteiten dan aan groepsactiviteiten. Bovendien zullen we peilen naar het beleid 

van de OCMW's inzake de persoonlijke bijdrage die ze aan de deelnemers vragen. 

 

Om een beter evenwicht te bereiken tussen de vier activiteitencategorieën zullen we een 

aantal aanbevelingen formuleren in verband met het opsplitsen van de activiteiten. Hiermee 

kunnen we het jaarlijks indienen van het Formulier B, Activiteitenrapport, vereenvoudigen 

voor de OCMW's en tegelijk meer duidelijkheid scheppen over de soorten activiteiten die al 

dan niet mogen gefinancierd worden met de participatiesubsidie. 

 

III.1.4 Samenwerkingsverbanden 
 
 
Een kwantitatieve analyse uitvoeren van de samenwerkingsverbanden aangegaan door de 

OCMW's in het kader van de participatiesubsidie blijkt uiterst moeilijk. 

                                                 
25 Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën bevorderen. 
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De contactpersonen in de OCMW's bezorgden daarover namelijk zeer weinig gegevens via 

het Formulier B dat ze elk jaar moeten indienen. Bovendien daalde de hoeveelheid informatie 

nog van jaar tot jaar. 

In 2006 gaven ongeveer 70% van de OCMW's die hun activiteitenverslag indienden via het 

Formulier B niet de minste informatie over eventuele partnerschapovereenkomsten in het 

kader van de participatiesubsidie. 

  

Wanneer dergelijke gegevens wel meegedeeld werden, stellen we vast dat het merendeel van 

de overeenkomsten aangegaan door de OCMW's de derde26 activiteitencategorie betreffen. 

Die tendens wordt elk jaar nog sterker. 

De organisaties waarmee de Brusselse OCMW's het vaakst een samenwerkingsverband 

aangingen, zijn de vzw's ‘Article 27’ en ‘Coup d’envoi’, sociale vzw's en, in mindere mate, de 

bejaardentehuizen in hun gemeenten en/of andere OCMW's. Dit geldt voor de drie jaren 

waarop onze kwantitatieve analyse betrekking heeft, zijnde – ter herinnering – 2004, 2005 en 

2006. 

  

In onze kwalitatieve analyse, gebaseerd op gesprekken met de cultuurverantwoordelijken van 

de OCMW's, zullen we trachten te doorgronden in welke mate en met welke organisaties de 

OCMW's in werkelijkheid samenwerkingsverbanden aangaan in het kader van de maatregel. 

We zullen het belang van de samenwerkingsverbanden en de verschillende soorten ervan 

nagaan, en proberen te bepalen vanaf welk punt een OCMW oordeelt dat er sprake is van 

samenwerking met derden. 

 

 

III.3. ANALYSE VAN DE GEGEVENS UIT HET WAALS GEWEST 

 
We verzoeken de lezer het voorbehoud dat we formuleerden bij de aanvang van deze 

kwantitatieve analyse nog steeds in gedachten te houden. Het is eveneens van toepassing op 

de gegevens met betrekking tot het Waals Gewest. 

 

                                                 
26 Ondersteunen van sociale, culturele of sportverenigingen. 
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III.2.1 Financiële verdeling van de subsidie 
 

III.2.1.a Jaar 2004 

 

De onderstaande figuur leert ons dat de eerste drie categorieën – Deelname aan sportieve, 

sociale of culturele manifestaties, Deelname aan sportieve, sociale of culturele verenigingen, 

Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep – vrij evenwichtig 

verdeeld zijn. 

 

Van de ruim 2.000.000 euro die in 2004 aan de Waalse OCMW's werden toegekend, gingen 

715.000 euro naar de eerste27 categorie, ruim 500.000 euro naar de tweede28 categorie, 

650.000 euro naar de derde29 categorie en slechts 51.000 euro naar de vierde30 categorie. 

 

Répartition du subside par catégorie pour l'année 
2004 - Wallonie

37%

26%

34%

3%

Manifestation sportive, sociale ou culturelle
Association sportive, sociale ou culturelle
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement en TIC

 
 

III.2.1.b Jaar 2005 

 

In de onderstaande figuur stellen we vast dat in 2005 de categorie Ondersteunen en 

financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën bevorderen nog steeds duidelijk ondervertegenwoordigd is. 

Bovendien zien we een daling in vergelijking met 2004. 

                                                 
27 Deelname aan sportieve, sociale of culturele manifestaties. 
28 Deelname aan sportieve, sociale of culturele verenigingen. 
29 Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep. 
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De omvang van de subsidie blijft identiek: in 2005 kregen de OCMW's van het Waals Gewest 

ruim 2.000.0000 euro toegekend. 

 

Répartition du subside par catégorie pour 2005 -
Wallonie

40%

25%

34%
1%

Participation à des manifestations sociales, sportives et culturelles
Participation à des assoc sociales, culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

III.2.1.c Jaar 2006 

 

In 2006 zet de trend van 2004 en 2005 zich voort. De eerste drie categorieën zijn nog steeds 

grotendeels in evenwicht, terwijl de vierde31 categorie op hetzelfde lage peil blijft. Wat de 

omvang van de subsidie betreft, constateren we een lichte stijging met 150.000 euro. 

 

Répartition du subside par catégorie pour 2006 -
Wallonie

39%

27%

33%
1%

Participation à des manifestations sociales, sportives et culturelles
Participation à des assoc sociales, culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

                                                                                                                                                         
30 Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën bevorderen. 
31 Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën bevorderen. 
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III.2.1.d Besluit 

 

De OCMW's van het Waals Gewest blijven zeer constant in het verdelen van hun subsidie 

over de verschillende activiteitencategorieën. 

We stellen inderdaad een zelfde algemene tendens vast tijdens de drie bestudeerde jaren. 

Vermits de categorie Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe 

informatie- en communicatietechnologieën bevorderen sterk verwaarloosd wordt – gemiddeld 

krijgt deze categorie slechts 2% van de subsidie toegekend –, kunnen we zeggen dat het 

budget van de participatiesubsidie evenwichtig verdeeld wordt over de eerste drie 

activiteitencategorieën. 

 

Er is geen evolutie te bespeuren in het totale bedrag toegekend aan de OCMW's: elk jaar 

verdelen de OCMW's van het Waals Gewest onderling een bedrag dat schommelt rond 

2.000.000 euro. 

 

III.2.2 Doelgroep 
 

III.2.2.a Jaar 2004 

 

In 2004 werden ongeveer 80.000 OCMW-gebruikers uit het Waals Gewest bereikt door de 

subsidie voor Sportieve, sociale en culturele participatie. 

Uit de onderstaande figuur blijkt dat ruim 85% van deze gebruikers terug te vinden zijn in 

twee categorieën: Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep en 

Deelname aan sportieve, sociale of culturele manifestaties. 

 

We kunnen geen sluitende conclusies trekken wat betreft de aard van de gebruikers die door 

de maatregel werden bereikt, want 34% van de betrokken OCMW's gaven geen informatie 

over het profiel van de begunstigden. 

Wanneer dergelijke gegevens wel voorhanden zijn, zien we dat de begunstigden vooral 

kinderen zijn, gevolgd door hun familieleden en, daarna, door senioren. Volwassen 

alleenstaanden blijven de minst bereikte doelgroep. 
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Pourcentage de bénéficiaire par catégorie pour 
l'année 2004 - Wallonie

45%

13%

41%
1%

Manifestations sportives, sociales ou culturelles
Associations sportives, sociales ou culturelles
Soutien et financement des initiatives pour ou par le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

III.2.2.b Jaar 2005 

 

De onderstaande figuur maakt duidelijk dat in 2005 meer dan de helft van de begunstigden 

van de subsidie voor Sportieve, sociale en culturele participatie onder te brengen zijn in de 

eerste32 categorie. Deze wijziging in vergelijking met het vorige jaar treedt op ten nadele van 

de categorie Deelname aan sportieve, sociale of culturele verenigingen. Het aantal gebruikers 

van activiteiten in verband met nieuwe informatie- en communicatietechnologieën blijft zeer 

beperkt. 

 

Voor dit jaar merken we een aanzienlijke stijging van het aantal gebruikers bereikt door de 

maatregel. Al moeten we deze cijfers met de nodige omzichtigheid benaderen, het is 

interessant te constateren dat dit aantal met 25% stijgt, van 80.000 tot meer dan 100.000. 

 

Wat het profiel betreft van de OCMW-gebruikers bereikt door de subsidie, blijven de 

kenmerken van vorig jaar gelden: een merendeel aan kinderen, gevolgd door, respectievelijk, 

hun familieleden en senioren. 

Toch zien we dat vrouwen – moeders of alleenstaanden – eveneens een niet te verwaarlozen 

groep begunstigden beginnen te vormen. 

 

                                                 
32 Deelname aan sportieve, sociale of culturele manifestaties. 
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Pourcentage de bénéficiaire par catégorie pour 
l'année 2005 - Wallonie

55%
10%

34%
1%

Manifestations sportives, sociales et culturelles
Associations sportives, sociales et culturelles
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

III.2.2.c Jaar 2006 

 

In 2006 is het aantal OCMW-gebruikers dat via de participatiesubsidie een toelage kon 

genieten eens te meer toegenomen. We constateren een stijging tot meer dan 110.000 

gebruikers in 2006, tegenover 100.000 begunstigden in 2005. 

 

Uit de onderstaande figuur leren we dat de begunstigden van de subsidie vrij evenredig 

verdeeld zijn over de categorieën Deelname aan sportieve, sociale of culturele manifestaties 

en Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep. In de twee andere 

categorieën is er geen enkele wijziging opgetreden. 

 

Het zijn vooral kinderen en hun familieleden die bereikt worden door de subsidie. Ook 

senioren vormen een vrij aanzienlijke groep begunstigden. 

opgelet: we moeten hier benadrukken dat meer dan 60% van de OCMW's geen gegevens 

meedeelden over het profiel van hun doelgroep. 
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Pourcentage de bénéficiaires du subside par 
catégorie pour l'année 2006 - Wallonie

38,80%

11,75%

31,04%

0,27%

Participation à des manifestations sociales, sportives ou culturelles
Participation à des assoc sociales, culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

III.2.2.d Besluit 

 

Voor de jaren 2004 en 2005 constateren we een gelijklopende tendens wat de verdeling van 

de begunstigden over de verschillende activiteitencategorieën betreft. De eerste33 en derde34 

categorieën zijn het sterkst vertegenwoordigd. Voor de drie bestudeerde jaren zien we 

anderzijds dat slechts zeer weinig OCMW-gebruikers terug te vinden zijn in de categorie van 

de activiteiten die verband houden met de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. 

We troffen deze zelfde trend reeds aan in onze analyse van de gegevens van de Brusselse 

OCMW's. 

Tijdens onze gesprekken met de medewerkers van de OCMW's zullen we trachten te weten te 

komen waarom die specifieke categorie ondervertegenwoordigd is. Is er te weinig vraag naar 

vanwege de gebruikers? Of zijn de activiteiten van deze vierde categorie moeilijker te 

organiseren? 

 

We kunnen besluiten dat de subsidie de volgende doelgroepen bereikt: kinderen, daarna hun 

familieleden en ten slotte senioren. Zoals het geval was voor de Brusselse OCMW's, is het 

ook hier interessant aan te stippen dat kinderen een belangrijk aanknopingspunt vormen 

waarmee de maatschappelijk werkers in contact kunnen treden met de ouders en hen kunnen 

                                                 
33 Deelname aan sportieve, sociale of culturele manifestaties. 
34 Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën bevorderen. 



 49

aanmoedigen om deel te nemen aan allerlei activiteiten. De zwakke vertegenwoordiging van 

de alleenstaanden bevestigt dit principe. 

De analyse van de gegevens voor 2005 brengt een bijzondere trend aan het licht: het 

verschijnen van een groep alleenstaande vrouwen (moeders). In 2005 is deze groep goed voor 

5% van de gebruikers, terwijl hij de andere jaren niet aan bod komt. We zullen van onze 

gesprekken met de OCMW-medewerkers gebruik maken om hierover meer te weten te 

komen. 

 

Een gekruiste analyse met de gegevens over de financiële verdeling van de subsidie leert ons 

dat de categorieën waaraan de meeste financiële middelen besteed worden, die zijn waarin we 

ook de meeste begunstigden aantreffen. Hieruit kunnen we opmaken dat de OCMW's streven 

naar een billijke verdeling van de subsidiegelden. 

Toch willen we hier dieper op ingaan tijdens onze gesprekken met de medewerkers van de 

OCMW's uit onze steekproef. We willen onder meer begrijpen welke criteria de OCMW's 

hanteren bij het besteden van de subsidie. 

 

III.2.3 Soorten activiteiten 
 

III.2.3.a Jaar 2004 

 

De onderstaande figuur deelt ons mee dat ruim de helft van de activiteiten gefinancierd met de 

subsidie voor Sportieve, sociale en culturele participatie behoren tot de categorie Deelname 

aan sportieve, sociale of culturele verenigingen. Daarna volgen respectievelijk de categorieën 

een35 en drie36. De vierde categorie komt amper aan bod, vermits ze maar 1% van de 

activiteiten uitmaakt. 

                                                 
35 Deelname aan sportieve, sociale of culturele manifestaties. 
36 Ondersteunen en financieren van initiatieven van of voor de doelgroep. 
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Répartition des activités par catégorie pour l'année 2004 -
Wallonie

34%

45%

20% 1%

Participation à des mannifestations sociales, sportives ou culturelles
Participation à des assoc sociales, culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

De vaakst gesubsidieerde activiteiten blijken schoolreizen en het lidmaatschap van 

sportverenigingen te zijn. Inderdaad, 140 van de ruim 260 bestudeerde OCMW's financieren 

schoolreizen, en ruim 120 ervan betalen het lidmaatschap van een sportvereniging. De andere 

activiteiten uit de ‘top 10’ zijn vrij evenredig vertegenwoordigd. 

We stellen vast dat de tien activiteiten die het vaakst voorkomen, getoond in de onderstaande 

figuur, alle betrekking hebben op het individueel deelnemen aan een sportieve, sociale of 

culturele activiteit. Bij drie ervan worden er cheques uitgedeeld aan de gebruikers. Merken we 

ook op dat het in vier van de tien activiteiten om sportbeoefening gaat. 
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Top 10 des activités les plus fréquentes pour 
l'année 2004 - Wallonie

Stage sportif Stage social Voyage scolaire
Chéque sport Cours de sport Cotisation sportive
Plaine de jeux Camps de vacances Article 27
Ticket cinéma

 
 

III.2.3.b Jaar 2005 

 

Uit de onderstaande figuur leren we dat er in 2005, in vergelijking met het vorige jaar, geen 

enkele wijziging optrad in de verdeling van de activiteiten over de categorieën. We zien hier 

inderdaad nog steeds dat de activiteiten van de categorie Ondersteunen en financieren van 

initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen 

zeer sterk verwaarloosd zijn. Bovendien maakt de categorie Deelname aan sportieve, sociale 

of culturele verenigingen het merendeel van de activiteiten uit. 
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Répartition des activités par catégorie pour l'année 
2005 - Wallonie

34%

46%

19% 1%

Participation à des mannifestations sociales, sportives ou culturelles
Participation à des assoc sociales, culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

De onderstaande figuur toont ons dat dezelfde twee activiteiten als in 2004 de lijst van meest 

voorkomende activiteiten aanvoeren, met name de schoolreizen en het betalen van het 

lidmaatschap van sportverenigingen. Toch stellen we een lichte terugval van beide activiteiten 

vast ten voordele van de acht andere. 

 

Een andere ontwikkeling is te merken in de individuele of collectieve aard van de 

gesubsidieerde activiteiten. We zien namelijk dat twee groepsactiviteiten de ‘top 10’ 

binnenkomen: daguitstappen georganiseerd door het OCMW en meerdaagse reizen. 

 

Top 10 des activités pour l'année 2005 - Wallonie

0
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Stage sportif Chèque sport Stage à caractère social
Plaine de vacances Excursion d'une journée Cotisation sportive
Voyage scolaire Cours sportif Voyage de loisirs
Spectacle culturel

 
 

III.2.3.c Jaar 2006 
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De gegevens uitgebeeld in de onderstaande figuur lopen gelijk met die van de vorige jaren. 

De activiteiten uit de categorie Deelname aan sportieve, sociale of culturele verenigingen 

maken ongeveer de helft uit van alle gesubsidieerde activiteiten. Anderzijds is het 

ondersteunen en financieren van ICT-initiatieven nog altijd sterk ondervertegenwoordigd. 

 

Répartition des activités par catégorie pour l'année 
2006 - Wallonie

30%

47%

22% 1%

Participation à des mannifestations sociales, sportives ou culturelles
Participation à des assoc sociales, culturelles ou sportives
Soutien et financement des initiatives par ou pour le groupe cible
Soutien et financement des initiatives TIC

 
 

Wat de aard van de gesubsidieerde activiteiten betreft, zien we dat de schoolreizen en het 

betalen van het lidmaatschap van sportverenigingen boven de andere blijven uitsteken. 

Sportactiviteiten krijgen de absolute voorkeur: van de tien meest voorkomende activiteiten 

hebben er vier met sport te maken. 

Financiële bijstand onder de vorm van cheques blijft duidelijk aanwezig. In 2006 daalt het 

aantal groepsactiviteiten; geen enkele van de tien meest voorkomende activiteiten is nog 

collectief. 
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III.2.3.d Besluit 

 

We stellen vast dat de soorten activiteiten die het meest gesteund worden met de subsidie voor 

Sportieve, sociale en culturele participatie ongeveer dezelfde blijven tijdens de drie 

bestudeerde jaren. Daaruit kunnen we opmaken dat er geen radicale wijzigingen opgetreden 

zijn in de manier van werken van de OCMW's. 

Ondanks de groeiende tendens naar het financieel steunen van groepsactiviteiten, moeten we 

vaststellen dat de OCMW's op dat gebied nog bijkomende inspanningen te leveren hebben. 

Tijdens onze gesprekken met de medewerkers van de Waalse OCMW's zullen we peilen naar 

de moeilijkheden waarmee ze op dat gebied te kampen krijgen. 

 

III.2.4 Samenwerkingsverbanden 
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De OCMW's uit Wallonië bezorgen amper gegevens – net zo weinig als die van het Brussels 

Gewest – over de samenwerkingsverbanden die ze al dan niet aangingen in het kader van de 

subsidie voor Sportieve, sociale en culturele participatie. 

Voor 2004 ontvingen we van de grote meerderheid van de OCMW's de 

samenwerkingsovereenkomsten die ze ondertekend hadden en/of inlichtingen over de 

aangegane partnerschappen, maar in 2005 en 2006 gaven ruim 80% van de OCMW's die het 

Formulier B terugstuurden, geen enkele informatie over eventuele samenwerkingsverbanden. 

 
Wanneer we wel over dergelijke gegevens beschikken, zien we dat de 

samenwerkingsverbanden evenredig verdeeld zijn over de verschillende categorieën. Net als 

voor de andere aspecten van onze kwantitatieve analyse, zoals de doelgroep en de soorten 

activiteiten, stellen we een enorme ondervertegenwoordiging vast van de vierde categorie: 

voor die activiteiten werd bijna geen enkel samenwerkingsverband aangegaan. 

De partners waarmee de OCMW's samenwerkten, zijn vooral plaatselijke vzw's en de vzw's 

‘Article 27’ en ‘Coup d’Envoi’. 

 

In onze kwalitatieve analyse, verricht aan de hand van gesprekken met medewerkers van de 

OCMW's, zullen we trachten uit te maken in welke mate de OCMW's echte 

samenwerkingsverbanden aangaan in het kader van deze maatregel. 

We zullen ook trachten te omschrijven wat de OCMW's precies als een 

samenwerkingsverband beschouwen. We zullen nagaan waarin de meerwaarde schuilt van 

samenwerking op cultureel gebied. En we zullen trachten de struikelblokken te identificeren 

die een dergelijke samenwerking in de weg staan. 

 

 

III.4. ANALYSE VAN DE EINDRAPPORTEN IN VLAANDEREN 

 

Wij vragen de lezer om ook bij de analyse in Vlaanderen rekening te houden met de 

opmerkingen die bij het begin van dit hoofdstuk werden toegelicht.  
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III.4.1. Financiële verdeling37 van de subsidie 
 

 III.4.1.a. Financiële verdeling van de subsidie in 2004 

 

In onderstaande grafiek zien we dat de financiële middelen bijna evenredig worden verdeeld 

tussen de eerste drie categorieën: (1) sportieve, sociale en culturele manifestaties, (2) 

lidgelden voor sportieve, sociale en culturele verenigingen en (3) ondersteuning en 

financiering van initiatieven van en voor de doelgroep.  

In totaal wordt in Vlaanderen bijna 2,5 miljoen euro besteed aan ‘sportieve, sociale en 

culturele participatie van OCMW-cliënten’. Zowat 800.000 euro daarvan gaat zowel naar 

categorie 138 en 339, 700.000 euro gaat naar categorie 240. Slechts 120.000 euro wordt 

vrijgemaakt voor categorie 441.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Bij de bespreking van de financiële verdeling vormt het totale besteedde bedrag ons vertrekpunt. Dit totaal 
bedrag is ruimer dan enkel het subsidiebedrag die de OCMW’s vanuit het KB ontvangen. Het omvat eveneens de 
eigen bijdrage van cliënten en/of bijkomende financiering van de OCMW’s. 
38 Sportieve, sociale en culturele manifestaties 
39 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
40 Lidgelden sportieve, sociale en culturele verenigingen 
41 Ondersteuning en financiering van ICT 
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Verdeling van de financiële middelen per categorie voor 2004 - Vlaanderen

31,19%

27,56%

31,67%

4,63%

Sportieve, sociale en culturele manifestaties lidgelden voor sportieve, sociale en culturele verenigingen
Ondersteuning en financiering initiatieven van en voor de doelgroep Ondersteuning en financiering van ICT

 
 

 

 III.4.1.b. Financiële verdeling van de subsidie in 2005 

 

In 2005 stellen we enkele lichte verschuivingen vast voor wat betreft de verdeling van de 

financiële middelen. Zowel bij categorie 142 als 343 merken we een lichte stijging. Bij 

categorie 244 en 445 is er daarentegen een lichte daling.  

Het totale bedrag -2,7 miljoen euro- dat in 2005 besteed wordt aan ‘sportieve, sociale en 

culturele participatie van OCMW-cliënten’ kent een lichte stijging ten opzichte van 2004.  

                                                 
42 Sportieve, sociale en culturele manifestaties 
43 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
44 Lidgelden sportieve, sociale en culturele verenigingen 
45 Ondersteuning en financiering van ICT 
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Verdeling van de financiële middelen per categorie 2005 - Vlaanderen 

36%

26%

34%

4%

Sportieve, sociale en culturele manifestaties Lidgelden sportieve, sociale en culturele verenigingen
Ondersteuning en financiering van initiatieven van en door de doelgroep Ondersteuning en financiering van ICT  

 

 

 III.4.1.c. Financiële verdeling van de subsidie in 2006 

 

In 2006 blijft de verdeling van de financiële middelen zo goed als stabiel. Opnieuw vloeien er 

in verhouding bijzonder weinig middelen naar categorie 446.  

Het totaal besteedde bedrag kent opnieuw een stijging ten opzicht van het voorbije jaar. In 

2006 wordt er 3,2 miljoen euro geïnvesteerd in de ‘sportieve, sociale en culturele participatie 

van OCMW-cliënten’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Ondersteuning en financiering van ICT 
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Verdeling van de financiële middelen per categorie 2006 - Vlaanderen

35%

27%

34%

4%

Sportieve, sociale en culturele manifestaties Lidgelden sportieve, sociale en culturele verenigingen
Ondersteuning en financiering van initiatieven van en door de doelgroep Ondersteuning en financiering van ICT

 
 

 

 III.4.1.d. Besluit 

 

De besteding van de financiële middelen verloopt in Vlaanderen vrij stabiel. 95% van de 

middelen wordt verdeeld tussen de eerste drie categorieën. Bijzonder weinig middelen 

worden geïnvesteerd in categorie 447.  

 

Het totaal besteedde bedrag voor ‘sportieve, sociale en culturele participatie van OCMW-

cliënten’ kent wel elk jaar een stijging. Dit bedrag stijgt van ongeveer 2,5 miljoen euro in 

2004 naar om en bij de 3,2 miljoen euro in 2006.  

 

 

III.4.2. Doelgroep 
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 III.4.2.a. Doelgroep in 2004 

 

In 2004 werden bijna 95.000 deelnemers bereikt met de subsidie voor ‘sociale, culturele en 

sportieve participatie’. 

Zoals we merken in onderstaande grafiek vinden we de meeste deelnemers terug bij 

‘ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep’ en ‘sportieve, 

sociale en culturele manifestaties’. We moeten deze resultaten enigszins nuanceren omdat 

binnen ‘ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep’ er heel wat 

activiteiten zijn voor de bewoners van rusthuizen en serviceflats.  

De categorie ‘ondersteuning en financiering van ICT’ bereikt een zeer klein aantal 

deelnemers. 

 

 

 

Percentage deelnemers voor 2004 - Vlaanderen

34,31%

14,93%

49,99%

1,90%

Sportieve, sociale en culturele manifestaties Lidgelden sportieve, sociale en culturele verenigingen
Ondersteuning en financiering van initiatieven van en door de doelgroep Ondersteuning en financiering van ICT

 
 

                                                                                                                                                         
47 Ondersteuning en financiering van ICT 
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Iets meer dan de helft van de OCMW’s die gebruik maken van de subsidie definieert hun 

doelgroep in het eindverslag.  

Op basis van deze dossiers, kunnen we besluiten dat de OCMW’s in Vlaanderen zich vooral 

richten naar kinderen en hun gezinnen, vluchtelingen en senioren. Binnen de sociale dienst 

merken we dat de doelgroep dikwijls wordt afgebakend tot mensen in budgetbeheer48 en 

mensen met een leefloon.  

 

 III.4.2.b. Doelgroep in 2005 

 

In 2005 zijn bijna 107.000 deelnemers bereikt met de subsidie voor ‘sociale, culturele en 

sportieve participatie’. Ondanks de nuancering49 die we bij dit gegeven moeten plaatsen, is dit 

een aanzienlijke stijging met vorig jaar.  

Bij de verspreiding van de deelnemers over de verschillende categorieën merken we een lichte 

verschuiving. De meeste deelnemers vinden we terug bij categorie 150 en 351. De categorie 

‘ondersteuning en financiering van ICT’ blijft een zeer klein aantal deelnemers bereiken. 

 

Percentage  deelnemers voor 2005 - Vlaanderen

42%

10%

46%

2%

Sportieve, sociale en culturele manifestaties Lidgelden sportieve, sociale en culturele verenigingen
Ondersteuning en financiering van initiatieven van en door de doelgroep Ondersteuning en financiering van ICT  

 

                                                 
48 Deze term omvat eveneens de mensen in budgetbegeleiding en mensen in schuldbemiddeling. 
49 Zie punt III.1. algemene opmerkingen 
50 Sociale, culturele en sportieve manifestaties 
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75% van de OCMW’s geeft geen enkele informatie door over de doelgroep die ze bereikt. Bij 

de OCMW’s die wel deze informatie ter beschikking stellen, worden vooral mensen in 

budgetbeheer52 en mensen met een leefloon bereikt.  

 

 III.4.2.c. Doelgroep in 2006 

 

In 2006 werden 117.000 deelnemers bereikt met de subsidie voor ‘sociale, culturele en 

sportieve participatie’. Het aantal deelnemers zit met andere woorden in stijgende lijn.  

De meeste deelnemers vinden we opnieuw terug bij categorie 153 en 354. De categorie 

‘ondersteuning en financiering van ICT’ blijft ook in 2006 een zeer klein aantal deelnemers 

bereiken. Opmerkelijk is ook dat categorie 255 steeds minder deelnemers bereikt. 

 

Percentage deelnemers voor 2006 - Vlaanderen

43%

8%

47%

2%

Sportieve, sociale en culturele manifestaties Lidgelden sportieve, sociale en culturele verenigingen
Ondersteuning en financiering van initiatieven van en door de doelgroep Ondersteuning en financiering van ICT  

 

In 2006 vinden we slechts bij 5% van de OCMW’s informatie terug over het profiel van de 

cliënten. Dit betekent dat we, net zoals in 2005, geen betrouwbare conclusies kunnen 

formuleren.  

                                                                                                                                                         
51 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
52 Deze term omvat eveneens de mensen in budgetbegeleiding en mensen in schuldbemiddeling. 
53 Sociale, culturele en sportieve manifestaties 
54 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
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 III.4.2.d. Besluit 

 

Na analyse van de voorbije drie jaren merken we dat het aantal bereikte cliënten elk jaar 

toeneemt. De meeste cliënten nemen deel aan activiteiten binnen categorie 156 en categorie 

357. Het aantal deelnemers aan activiteiten binnen categorie 258 kent elk jaar een lichte daling. 

Een bijzonder klein aantal cliënten wordt bereikt via activiteiten in categorie 459. Tijdens de 

interviewronde willen we nagaan wat hiervan de oorzaak is: geen interesse van de cliënten, 

zijn er problemen bij het organiseren van digitale activiteiten, enzovoort? 

 

Wanneer we deze resultaten vergelijken met de verdeling van de financiële middelen per 

categorie, merken we een evenredige verdeling van het aantal deelnemers op. Door middel 

van de interviews willen we meer gedetailleerde informatie verwerven: bijvoorbeeld welke 

criteria spelen een rol bij de verdeling van de middelen. 

 

Op basis van de analyse van de eindrapporten kunnen we geen betrouwbare conclusies 

formuleren voor wat betreft het profiel van de deelnemende cliënten. In 2005 en 2006 hebben 

te weinig OCMW’s deze informatie ter beschikking gesteld. Wanneer we kijken naar de 

resultaten van 2004 kunnen we vermoeden dat vooral kinderen en hun gezinnen, senioren, 

mensen in budgetbeheer60 en mensen met een leefloon worden bereikt.  

Tijdens de interviews proberen we bijkomende informatie te verkrijgen over het profiel van 

de deelnemers. De resultaten hiervan vindt men terug in het volgende hoofdstuk.  

 

 

III.4.3. Activiteiten 
 

 III.4.3.a. Activiteiten in 200461 

 

                                                                                                                                                         
55 Lidgelden sportieve, sociale en culturele verenigingen 
56 Sociale, culturele en sportieve manifestaties 
57 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
58 Lidgelden voor sportieve, sociale en culturele verenigingen 
59 Ondersteuning en financiering van ICT 
60 Deze term omvat eveneens de mensen in budgetbegeleiding en mensen in schuldbemiddeling. 
61 De volledige lijst met activiteiten vindt men in bijlage 
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Onderstaande grafiek leert ons dat bijna de helft van de activiteiten zich situeert binnen 

categorie 2 ‘lidgelden voor sportieve, sociale en culturele verenigingen’. Daarna volgen 

categorie 162 en 363. Categorie 464 is minimaal aanwezig.  

 

 

Gewicht van de categorieën 2004 - Vlaanderen

40%

46%

12%
2%

Sportieve, sociale en culturele manifestaties Lidgelden sportieve, sociale en culturele verenigingen
Ondersteuning en financiering van activiteiten van en door de doelgroep Ondersteuning en financiering van ICT

 
 

De top tien van meest gefinancierde activiteiten in 2004 wordt aangevoerd door ‘lidgelden 

sportverenigingen’ (63%) en ‘schoolactiviteiten’ (59%). Bij ‘schoolactiviteiten’ worden onder 

andere abonnementen voor schoolboekjes, bos/zee/sport/ … klassen en schoolreizen 

gefinancierd.  

Deze top tien bestaat voornamelijk uit sportieve, sociale en culturele activiteiten waaraan 

individueel wordt geparticipeerd. De georganiseerde groepsactiviteiten uit categorie 365 

komen hier niet aan bod. Ook activiteiten uit categorie 466 zijn hier niet in vertegenwoordigd. 

Wel willen we opmerken dat in ‘diverse cursussen’ ook computerlessen zijn opgenomen. 

                                                 
62 Sociale, culturele en sportieve manifestaties 
63 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
64 Ondersteuning en financiering van ICT 
65 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
66 Ondersteuning en financiering van ICT 
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 III.4.3.b. Activiteiten in 200567 

 

In 2005 zien we enkele verschuivingen. Het aandeel van categorie 168 is gestegen en vormt nu 

de grootste categorie. Dit gebeurt ten koste van categorie 269. De activiteiten binnen categorie 

470 zijn lichtjes gestegen, maar blijven een minimale aanwezigheid behouden.  

 

                                                 
67 De volledige lijst met activiteiten vindt men in bijlage 
68 Sociale, culturele en sportieve manifestaties 
69 Lidgelden voor sportieve, sociale en culturele verenigingen 
70 Ondersteuning en financiering van ICT 
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Gewicht van de categorieën 2005 - Vlaanderen
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Ondersteuning en financiering van initiatieven van en door de doelgroep Ondersteuning en financiering van ICT  

 

In 2005 merken we weinig evolutie. ‘Lidgeld voor sportverenigingen’ en ‘schoolactiviteiten’ 

blijven de meest gefinancierde activiteiten. In de rest van de top 10 merken we enkele 

verschuivingen: drie van de tien zijn sportactiviteiten. Wel ligt opnieuw de klemtoon op 

individuele activiteiten. 
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 III.4.3.c. Activiteiten in 200671 

 

In 2006 merken we een aanhoudende stijging van categorie 172, waarin meer dan de helft van 

de activiteiten gesitueerd zijn. Dit blijft in het nadeel spelen van categorie 273. Ook in 2006 

blijft de aandacht voor ICT zeer minimaal.  

 

 

Gewicht van categorieën 2006 - Vlaanderen
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34%

10%
3%
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Ook in 2006 blijven ‘lidgelden sportverenigingen’ en ‘schoolactiviteiten’ de top 10 

aanvoeren. Bij de andere activiteiten merken we opnieuw enkele verschuivingen. De 

aanwezigheid van sportactiviteiten neemt nog toe. Voor het derde jaar op rij ligt de klemtoon 

op individuele activiteiten. Categorie 374 en 475 zijn met andere woorden niet 

vertegenwoordigd in deze top tien.  

 

                                                 
71 De volledige lijst met activiteiten vindt men in bijlage 
72 Sociale, culturele en sportieve manifestaties 
73 Lidgelden voor sportieve, sociale en culturele verenigingen 
74 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
75 Ondersteuning en financiering van ICT 
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 III.4.3.d. Besluit 

 

Doorheen de voorbije drie jaren merken we weinig evolutie bij het type activiteiten dat wordt 

gefinancierd vanuit deze maatregel. Dit laat ons toe om te besluiten dat de OCMW’s weinig 

of geen radicale veranderingen doorvoeren in hun werkwijze.  

We merken wel dat sportactiviteiten steeds meer voorkomen. Ook schoolactiviteiten blijven 

een belangrijke plaats innemen.  

Opvallend is de grote aanwezigheid van activiteiten waaraan men individueel participeert. 

Georganiseerde groepsactiviteiten en initiatieven gericht op de digitale kloof ontbreken in de 

top tien. De reden hiervoor proberen we in de interviews te achterhalen.  

 

 

III.4.4. Samenwerkingsverbanden 
 

Net zoals in Brussel en Wallonië kunnen we in Vlaanderen weinig betrouwbare informatie 

betreffende samenwerking met derden afleiden uit de eindrapporten. 

In 2004 en 2005 vinden we in 80% van de ingediende ‘formulieren B’ geen informatie terug 

over samenwerking. In 2006 loopt dit zelfs op tot 90%.  
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Bij de OCMW’s die toch aangeven samen te werken, merken we dat dit zelden gebeurt aan de 

hand van een formele samenwerkingsovereenkomst. 

Wanneer er toch wordt samengewerkt, is dit voornamelijk met diverse gemeentelijke diensten 

(bijvoorbeeld: sportdienst, jeugddienst, cultuurdienst, enzovoort), lokale verenigingen (onder 

andere verenigingen waar armen het woord nemen), sociale organisaties (bijvoorbeeld CAW) 

en vormingsinstellingen.  

 

De oorzaak van de minimale aandacht voor samenwerking proberen we te achterhalen in de 

diepte-interviews. De resultaten hiervan kan men terugvinden in het volgende hoofdstuk. 

 

 

III.5. CONCLUSIE 

 

• De codering van de eindrapporten (Formulier B) vormt een probleem. Er is ondermeer 

weinig eenvormigheid tussen de eindrapporten wat leidt tot foute codering en 

verkeerde interpretaties. 

 

• Verdeling van de financiële middelen : 

 

o  Het totaal besteedde bedrag voor ‘sportieve, sociale en culturele participatie’ 

stijgt van 2004 tot 2006 aanzienlijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

Vlaanderen, respectievelijk 40% en 44%.  

o  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest merken we een voorkeur voor de 

categorie 376 ‘ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de 

doelgroep’. 

o  Er is een evenwichtige verdeling tussen de categorieën 177,278 en 379, zowel in 

Vlaanderen als Wallonië. 

o  Categorie 480 is in de drie regio’s ondervertegenwoordigd (2-3%). 

o  We stellen vast dat er een grote aandacht is voor individuele activiteiten. 

                                                 
76 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
77 Sociale, culturele en sportieve manifestaties 
78 Lidgelden sociale, culturele en sportieve verenigingen 
79 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
80 Ondersteuning en financiering van ICT 
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• Doelgroep : 

 

o  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vinden we de meeste deelnemers terug 

in categorie 381 (2004 en 2005 : 65% ; 2006 : 90%). 

o  In Wallonië en Vlaanderen vinden we de meeste deelnemers in categorie 182 en 

383. 

o Categorie 4 bereikt in de drie regio’s het minst aantal cliënten. 

o  Er worden vooral kinderen, families en senioren bereikt. 

 

• Activiteiten : 

 

o  We merken in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een evolutie 

naar een evenwicht tussen de activiteiten van de categorieën 184, 285 en 386. 

o In Vlaanderen behoren meer dan de helft van de activiteiten tot categorie 187. 

o  Categorie 488 is in de drie regio’s weinig vertegenwoordigd. 

o  We merken een lichte nadruk op sportieve activiteiten en schoolacticiteiten. 

 

• Samenwerkingsverbanden : 

 

o  We beschikken over te weinig informatie om betrouwbare conclusies te 

formuleren, zeker in Vlaanderen. 

o  In de beschikbare informatie, merken we in Brussel vooral 

samenwerkingsverbanden binnen categorie 389. 

o  In de beschikbare informatie, merken we zowel samenwerkingsverbanden 

binnen categorie 190, 291 en 392. 

                                                 
81 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
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83 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 
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90 Sociale, culturele en sportieve manifestaties 
91 Lidgelden sociale, culturele en sportieve verenigingen 
92 Ondersteuning en financiering van initiatieven van en voor de doelgroep 



 71

IV. RESULTATEN VAN DE KWALITATIEVE ANALYSE 

 

 

IV.1. STEEKPROEF 

 
Voor onze kwalitatieve analyse stelden we een steekproef samen die bestaat uit 37 OCMW's: 

20 uit Vlaanderen, 5 uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 12 uit Wallonië. 

Onze keuzecriteria waren de volgende: het moest gaan om OCMW's die al aan bod kwamen 

in de eerste evaluatie, uitgevoerd in 2004, om instellingen die hun cultureel project, 

gerealiseerd in het kader van de participatiesubsidie, voorstelden tijdens de feestelijkheden ter 

gelegenheid van ‘30 jaar OCMW’ (01.03.2007) en ook in de praktijkgids voor het aanwenden 

van de subsidies toegekend aan de OCMW's om de sociale participatie en de culturele en 

sportieve ontplooiing van hun cliënten te bevorderen93.  

 

Bovendien beantwoordt de selectie aan een evenwichtige geografische spreiding: alle 

provincies zijn vertegenwoordigd en er is gestreefd naar een zo groot mogelijke 

evenredigheid tussen grote steden, kleinere steden en landelijke gemeenten. 

Want zoals er in het vorige evaluatierapport werd aangegeven, is de context waarin een 

OCMW werkt van grote invloed op de beslissingen die worden genomen, op de 

bestedingswijze, op de afbakening van de doelgroep, op de samenwerkingsverbanden, 

enzovoort. 

Ook de sociale, economische en geografische setting kunnen een invloed uitoefenen op de 

mogelijkheden die er zijn in de gemeente waarin een OCMW is ingebed. (CLé, Mechbal, 

2004) 

 

Volgende OCMW’s werden aangesproken om deel te nemen aan het onderzoek: 

• Vlaanderen: Beringen, Blankenberge, Brugge, Buggenhout, Dendermonde, 

Diksmuide, Dilbeek, Duffel, Geel, Geraardsbergen, Genk, Gent, Hasselt, Hechtel 

Eksel, Knokke Heist, Kortrijk, Leuven, Mechelen , Ternat en Turnhout 

                                                 
93 Ann CLÉ, Culturele, sportieve en sociale participatie. Het OCMW aan zet! POD Maatschappelijke 
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, Brussel, 2005. 
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• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Stad Brussel, Elsene, Sint-Gillis, Schaarbeek en 

Ukkel 

• Wallonië: Aarlen, Ans, Bergen, Bertrix, Gembloux, Hoei, Luik, Morlanwelz, Namen, 

Rixensart, Sambreville en Tubeke 

 

Wij hebben onze respondenten anonimiteit beloofd. Dat maakt dat zij vrijheid konden praten. 

Daarom geven wij geen verdere informatie over de specifieke situatie van de OCMW’s die 

meewerkten aan dit onderzoek.  

 

Het interview werd afgenomen met de perso(o)n(en) die het meest vertrouwd was met de 

uitvoering van de maatregel. Dit maakt dat de respondenten verschillende functies bekleedden 

in de bevraagde OCMW’s: maatschappelijk werker, hoofdmaatschappelijk werker, 

diensthoofd sociale dienst, enzovoort. Bij sommige interviews waren ook verschillende 

medewerkers aanwezig. 

 

 

IV.2. ANALYSE VAN DE INTERVIEWS (BRUSSEL EN WALLONIË) 

 

IV.2.1 Verleden 
 

IV.2.1.1 De OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Tijdens de gesprekken hebben we aan de cultuurverantwoordelijken gevraagd of de OCMW-

gebruikers reeds om culturele activiteiten vroegen vooraleer de participatiesubsidie in het 

leven geroepen werd. We hebben eveneens gevraagd of het OCMW reeds actief was op 

cultureel gebied voor de subsidie bestond. En tot slot hebben we gepeild naar de manier 

waarop de maatschappelijk werkers de maatregel onthaald hebben. 

 

Het is heel belangrijk dat de lezer beseft dat onze vragen over activiteiten op het gebied van 

Sportieve, sociale en culturele participatie vooraleer de maatregel ingevoerd werd, heel vaak 

onbeantwoord zijn gebleven. De OCMW-medewerkers die ze tegenwoordig beheren, 

bekleedden in die periode meestal nog niet dezelfde functie als nu. Daarom hebben we ervoor 

gekozen, wat dit specifieke punt betreft, een vergelijkende analyse te maken gebaseerd op de 
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gesprekken die we dit jaar voerden en de resultaten van de gesprekken uit 2004, toen het 

eerste evaluatierapport over de participatiesubsidie opgesteld werd. 

 

IV.2.1.1.a Was er reeds nood aan een dergelijke maatregel vooraleer hij van kracht werd? 

Uit de gesprekken kunnen we opmaken dat, voor het in voege treden van de 

subsidiemaatregel, slechts weinig gebruikers vroegen om activiteiten in het kader van 

sportieve, sociale en culturele participatie. 

 

Gemeente I: “Onze gebruikers vroegen nooit om culturele activiteiten. Hun 

levensomstandigheden lieten hen geen enkele ruimte voor een dergelijk spontaan verzoek.” 

 

Gemeente III: “De nood van onze gebruikers is zo groot dat, als wij hen niet zeggen: U hebt 

recht op dit en dat voor uw vrijetijdsbesteding en uw persoonlijke ontplooiing, ze nooit iets 

gaan vragen. Hun maatschappelijk assistente moet het hen eerst voorstellen.” 

 

Uit deze getuigenissen begrijpen we dat het ontbreken van vragen naar dergelijke activiteiten 

wellicht te wijten was aan het feit dat de structuur van de OCMW's er geen plaats voor bood. 

Er was dus wel nood aan, maar er was geen gelegenheid om dergelijke verzoeken te 

formuleren. Die gevolgtrekking wordt bevestigd door onze kwantitatieve analyse (zie III.2.1 

Financiële verdeling van de subsidie). Daarin staat te lezen dat het totale subsidiebedrag 

tussen 2004-2005 en 2006-2007 met meer dan 40% steeg. 

 

Wanneer een OCMW wel dergelijke verzoeken kreeg, betroffen ze altijd de kinderen van de 

gebruikers en hielden ze specifiek verband met de school. 

 

Gemeente II: “Onze gebruikers vroegen ons geen hulp op cultureel gebied. De enige vragen 

die we kregen, hadden te maken met activiteiten in schoolverband voor de kinderen van onze 

gebruikers.”  

 

Gemeente I: “De verzoeken die we kregen, gingen over schoolreizen, abonnementen op 

tijdschriften van de school en zo meer. Er kwam nooit een vraag ten behoeve van de 

volwassenen.” 
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IV.2.1.1.b Was het OCMW eerder al actief op het gebied van sportieve, sociale en culturele 

participatie? 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beantwoordden twee respondenten deze vraag. 

 

Gemeente III: “Ons team stond reeds open voor cultuur. We organiseerden 

theatervoorstellingen waarop de gebruikers en het personeel van het OCMW uitgenodigd 

werden. Er bewoog al heel wat.” 

 

Gemeente I: “Aanvankelijk werkten we met kaartjes van de vzw ‘Article 27’. Daarna is de 

participatiesubsidie ons budget voor culturele activiteiten komen aanvullen. De wil was er dus 

al eerder dan de middelen.” 

 

Onze andere gesprekspartners hebben ons niets kunnen melden over eventuele activiteiten van 

het OCMW voor het in voege treden van de subsidiemaatregel. Zij werkten namelijk nog niet 

voor de instelling bij de invoering van de participatiesubsidie. 

 

IV.2.1.1.c Hoe onthaalden de maatschappelijk werkers de maatregel? 

Binnen het totale actieplan van de OCMW's werd de maatregel op verschillende manieren 

onthaald. 

 

Sommige respondenten zijn van oordeel dat de subsidie een nieuwe dimensie gegeven heeft 

aan het werk van de sociale assistenten. Van een relatie met de gebruikers die vooral op 

controle berustte, zijn ze kunnen overgaan naar een meer evenwichtige, en dus constructieve, 

verhouding. 

 

Gemeente I: “Ik vind dat ik van geluk mag spreken dat ik met de participatiesubsidie kan 

werken. Daardoor heb ik een heel fijne band gekregen met de gebruikers van ons OCMW. Ik 

word vaak heel hartelijk bedankt; dat helpt mij om recht te blijven en mijn strijd voor de 

persoonlijke ontplooiing en zelfverwezenlijking voort te zetten, ondanks de obstakels die het 

leven opwerpt.” 

 

Gemeente IV: “Deze subsidie geeft nieuwe moed aan de begunstigden: ze kunnen nu even 

hun beklemmend dagelijks leven verlaten, dat zo vernietigend werkt op hun zelfrespect. Ook 
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al is het maar voor een ogenblik, we kunnen het zware dagelijks bestaan van onze gebruikers 

even doorbreken.”  

 

Toch staan bepaalde maatschappelijk werkers eerder achterdochtig tegenover de voordelen 

van deze maatregel, louter vanuit het oogpunt van de tewerkstelling. Sommigen vrezen 

namelijk dat hiermee voor de gebruikers het gevaar voor de ‘werkloosheidsval’ toeneemt. 

 

Gemeente IV: “Weet u, met het Energiefonds en andere toelagen die bovenop het leefloon 

toegekend worden, hebben onze gebruikers er geen belang meer bij om te werken. Als ze aan 

het werk gaan, verdienen ze 1000 of 1100 euro en verliezen ze van de ene dag op de andere al 

hun voordelen. En dus daalt hun levensstandaard. We hebben hier te maken met een echte 

paradox die heel wat problemen meebrengt.” 

 

De terughoudendheid van sommige maatschappelijk werkers tegenover de 

participatiesubsidie is ook te wijten aan de angst voor een stortvloed van bijkomend werk. 

 

Gemeente I:  “Wij werken graag methodisch. Een werkwijze ontwikkelen die gunstig is voor 

onze gebruikers en voldoende samenhang vertoont om de subsidie zo goed mogelijk te 

besteden, kost veel tijd. Maar we krijgen er geen extra tijd voor. Er zijn nu eenmaal dingen 

die voorrang hebben in het leven, en voor onze gebruikers behoort cultuur daar niet toe.” 

 

In mindere mate, maar wel degelijk aanwezig, is er bij de maatschappelijk werkers een zekere 

wrevel omdat de gebruikers alweer nieuwe voordelen toegekend krijgen. Persoonlijke 

ontplooiing is een kostelijke zaak, die de medewerkers zich niet altijd zelf kunnen 

veroorloven. En ook de ‘werkloosheidsval’ speelt hier een rol. 

 

Gemeente IV: “Niet al onze maatschappelijk assistenten zijn er voorstander van. We mogen 

niet vergeten dat cultuur iets is waarvoor men gevoelig moet zijn. Als die gevoeligheid er niet 

is, hebben we er moeite mee de subsidie te promoten.” 

 

Gemeente II: “Bij ons is er een echt probleem met onze maatschappelijk werkers. Zij willen 

die voordelen ook zelf genieten. Ze hebben er veel moeite mee dat er gebruikers naar Dour 

kunnen gaan, terwijl zij daar zelf van dromen maar het zich niet kunnen veroorloven. We 
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staan hier voor een paradox: wie werkt, heeft minder mogelijkheden om zich een extraatje te 

gunnen.” 

 

 

IV.2.1.2 De OCMW's van Wallonië 
 

IV.2.1.2.a Was er reeds nood aan een dergelijke maatregel vooraleer hij van kracht werd? 

Slechts heel weinig respondenten spraken over eventuele noden vóór het in voege treden van 

de maatregel. 

 

Gemeente VII: “De maatschappelijk werkers van het OCMW kregen eerder al vragen naar 

financiële hulp voor culturele activiteiten. We beantwoordden die door te putten uit andere 

fondsen. Maar dankzij de participatiesubsidie kunnen we nu veel beter werk leveren op dat 

gebied.” 

 

IV.2.1.2.b Was het OCMW al actief op het gebied van sportieve, sociale en culturele 

participatie? 

Sommige Waalse OCMW's waren al actief op cultureel gebied met behulp van andere 

subsidies. Daarom beschouwen een aantal respondenten de maatregel als een echte buitenkans 

waarmee ze veel diepgaander kunnen werken. Bovendien biedt hij hen de mogelijkheid om 

samen te werken met bekwame deskundigen uit de cultuursector. 

 

Gemeente VI: “Het OCMW was helemaal niet actief op het gebied van cultuur toen de 

maatregel in voege trad.” 

 

Gemeente VII: “Voor er sprake was van de maatregel was het OCMW al actief op dit gebied, 

onder meer in samenwerking met een werklozenvereniging (‘association publique des 

chômeurs’). We beschikken ook over een subsidie van het Waals Gewest, waardoor we een 

gemengd publiek kunnen bereiken.” 

 

Gemeente VIII: “Ons OCMW was al actief vooraleer de maatregel er kwam. We hadden al 

samenwerkingsverbanden met musea, we boden al culturele activiteiten aan en we werkten al 

met de kaartjes van ‘Article 27’.” 
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Gemeente IX: “In ons OCMW was het al gebruikelijk om culturele activiteiten aan te bieden 

vooraleer de participatiemaatregel bestond. We werkten met de kaartjes van ‘Article 27’, in 

partnerschap met de cultuurcentra. Voor ons kwam de subsidie dus echt goed te pas.” 

 

Gemeente XII: “Wij waren al actief met ons OCMW, maar dankzij de subsidie hebben we 

onze fondsen voor culturele activiteiten kunnen aanvullen en veel meer kunnen doen.” 

 

IV.2.1.2.c Hoe onthaalden de maatschappelijk werkers de maatregel? 

In het Waals Gewest werd de subsidie op heel uiteenlopende manieren onthaald. Sommige 

maatschappelijk werkers waren, net als hun Brusselse collega's, terughoudend ten opzichte 

van een bijkomende toelage voor hun gebruikers, omdat ze vreesden dat ze daardoor nog 

gemakkelijker in de ‘werkloosheidsval’ zouden terechtkomen. Anderen waren bang voor een 

toevloed van werk zonder over de nodige middelen te beschikken om deze bijkomende taak 

naar behoren te vervullen. 

Maar over het algemeen werd de maatregel zeer gunstig onthaald in Wallonië, vermits veel 

OCMW's al actief waren op cultureel gebied. Bovendien zagen een aantal OCMW's de 

subsidie als een manier om het imago van hun instelling te veranderen en om nieuwe 

betrekkingen aan te knopen tussen de maatschappelijk werkers en de gebruikers. 

 

Gemeente VI: “Toen de maatregel er kwam, stonden de maatschappelijk assistenten er 

huiverig tegenover omdat hij meer werk meebracht. Maar sindsdien gaat het beter, want er 

werden maatregelen genomen om het bijkomend werk te verlichten. Zo moeten de aanvragen 

van de gebruikers niet langer verplicht aan de raad voorgelegd worden, wat de administratie 

vereenvoudigt. Een ander probleem was dat we niet zo goed wisten wat we met de subsidie 

konden verwezenlijken.” 

 

Gemeente VII: “De maatregel werd gunstig onthaald omdat we nu beter werk kunnen 

verrichten op cultureel gebied maar ook, en vooral, omdat het OCMW er zo een nieuwe 

dimensie bij kreeg. Vroeger hielden de OCMW's zich enkel bezig met de maatschappelijke en 

professionele herintegratie, wat inhield dat we controle moesten uitoefenen over onze 

gebruikers. Maar sinds het invoeren van de subsidie bekommert de instelling zich ook om de 

maatschappelijke ontplooiing van de gebruikers, wat voor er een heel nieuwe verhouding met 

hen zorgt.” 
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Gemeente IX: “De maatregel kon rekenen op de oprechte steun van alle medewerkers. 

Vermits we al actief waren op dat gebied, was het voltallige personeel overtuigd van het nut 

ervan. Bovendien hebben we dankzij de subsidie een beroep kunnen doen op bekwame 

culturele vormingswerkers.” 

 

Gemeente X: “In het begin hadden we problemen met de interne organisatie en het passend 

gebruik van de subsidie. Maar nu beginnen we onze weg te vinden.” 

 

Gemeente XI: “De subsidie is er gekomen net toen er besparingen moesten gebeuren binnen 

ons OCMW. Ze kwam dus goed te pas om de bestaande activiteiten veilig te stellen. En we 

hebben er ook nog nieuwe mee kunnen financieren.” 

 

Gemeente XII: “De maatschappelijk assistenten waren heel terughoudend ten opzichte van 

de maatregel wegens de ‘werkloosheidsval’, maar sinds het Energiefonds er gekomen is, 

hebben ze ingebonden.” 

 
IV.2.1.3 Besluiten 
 

Wanneer we teruggrijpen naar het eerste evaluatierapport94, stellen we vast dat een aantal 

elementen in beide rapporten voorkomen. De beschouwingen en meningen over de periode 

vóór het invoeren van de maatregel liggen in dezelfde lijn. 

 

In het evaluatierapport uit 2004 constateerden we reeds dat: 

● de gebruikers in het verleden zeer zelden vragende partij waren, en dat de 

sporadische aanvragen hun kinderen betroffen. Hetzelfde principe is terug te vinden 

in de gesprekken die we dit jaar voerden. Het gebrek aan aanvragen is eerder te wijten 

aan de context die geen ruimte bood voor dergelijke verzoeken dan aan een gebrek aan 

nood op dat gebied. Ter bevestiging verwijzen we naar onze kwantitatieve analyse (zie 

III.2.1 Financiële verdeling van de subsidie) waaruit de evolutie blijkt van het budget 

dat in de loop der jaren voor cultuur uitgetrokken werd. 

● in slechts weinig Brusselse OCMW's is het aanmoedigen en bevorderen van de 

participatie van de gebruikers echt ingeburgerd. De meeste van deze instellingen 

                                                 
94 Ann CLÉ en Lamia MECHBAL, Rapport betreffende de onderzoeksopdracht inzake toelage aan de 
OCMW's om de sociale en de culturele participatie en ontplooiing van hun cliênten te bevorderen, Brussel, 
2004. 
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waren vroeger niet actief op dit gebied. Ze kenden wel geregeld financiële hulp toe ten 

behoeve van de kinderen. Hier merken we een verschil tussen de Brusselse en de 

Waalse OCMW's, vermits een groot deel van deze laatste meldden dat ze reeds actief 

waren op cultureel gebied vooraleer de subsidie er kwam. De maatregel heeft hen de 

mogelijkheid geboden om beter werk te verrichten. 

 

Onze analyse leert ons ook dat de meerderheid van de maatschappelijk werkers overtuigd zijn 

van het nut van de maatregel. Toch blijken er enkelen terughoudend te zijn omdat ze vrezen, 

enerzijds, dat de maatregel het gevaar voor de ‘werkloosheidsval’ vergroot en, anderzijds, dat 

ze met bijkomend werk zullen overstelpt worden zonder te beschikken over de nodige 

bijkomende middelen. We vinden dit voorbehoud zowel terug in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest als in het Waals Gewest. 

 

IV.2.2 Relevante criteria bij de besteding van de middelen 
 

Uit onze gesprekken konden we opmaken welke factoren en criteria een rol gespeeld hebben 

bij de besteding van het subsidiebedrag. Dit geeft ons een inzicht in de manier waarop de 

OCMW's de activiteiten uitkiezen die ze aanbieden en/of financieren. 

Onze kwantitatieve analyse bracht een aantal gevallen aan het licht waarin de subsidie 

gebruikt werd voor activiteiten die vragen doen rijzen. Het gaat om de verschillende soorten 

cheques zoals sportcheques en boekencheques, kaartjes voor filmvoorstellingen, schoolse 

activiteiten van de kinderen en bepaalde opleidingen die te veel op een beroepsopleiding 

lijken, terwijl ook de sterke ondervertegenwoordiging van de activiteiten van de vierde 

categorie95 problematisch is. 

 De vraag stelt zich of dergelijke activiteiten eigenlijk mogen gefinancierd worden met de 

subsidie voor Sportieve, sociale en culturele participatie. Om ons een beter oordeel te 

vormen, vonden we het nuttig daarover van gedachten te wisselen met de maatschappelijk 

werkers die we ontmoetten. 

 

IV.2.2.1 De OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

                                                 
95 Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën bevorderen. 
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IV.2.2.1.a Factoren en criteria 

Uit onze gesprekken blijkt dat de Brusselse maatschappelijk werkers proberen de toegekende 

middelen zo goed mogelijk te besteden. Ze trachten de noden van hun doelgroep in de mate 

van het mogelijke te beantwoorden, zoveel mogelijk mensen te bereiken en zo goed mogelijk 

de participatiedoelstelling van de maatregel te eerbiedigen. 

 

Gemeente I:  “Elk jaar organiseren we een groots opgezette activiteit om de gebruikers te 

sensibiliseren. We stellen hen allemaal voor om met ons naar een van de meest recente 

Hollywood-blockbusters te gaan. Zo willen we het grootst mogelijk aantal mensen bereiken 

en hen warm maken voor toekomstige activiteiten.” 

 

Gemeente I:  “Wij zetten ‘initiatiefgroepen’ op. Een dergelijke groep komt samen om een of 

ander cultuurproject voor te bereiden: een uitstap, een workshop of nog iets anders. Wij 

helpen bij de organisatie ervan. Het enige probleem met deze methode is dat bijna alle 

aanvragen behoren tot wat men de massacultuur noemt. Dat doet ons nadenken over vragen 

als ‘Wat is cultuur?’, ‘Moeten we de massacultuur altijd resoluut weren?’, ‘Massacultuur, 

maar toch cultuur?’” 

 

Gemeente I:  “We willen vooral tegemoet komen aan de noden van onze gebruikers, en hen 

tegelijk een soort cultuur laten ontdekken die ze niet kennen. Daarom gaan we zowel uit van 

de vragen die we van onze gebruikers zelf krijgen als van voorstellen van ons team.” 

 

Uit onze kwantitatieve analyse leerden we al dat het grootste gedeelte van de subsidie besteed 

wordt aan individuele toelagen. De gesprekken die we hadden, bevestigen deze trend. 

 

Gemeente II: “Wij werken veel met individuele toelagen. We betalen bijvoorbeeld veel 

bijdragen voor sportclubs, schoolreizen, en zo meer. Maar we trachten ook groepsactiviteiten 

aan te bieden zoals theater- en museumbezoek, om de eenzaamheid te doorbreken waarin 

onze gebruikers leven.” 

 

Gemeente III: “Wij geven vooral individuele toelagen. We bereiken per dag zo'n 20 tot 30 

mensen die een aanvraag indienen voor een individuele activiteit.” 
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Gemeente IV: “Wij kennen veel klassieke individuele toelagen toe, bijvoorbeeld onder de 

vorm van kaartjes voor verschillende soorten voorstellingen, de bijdrage voor schoolreizen, 

het lidmaatschap van sportverenigingen, … Niet in sociale hulpverlening vervallen, is heel 

moeilijk.” 

  

Toch merken we bij de respondenten de wens om steeds meer te evolueren naar het 

organiseren van groepsactiviteiten. Dat moet zeker aangemoedigd worden, gezien de aard van 

deze maatregel. Hij wil namelijk eerst en vooral een middel zijn om de persoonlijke 

ontplooiing te bevorderen, waarbij de begunstigden dankzij een betere zelfverwezenlijking en 

meer zelfrespect de weg naar hun maatschappelijke herintegratie kunnen vinden. En is er een 

betere manier om dat te bereiken dan de beklemmende en vernietigende eenzaamheid van het 

individu te doorbreken door sociale banden te smeden die leiden tot erkenning vanwege de 

anderen, die ons bewijzen dat we wel degelijk bestaan en dat we een volwaardig mens zijn? 

Dat zijn de essentiële aspecten van de persoonlijke ontplooiing. En iemand die zich opnieuw 

integreert in de maatschappij heeft ongetwijfeld al een belangrijke stap gezet op de weg naar 

de herintegratie op de arbeidsmarkt. 

 

Gemeente II: “Tijdens het jaar bieden we meer mogelijkheden om 's avonds weg te gaan, 

naar een of andere voorstelling. Maar daarmee bereiken we de gezinnen niet. Daarom 

organiseren we in de zomer daguitstappen, naar zee of zoiets. Zo ontstaan er banden tussen 

die mensen en wordt hun eenzaamheid doorbroken. Ze beginnen te bestaan voor de anderen, 

en dus ook voor zichzelf.” 

 

Gemeente III: “Dit jaar zijn we ingegaan op de vraag van een jongedame die een toelage 

wilde om een theaterworkshop te volgen. En nu gaat zij zelf een workshop geven voor de 

kinderen van het OCMW. Dat is een mooi voorbeeld van het sneeuwbaleffect van de 

maatregel.” 

 

Gemeente IV: “Wij zetten graag thematische tentoonstellingen op. We exposeren dan de 

kunstwerken die onze gebruikers tijdens allerlei workshops gemaakt hebben. Het is 

ontroerend te zien hoe trots ze zijn dat ze hun werk kunnen tonen. Want tegelijk bewijzen ze 

dat ze iets kunnen. Voor hen is dat veel meer dan een schilderij. Bovendien zijn die 

tentoonstellingen toegankelijk voor iedereen; daarmee kunnen we ook iets doen aan het imago 
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van de OCMW-gebruikers en een einde maken aan de verdrukking in een gettopositie 

waaronder onze gebruikers lijden.» 

 

Ook het feit dat de subsidie geen eenmalige maatregel is, ontlokt de maatschappelijk werkers 

heel pertinente opmerkingen. We merken inderdaad dat er in de loop der jaren grote 

inspanningen gedaan worden om zo goed mogelijk het participatie-aspect van de maatregel te 

eerbiedigen, en dus cultuur niet louter als een consumptieproduct te beschouwen. In onze 

gesprekken voelen we een oprechte drang bij de respondenten om op lange termijn te werken 

met de begunstigden, zodat die echt kunnen leren op eigen benen staan. 

 

Gemeente II: “Naast de uitstappen organiseren we activiteiten die in dezelfde richting gaan. 

We kiezen daarvoor omdat we komaf willen maken met de zuivere cultuurconsumptie en 

onze doelgroep willen begeleiden naar een heuse participatie en inzicht in cultuur, die 

mogelijk kunnen bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing.” 

 

Gemeente V: “Aanvankelijk gebruikten we de subsidie vaak voor activiteiten waarin cultuur 

enkel een consumptieproduct was. Maar nu willen we ons steeds meer richten op activiteiten 

die meer participatie vragen van de begunstigde.” 

 

Een andere betrachting die we vaststellen, is zoveel mogelijk mensen bereiken. 

 

Gemeente III: “Om zoveel mogelijk gebruikers te bereiken, leggen we een maximumtoelage 

per persoon vast: 150 euro per persoon per jaar, en 150 euro per persoon in juli/augustus. 

Daarbuiten verwijzen we onze doelgroep naar andere vzw's actief in de cultuursector of naar 

andere gemeentelijke diensten.” 

 

IV.2.2.1.b Problematische activiteiten 

●  ‘Article 27-kaartjes’ en andere cheques 

Het financieren van cultuurbeleving via dergelijke initiatieven deed de vrees rijzen dat 

OCMW's nog enkel als ‘cultuurloketten’ zouden fungeren, waardoor de subsidie enkel zou 

gebruikt worden voor een ondoordachte cultuurconsumptie. Bovendien was het niet 

denkbeeldig dat de sportcheques dubbel gefinancierd zouden worden, vermits ze voor een 

deel gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel. 
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Gemeente I:  “We gebruiken de cheques als middel om de aandacht van de begunstigden te 

trekken. Ze zijn een hulpmiddel.” 

 

Gemeente III: “We proberen ons niet te beperken tot het uitdelen van cheques. We zullen 

iemand een cheque toekennen als dat past in het herintegratietraject van die persoon; we 

zullen altijd trachten de echte motivatie van een aanvraag te ontdekken.” 

 

Gemeente IV en Gemeente II: “In het begin financierden we de sportcheques met de 

participatiesubsidie, maar dat doen we nu niet langer. Nu worden ze betaald door de Franse 

Gemeenschap. Wij blijven wel werken met de andere soorten cheques.”  

 

Gemeente II: “De ‘Article 27’-cheques delen we uit aan het onthaal – we hebben geen tijd 

om dat beter te organiseren. Normaal gezien hebben de mensen recht op een bepaald aantal 

cheques volgens het aantal gezinsleden. We kunnen de verspreiding van de cheques niet 

toevertrouwen aan de maatschappelijk assistenten, want die cheques moeten elke maand 

verdeeld worden en de maatschappelijk assistenten zien de begunstigden meestal maar om de 

drie maanden.” 

 

Gemeente IV: “Ja, wij werken met de verschillende soorten cheques die voorhanden zijn. 

Maar om ervoor te zorgen dat de cheques inderdaad dienen voor de persoonlijke ontplooiing 

van de begunstigden, verdelen we ze op heel specifieke momenten, zodat ze echt gebruikt 

worden voor de vrije tijd en niet voor iets anders. De boekencheques (‘chèques lire’), 

bijvoorbeeld, verspreiden we voor Sinterklaas en niet in september, bij het begin van het 

schooljaar. Zo vermijden we dat de cheques een pedagogische bestemming krijgen in plaats 

van te dienen voor de ontspanning en de culturele ontplooiing van de begunstigden.” 

 

● Activiteiten in schoolverband 

Over het steunen van activiteiten in schoolverband lopen de meningen heel sterk uiteen tussen 

de verschillende OCMW's.  Sommige ervan gebruiken een totaal andere subsidie voor deze 

categorie of financieren ze zelfs met eigen middelen; hun argument luidt dat alles wat met de 

school te maken heeft tot de pedagogische en vormingssector behoort, en dat deze activiteiten 

dus niet moeten betaald worden met de participatiesubsidie. Andere beheerders van de 

subsidiegelden beweren dan weer dat niets in de bewoordingen van het Koninklijk Besluit 
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uitsluit dat dergelijke activiteiten, die in hun ogen onder de noemer 'vrije tijd en cultuur' 

vallen, met de participatiesubsidie zouden gefinancierd worden. 

 

Gemeente I:  “Wij gaan in op aanvragen om schoolreizen te bekostigen, want volgens ons 

behoren die tot de cultuur- en vrijetijdsbeleving van het kind en zijn ze niet zuiver 

pedagogisch van aard.” 

 

Gemeente III: “Voor alle subsidieaanvragen die te maken hebben met de school van de 

kinderen verwijzen we de gebruikers naar andere diensten.” 

 

Gemeente V: “We kennen de gebruikers geen enkele toelage toe die ook maar enig verband 

houdt met schoolse activiteiten. Die worden gefinancierd met eigen fondsen van het OCMW.” 

 

● Vorming/Alfabetisering 

De OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn duidelijk van oordeel dat 

kwalificerende opleidingen niet behoren tot het toepassingsgebied van de maatregel. Elke 

opleiding die de persoonlijke ontplooiing van het individu bevordert, hoort er volgens hen wel 

volledig in thuis. 

 

Gemeente IV: “We betoelagen geen enkele opleiding met de participatiesubsidie. Wat ons 

betreft, behoort dat heel duidelijk niet tot de activiteiten bedoeld in het decreet dat de 

toepassing van de participatiesubsidie regelt.” 

 

Gemeente III: “Bij ons behoren alfabetiseringscursussen niet tot het toepassingsgebied van 

de maatregel, want een dergelijke opleiding bevordert de culturele ontplooiing van het 

individu niet. Ze kadert eerder in de professionele ontplooiing, dus valt ze onder een andere 

subsidie.” 

 

● Fitness 

Het lidmaatschap van fitnesscentra wordt zeer zelden betoelaagd vanuit de subsidie, omdat 

het hier om een individuele activiteit gaat en omdat de nodige bedragen vrij hoog zijn. 
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Gemeente IV: “We krijgen daar inderdaad veel aanvragen voor, maar we weigeren ze te 

betoelagen omdat we vinden dat het te duur is. Bovendien helpt deze activiteit geen sociale 

banden smeden, want elke beoefenaar is heel alleen bezig op zijn eigen apparaat.” 

 

● Activiteiten voor het ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot 

de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen 

De activiteiten die behoren tot de vierde96 categorie worden zeer vaak gefinancierd met 

fondsen uit andere subsidies. Ze worden meestal beschouwd als kwalificerende activiteiten en 

dus als zodanig betoelaagd door de dienst maatschappelijke en professionele herintegratie. 

 

Gemeente V en Gemeente II: “Wij financieren de activiteiten van de laatste categorie niet, 

want een ander departement is daarvoor verantwoordelijk. Die activiteiten worden behandeld 

door de sociale dienst van het OCMW. Bovendien werken wij samen met verenigingen die 

opleidingen verzorgen voor het gebruik van diverse types multimedia-apparatuur.” 

 

Gemeente IV: “De maatregel met betrekking tot het eerste ‘Internetpakket’ was onmogelijk 

toe te passen, want de gebruikers moesten zelf nog veel te veel bijbetalen. Voor het nieuwe 

‘Internet voor iedereen’-pakket hebben we één enkele aanvraag ontvangen. We hebben ook 

een internetruimte, maar die valt onder een andere subsidie. Ze behoort toe aan de dienst 

maatschappelijke en professionele herintegratie.” 

 

 

 

IV.2.2.2 De OCMW's van Wallonië 

 

IV.2.2.2.a Factoren en criteria 

We stellen vast dat bepaalde maatschappelijk werkers ervoor kiezen te vertrekken van de 

vragen van de gebruikers, omdat ze zo goed mogelijk willen inspelen op de bestaande noden. 

Bovendien zal een OCMW-medewerker die van een bestaande vraag vertrekt, veel 

gemakkelijker de doelgroep bereiken, wat het even later mogelijk zal maken over te stappen 

op andere soorten activiteiten. 

 

                                                 
96 Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën bevorderen. 



 86

Gemeente VII: “Bij het opstellen van mijn programma vertrek ik graag van de vragen van de 

mensen, maar jammer genoeg is dat niet altijd mogelijk omdat hun vraag niet altijd 

beantwoordt aan de bedoeling van de maatregel. Ik meng dus activiteiten ingegeven door 

vragen van de gebruikers met andere die ik kies volgens mijn eigen inzicht. Zo leren de 

gebruikers zich openstellen voor nieuwe dingen en kunnen we vooruitgang boeken.” 

 

Gemeente XI en Gemeente XVII:  “We proberen zowel individuele als groepsactiviteiten 

aan te bieden, zoveel mogelijk verschillende soorten om een maximum aantal begunstigden 

mee te krijgen. Maar we geven de voorkeur aan individuele toelagen om de gebruikers aan te 

moedigen hun blik op de buitenwereld te verruimen.” 

 

De activiteiten die het populairst blijken, zijn individueel en eenmalig. Daarvoor bestaan 

diverse redenen. Met dergelijke activiteiten krijgt men de gebruikers beter mee, want ze 

zullen gemakkelijker een korte inspanning leveren dan zich voor langere tijd te verbinden. 

 

Gemeente VII: “Ik werk vaak met eenmalige activiteiten omdat het gemakkelijker is de 

mensen mee te krijgen voor één dag dan voor een langere periode. Zo beperk je ook het 

absenteïsme. En eigenlijk kan er evengoed een sociale band ontstaan tijdens een uitstap als 

tijdens een workshop die over verschillende dagen gespreid is.” 

  

Met individuele activiteiten kan men het best inspelen op de vragen van de gebruikers. 

 

Gemeente XV en Gemeente XIII:  “Wij werken veel met individuele toelagen voor 

sportactiviteiten. Dat blijkt het best te werken en we krijgen er veel aanvragen voor. We 

proberen nu wel meer groepsactiviteiten te ontwikkelen.” 

 

Gemeente IX en Gemeente XII: “Meer dan de helft van ons subsidiebedrag gaat naar 

individuele toelagen, meer bepaald naar activiteiten in schoolverband en naar cheques. Het 

enige wat we doen, is reageren op aanvragen, en dus op de noden van onze gebruikers.” 

 

Mogelijke criteria die een rol spelen bij de keuze van de activiteiten zijn: de mate waarin ze 

de autonomie van de gebruiker bevorderen, de beschikbare middelen en wat ermee kan 

gerealiseerd worden, de sociale banden die de gebruikers erdoor kunnen smeden en de 

mogelijkheid voor de begunstigden om nieuwe dingen te ontdekken. 
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Gemeente VIII: “Wij organiseren activiteiten die onze begunstigden de grootst mogelijke 

autonomie bieden.” 

 

Gemeente XVI en Gemeente XIV: “Wij werken veel met individuele toelagen, want met de 

financiële middelen die we toegekend krijgen, kunnen we niets anders doen.” 

  

IV.2.2.2.b Problematische activiteiten 

• ‘Article 27’-kaartjes en andere cheques 

Uit onze gesprekken blijkt dat de verschillende soorten cheques (sportcheques, 

boekencheques, kaartjes voor filmvoorstellingen, kaartjes van ‘Article 27’,…) zeer veel 

gebruikt worden. Dat gebruik kan weloverwogen zijn en deel uitmaken van een methodische 

aanpak, of ondoordacht zijn en aan geen enkele specifieke strategie beantwoorden. 

 

Gemeente VII: “Ik gebruik graag de verschillende soorten cheques als hefboom, als 

instrument om de mensen bij de kraag te vatten. Als een gebruiker zijn cheques komt ophalen, 

vertel ik hem/haar over alle andere activiteiten die we organiseren.” 

 

Gemeente VII: “Het voordeel van de sportcheques is dat ze onze gebruikers de mogelijkheid 

bieden aan sport te doen met andere mensen dan OCMW-gebruikers. Zo kunnen ze uit de 

gettopositie stappen waarin ze min of meer leven. Maar het probleem is dat niet alle 

sportclubs die cheques aanvaarden, omdat ze geen OCMW-gebruikers over de vloer willen. ” 

 

Gemeente XIII: “Ja, wij werken veel met de verschillende cheques die beschikbaar zijn. We 

gebruiken ze om de belangstelling van de mensen te wekken.” 

 

Gemeente IX: “Wij werken enkel met de sportcheques, omdat we niet willen vervallen in een 

loutere consumptie van massacultuur.” 

 

Gemeente XII, Gemeente XVII en Gemeente XIV: “Wij werken veel met de cheques. Dat 

is het eenvoudigst en het populairst.” 

 

• Activiteiten in schoolverband 
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We stellen vast dat de participatiesubsidie gebruikt wordt om een groot aantal activiteiten in 

schoolverband te financieren. Over het algemeen zijn de maatschappelijk werkers het ermee 

eens dat schoolreizen met de subsidie mogen betaald worden, omdat ze oordelen dat 

dergelijke uitstappen bijdragen tot de persoonlijke ontplooiing van het kind en dus buiten het 

louter pedagogische kader vallen. 

Toch verkiezen bepaalde OCMW's die over de nodige middelen beschikken, deze activiteiten 

met andere fondsen te bekostigen. 

 

Gemeente VII: “Wij gebruiken de subsidie nooit voor activiteiten in schoolverband. Die 

worden bekostigd met andere fondsen.” 

 

Gemeente XI: “Ja, wij bekostigen schoolreizen voor 90%. Soms gebruiken we daarvoor 

sportcheques.” 

 

Gemeente XV, Gemeente VIII, Gemeente VI en Gemeente XVII: “Wij aanvaarden 

aanvragen om schoolreizen te bekostigen omdat we vinden dat ze buiten het pedagogische 

kader vallen, en ook omdat ze een echt probleem vormen voor de gezinnen.” 

 

Gemeente XII: “Het merendeel van de aanvragen van onze gebruikers betreffen 

schoolreizen. Wij willigen die in omdat we denken dat ze bijdragen tot de ontplooiing van het 

kind.” 

 

● Vorming/Alfabetisering 

De maatschappelijk werkers zijn het niet eens over de vormingsactiviteiten. Sommigen 

weigeren ze te betoelagen omdat ze van oordeel zijn dat dergelijke activiteiten niet onder de 

maatregel vallen. Anderen gaan akkoord om bepaalde opleidingen te financieren, op 

voorwaarde dat ze dienen voor de persoonlijke ontplooiing van de gebruiker en dat het niet 

om een kwalificerende opleiding gaat. 

 

Gemeente XI en Gemeente VII: “Alfabetiseringscursussen vallen niet onder de subsidie, 

maar wel onder de verantwoordelijkheid van de dienst voor maatschappelijke en professionele 

herintegratie.” 
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Gemeente XV, Gemeente XVI en Gemeente XVII: “Wij gaan in op aanvragen om vorming 

en alfabetisering te bekostigen met de subsidie, maar enkel als de gebruiker daarmee zijn/haar 

persoonlijke ontplooiing wil bevorderen. Als we zien dat de aanvraag om professionele 

redenen gebeurt, weigeren we die.” 

 

Gemeente IX en Gemeente VI: “Wij financieren enkel kunstopleidingen. Wij weigeren 

kwalificerende opleidingen te betalen.” 

 

● Fitness 

Gemeente IX: “Wij bekostigen een fitnessabonnement als de levensomstandigheden van de 

persoon dat rechtvaardigen. Het kan bijvoorbeeld een hulpmiddel zijn voor een ex-

drugsverslaafde die net een ontwenningskuur achter de rug heeft.” 

 

● Activiteiten voor het ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot 

de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen 

De activiteiten van de vierde97 categorie kenden een moeilijke start en lijden daar nu nog 

altijd onder. Dat verklaart de geringe investeringen in deze activiteitencategorie. Voor dit type 

activiteit wordt er heel weinig – vaak té weinig – geld opzij gelegd. 

Bovendien vragen heel weinig gebruikers een dergelijke toelage. 

 

Gemeente XI, Gemeente IX, Gemeente XII en Gemeente VI: “Het ‘Internet voor allen’-

pakket interesseert onze gebruikers absoluut niet. Bovendien moeten de begunstigden van die 

toelagen zelf nog een veel te grote investering doen. Ze kunnen het zich niet veroorloven een 

dergelijke toelage te genieten.” 

 

Gemeente XVI: “Wij betoelagen deze activiteiten niet omdat ze, eerlijk gezegd, in de 

vergeethoek terechtgekomen zijn. Ik herinner mij dat de toelagen in het begin financieel niet 

haalbaar waren voor de gebruikers.” 

 

Gemeente XIV: “Wij krijgen geen aanvragen voor activiteiten in verband met informatica en 

andere communicatiemiddelen. Onze gebruikers weten niet dat ze dergelijke subsidies kunnen 

krijgen. Bovendien worden er heel weinig middelen vrijgemaakt voor deze activiteiten.” 

                                                 
97 Ondersteunen en financieren van initiatieven die de toegang tot nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën bevorderen. 
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Toch nemen sommige OCMW's zich voor om meer aandacht te besteden aan de toelagen voor 

nieuwe communicatiemiddelen. 

 

Gemeente XV: “Dit jaar zetten we acties op in verband met deze activiteiten. We zullen 

daarvoor samenwerken met het digitaal platform van de dienst voor maatschappelijke en 

professionele herintegratie.” 

 

Gemeente VIII: “Wij betoelagen computercursussen en lichten onze gebruikers in over het 

bestaan van het ‘Internet voor allen’-pakket, maar we krijgen niet veel aanvragen.” 

 

Voor activiteiten in verband met de nieuwe communicatiemiddelen worden de gebruikers ook 

vaak doorverwezen naar andere diensten. 

 

Gemeente XI: “Voor activiteiten die verband houden met computers verwijzen we de 

gebruikers door naar andere diensten, of zelfs naar andere gemeentelijke instellingen.” 

 

IV.2.2.3 Besluit 

De criteria die zowel de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als die van het 

Waals Gewest hanteren om bepaalde activiteiten te betoelagen en andere niet, zijn de 

volgende: 

• de participatieve aard van de activiteit. De OCMW's geven zoveel mogelijk de 

voorkeur aan een activiteit die verder gaat dan louter cultuurconsumptie. Die voorkeur 

vloeit voor uit de wens om de gebruikers ertoe te brengen een zekere autonomie te 

verwerven op sportief, sociaal en cultureel gebied; 

• de mogelijkheid die de activiteit biedt om de eenzaamheid van de doelgroep te 

doorbreken. Het smeden van sociale banden wordt een grote uitdaging voor de 

cultuurwerkers; 

• de mogelijkheid die de activiteit de maatschappelijk werkers biedt om de doelgroep te 

sensibiliseren. De activiteit wordt dan gezien als een manier om toegang te krijgen tot 

potentiële begunstigden, zodat de OCMW-gebruikers nieuwe dingen kunnen 

ontdekken; 
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• de mogelijkheid die de activiteit biedt om een zo groot mogelijk aantal mensen met 

uiteenlopende achtergronden te bereiken, zodat de maatschappelijk werkers kunnen 

verhelpen aan de gettopositie waarin de OCMW-gebruikers gedwongen worden; 

• de mate waarin de activiteit beantwoordt aan de vraag van de gebruikers. Voor de 

respondenten is het vooral belangrijk zo goed mogelijk in te spelen op de noden van 

hun gebruikers. 

 

Het grote verschil dat we constateren tussen de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en die van het Waals Gewest is de voorkeur voor individuele of voor 

groepsactiviteiten. 

De Brusselse OCMW's organiseren inderdaad veel meer groepsactiviteiten. De redenen 

daarvoor zijn: 

● het gebrek aan middelen: De OCMW's in Wallonië verklaren dat ze niet over de 

nodige middelen beschikken om anders te werk te gaan. Om groepsactiviteiten aan te 

bieden, moet men voldoende financiële middelen en personeel kunnen inzetten. 

● een stap op de weg naar groepsactiviteiten: Veel OCMW's spreken de wens uit zich 

gaandeweg meer toe te leggen op groepsactiviteiten. 

 

IV.2.3 Doelgroep 
 
Tijdens de gesprekken peilden we naar de kenmerken van de doelgroep van de respondenten. 

We wilden te weten komen of ze zich op specifieke begunstigden richten en, zo ja, waarom. 

 

IV.2.3.1 De OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Gemeente I:  “We beperken ons niet tot een of andere definitie van onze doelgroep. We 

willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar jammer genoeg moeten we constateren dat ons 

publiek vooral uit senioren en kinderen bestaat; via de kinderen mikken we ook op de 

moeders. Het moeilijkst te bereiken zijn de alleenstaanden zonder kinderen.” 

 

Gemeente V: “Om een groep begunstigden te bereiken voor een uitstap, en om hen zin te 

geven met ons mee te blijven doen, werken wij met reeds bestaande groepen, die we dan laten 

kennismaken met cultuur. We hebben het geluk te kunnen werken met alleenstaanden, die 
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meestal heel moeilijk te bereiken zijn, omdat we samenwerken met een onthaalcentrum voor 

mensen die alleen zijn. En via onze samenwerking met ‘La Maison de la création’ bereiken 

we ook mensen met een handicap.” 

 

Gemeente II: “Een publiek vinden voor de individuele toelagen is niet echt moeilijk. Maar 

voor de uitstappen die het OCMW organiseert, is het een echte ramp.” 

 

Gemeente III: “Wij willen alle gebruikers bereiken. We mikken niet speciaal op de ene of de 

andere groep. Maar we merken wel dat we de gebruikers heel moeilijk bereiken omdat de 

meesten geen Frans spreken, en cultuur is nu eenmaal een onderdeel van de cultuur waarin 

men leeft.” 

  

We stellen vast dat de OCMW's van het Brussels Gewest bewust hun doelgroep niet 

omschrijven, omdat ze alle gebruikers van hun instelling willen bereiken met de subsidie. 

Hiermee blijven ze trouw aan het concept van de doelgroep dat opgenomen is in het 

Koninklijk Besluit van 8 april 2003. 

Jammer genoeg wordt de samenstelling van de doelgroep automatisch bepaald door de 

levensomstandigheden van de begunstigden. Het merendeel van de gebruikers bereikt door de 

maatregel zijn kinderen, eenoudergezinnen, en ook senioren die in een bejaardentehuis 

verblijven. De groepen die het moeilijkst te bereiken blijken, zijn de alleenstaande 

volwassenen en de mensen die geen Frans spreken. De opmerking “cultuur is nu eenmaal een 

onderdeel van de cultuur waarin men leeft” is zeer juist en pertinent. Hoe kan men mensen 

motiveren om zich te interesseren voor een cultuur die de hunne niet is en waarin ze zichzelf 

misschien helemaal niet terugvinden? Vooral als die mensen in precaire omstandigheden 

leven, zoals het geval is voor de OCMW-gebruikers. 

 

Anderzijds hebben de maatschappelijk werkers het moeilijk met het verzamelen van 

voldoende deelnemers voor de groepsactiviteiten zoals de uitstappen of workshops die de 

OCMW's organiseren. 

Om hieraan te verhelpen, hebben bepaalde OCMW's ervoor gekozen zich te richten tot reeds 

bestaande groepen. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de begunstigden verschillende keren na 

elkaar deelnemen, wat diepgaander werk op langere termijn mogelijk maakt. Maar men moet 

erop letten niet al te afhankelijk te worden van een dergelijk publiek, en men mag zeker al de 

anderen niet vergeten. 
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IV.2.3.2 De OCMW's van Wallonië 

 

We stellen vast dat de OCMW's van het Waals Gewest niet op een specifiek publiek mikken 

voor de subsidie. Ook hier blijkt dat de aard van de doelgroep automatisch voortvloeit uit de 

levensomstandigheden van de OCMW-gebruikers. 

 

Gemeente VII: “De groep die wij bereiken, bestaat voor het grootste gedeelte uit kinderen en 

hun gezinsleden. Kinderen zijn ideale tussenpersonen om door te dringen tot de ouders. We 

hebben geen enkele vaste doelgroep bepaald. Deze maatregel is bestemd voor al onze 

gebruikers.” 

 

Gemeente XI, Gemeente VIII en Gemeente XII: “We bereiken een heel divers publiek: 

senioren, kinderen, hun ouders, … Contact maken met alleenstaanden is het moeilijkst.” 

 

Gemeente VIII en Gemeente XVI: “We richten ons niet tot een specifieke groep, de 

maatregel geldt voor al onze gebruikers. We proberen altijd zoveel mogelijk verschillende 

mensen te bereiken. » 

 

Gemeente X: “Wij bereiken vooral een publiek dat geïnteresseerd is in wat men 

massacultuurconsumptie noemt.” 

 
Gemeente XVII: “Onze eerste doelgroep, dat zijn de kinderen. Daarna volgen de 

alleenstaanden, maar die zijn heel moeilijk te bereiken. Bovendien zijn het altijd dezelfden die 

terugkomen.” 

 

Tijdens onze gesprekken met de respondenten van de Waalse OCMW's hebben we gemerkt 

dat ze veel problemen hebben om hun doelgroep aan te spreken. 

 

Gemeente VII: “Absenteïsme is een groot probleem voor ons. Ons publiek neemt niet 

gemakkelijk deel aan de activiteiten die we organiseren. Het toont geen enkele interesse voor 

onze initiatieven.” 
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Gemeente VIII en Gemeente VI: “We hebben heel veel moeite met het in beweging krijgen 

van onze doelgroep. Als gedeeltelijke oplossing hebben we beslist te vertrekken van groepen 

die al ergens anders gevormd zijn. Een andere oplossing is activiteiten aanbieden die echt 

gevraagd worden.” 

 

Gemeente XIII en Gemeente IX: “Een oplossing om de doelgroep te bereiken, is het 

aanbieden van eenmalige activiteiten, op korte termijn. Al onze gebruikers leven van het ene 

moment in het andere. Je moet hen niet vragen om plannen te maken voor de volgende 

dagen.” 

 

Gemeente IX: “Een manier om volk bij elkaar te krijgen, is het ‘lokkertje’. We organiseren 

een activiteit gewijd aan massacultuur om zoveel mogelijk mensen te bereiken.” 

  

De maatschappelijk werkers actief op gebied van sportieve, sociale en culturele participatie 

worden ook nog geconfronteerd met andere moeilijkheden. 

 

Gemeente XIII: “Om het absenteïsme te verhelpen, werken we met ‘morele contracten’. We 

laten onze gebruikers schriftelijk beloven dat ze aan een of andere activiteit zullen 

deelnemen.” 

 

Gemeente XV: “We zitten met een groot probleem van gettovorming. We proberen op elke 

mogelijke manier onze gebruikers nieuwe dingen te laten ontdekken. Maar dat werkt jammer 

genoeg niet. De mensen grijpen gemakkelijker terug naar wat ze al kennen.” 

 

Om die obstakels uit de weg te ruimen, doen de Waalse OCMW's een beroep op verschillende 

strategieën: 

• vertrekken van een reeds bestaande groep kan gedeeltelijk de moeilijkheden 

omzeilen die men ondervindt om de doelgroep te bereiken; 

• met eenmalige activiteiten, georganiseerd op korte termijn, bereikt men ook 

gemakkelijker de doelgroep; 

• met activiteiten op het gebied van massacultuur kan men een eerste contact 

leggen met de OCMW-gebruikers. Daarna kan men hun interesse ook wekken 

voor andere dingen; 
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• met een ‘morele overeenkomst’ lijkt men het absenteïsmeprobleem te kunnen 

verlichten. 

 

IV.2.4 Besluitvorming 
 
De vragenlijst die we aan de respondenten voorlegden tijdens onze gesprekken peilde naar de 

manier waarop ze in hun dagelijkse praktijk de aanvragen van de begunstigden behandelen en 

beleidslijnen uitzetten voor de globale opdracht van het OCMW in het kader van de 

maatregel. 

 

IV.2.4.1 De OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

IV.2.4.1.a Besluitvorming 

De besluitvorming in de OCMW's met betrekking tot de maatregel werd al in het eerste 

evaluatierapport (2004)98 bestudeerd. Hier volgt een samenvatting van de resultaten, 

voorgesteld in dat rapport. 

 

● “Doorgaans werd er eerst een voorstel uitgewerkt door (een delegatie van) de sociale 

dienst. Dat werd vervolgens besproken/aangepast/goedgekeurd door het bijzonder 

comité van de sociale dienst of door de raad. 

● In verschillende OCMW's werd bij de voorbereiding van een intern reglement contact 

opgenomen/overlegd met de gemeentelijke diensten, met andere OCMW's, met 

cliënten. 

● Over het algemeen was er binnen de OCMW's geen noemenswaardige onenigheid in 

de besluitvorming. De voor cofinanciering in aanmerking komende activiteiten zijn 

wel een punt waar zeer veel over is gediscussieerd. Volgens een aantal respondenten is 

dat vooral te wijten aan het feit dat raadsleden ver van de praktijk staan. Andere 

discussiepunten waren de doelgroep en de organisaties waarmee men al dan niet wilde 

samenwerken. 

● Doorgaans werd in de OCMW's op basis van voorstellen, geformuleerd door de 

sociale dienst, een intern reglement opgesteld waarin werd bepaald naar welke 

                                                 
98 Ann CLÉ en Lamia MECHBAL, Rapport betreffende de onderzoeksopdracht inzake toelage aan de 
OCMW's om de sociale en de culturele participatie en ontplooiing van hun cliênten te bevorderen, Brussel, 
2004,  p. 81-89. 
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doelgroep men zich richtte, welke activiteiten in aanmerking kwamen voor 

cofinanciering, welke initiatieven men nam. In dit reglement was meestal ook 

opgenomen op welke wijze de maatschappelijk werkers de aanvragen van cliënten 

moesten behandelen en hoe de financiële afrekening diende te gebeuren. 

● In meerdere OCMW's werd het intern reglement later aangepast omdat men bij 

aanvang te streng was geweest. Flexibiliteit blijkt een must en te strikte reglementen 

dienen vermeden te worden. 

● De meeste OCMW's hebben gewerkt met een lijst van activiteiten en van verenigingen 

waar cliënten cofinanciering voor konden aanvragen. Doorgaans werd er tegelijk wel 

de openheid gelaten voor cliënten om zelf nog andere voorstellen te doen. 

● In verband met de financiële afrekening werd doorgaans beslist dat cliënten eerst zelf 

het bedrag moesten voorschieten voor inschrijving, deelname, … Pas nadien werd een 

deel van de kostprijs aan de cliënten teruggestort. Voor sommige cliënten creëerde dat 

een bijkomende drempel."99 

  

IV.2.4.1.b Dagelijkse werking 

Gemeente III: “Voor de groepsactiviteiten vaardigt het OCMW elk jaar een oproep voor het 

indienen van projecten uit. Die oproep gebeurt in januari en de belangstellenden hebben tot 

eind februari tijd om hun dossier in te dienen. De coördinator verantwoordelijk voor de 

maatregel verricht een eerste schifting. De uitgekozen dossiers worden dan voorgelegd aan de 

raad, die beslist welke activiteiten zullen gesubsidieerd worden. De eindbeslissing ligt altijd 

bij de raad.” 

 

Gemeente IV: “De maatschappelijk assistent(e) voert de aanvraag in en stelt een verslag op 

bestemd voor de raad voor maatschappelijk welzijn. Het is altijd de raad die beslist of een 

toelage toegekend wordt. Maar voor kleinere zaken zijn er vaste afspraken gemaakt zodat er 

geen beroep meer moet gedaan worden op de raad. Het gaat dan over kleine bedragen.” 

 

Gemeente II: “Alle beslissingen over het subsidiëren van activiteiten moeten door de raad 

genomen worden, zelfs voor heel kleine bedragen. Dat geldt zowel voor de individuele 

toelagen ingevoerd door de verschillende maatschappelijk assistenten als voor de 

                                                 
99  Ann CLÉ en Lamia MECHBAL, Rapport betreffende de onderzoeksopdracht inzake toelage aan de 
OCMW's om de sociale en de culturele participatie en ontplooiing van hun cliênten te bevorderen, Brussel, 
2004, p. 88-89. 
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groepsactiviteiten beheerd door de cultureel verantwoordelijke en de coördinator van de 

participatiesubsidie.” 

 

Gemeente V: “In de dagelijkse praktijk werken we met ‘principebeslissingen’. Dat betekent 

dat de medewerkers van de verschillende diensten aan de hand van deze 

‘principebeslissingen’ vrij kunnen oordelen over een aanvraag van een gebruiker waarvoor de 

maatschappelijk assistenten een dossier hebben opgesteld. Een aanvraag afkomstig van 

iemand zonder dossier bij het OCMW moet in ieder geval aan de raad voorgelegd worden.” 

 

Gemeente I:  “De cultuurdienst voert de verschillende aanvragen in. De medewerkers van 

deze dienst beschikken over een beleidslijn goedgekeurd door de raad. Deze kan de 

voorwaarden ervan op elk moment wijzigen. Het hoofd van de maatschappelijk assistenten 

heeft het vetorecht over de beslissingen van de cultuurdienst. Maar de keuze om een toelage 

toe te kennen is altijd het resultaat van overleg tussen de hoofdassistente, de maatschappelijk 

assistente die zich bezighoudt met de mogelijke begunstigde en de 

cultuurverantwoordelijken.” 

 

Samengevat kunnen we stellen dat in de grote meerderheid van de gevallen de uiteindelijke 

beslissing over het al dan niet subsidiëren van een groeps- of individuele activiteit bij de raad 

voor maatschappelijk welzijn berust. Voor elke aanvraag wordt er een dossier voorgelegd. 

Volgens de structuur van het betrokken OCMW zal elke maatschappelijk werker de 

aanvragen indienen van de gebruikers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is; als er een 

coördinator aanwezig is, zal die de verschillende aanvragen centraliseren. Daarna zal de 

coördinerende cultuurverantwoordelijke elke aanvraag voorleggen aan de raad. 

Om systematischer en efficiënter te werk te gaan, verkiezen bepaalde OCMW's te werken met 

‘principebeslissingen’. Daarmee omzeilen ze heel wat administratieve logheid en kunnen ze 

spontaan inspelen op een nood. Met dergelijke beleidslijnen winnen ze tijd en kunnen ze snel 

reageren op dringende vragen. Deze beleidslijnen worden ter beschikking gesteld van de 

verschillende maatschappelijk assistenten die de bevoegdheid hebben om hun gebruikers 

subsidies te verlenen voor activiteiten opgenomen in deze beslissingen. Maar als de aanvraag 

van de gebruiker buiten het kader valt van de vooraf bepaalde ‘principebeslissingen’  moet de 

vraag voorgelegd worden aan de raad, die erover beslist. 

 

IV.2.4.2 De OCMW's van Wallonië 



 98

 

IV.2.4.1.a Besluitvorming 

Zoals we reeds hoger vermeldden, werd de besluitvorming van de OCMW's met betrekking 

tot de maatregel al in het eerste evaluatierapport100 bestudeerd. De lezer vindt een 

samenvatting van de resultaten voorgesteld in dat eerste rapport in rubriek 4.2.4.1.a van 

voorliggend rapport. 

 

IV.2.4.1.b Dagelijkse werking 

Gemeente VII: “Alle aanvragen van de doelgroep worden ingevoerd door de maatschappelijk 

assistenten verantwoordelijk voor de gebruikers en daarna voorgelegd aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn. Alleen de raad is bevoegd om een beslissing te nemen. Er wordt 

echter met alle betrokken medewerkers overlegd over de selectiecriteria.” 

 

Gemeente XI, Gemeente VIII en Gemeente XII: “Het zijn de maatschappelijk assistenten 

verantwoordelijk voor de subsidie die de aanvragen van de gebruikers invoeren. Daarna 

worden ze voorgelegd aan de raad, die over elke aanvraag beslist.” 

 

Gemeente XV: “Voor elke aanvraag moet de betrokken gebruiker een formulier invullen en 

dat overmaken aan zijn/haar maatschappelijk assistent. Dit document wordt voorgelegd aan 

de raad voor maatschappelijk welzijn die een beslissing neemt in overeenstemming met de 

vooraf bepaalde richtlijnen.” 

 

Gemeente IX: “De activiteiten die het OCMW aanbiedt, worden gekozen door de 

maatschappelijk assistenten in overleg met de coördinator. De verschillende mogelijkheden 

worden voorgelegd aan de raad, die de definitieve beslissing neemt.” 

 

Gemeente VI, Gemeente XVI en Gemeente XIV: “Voor individuele toelagen zijn de 

maatschappelijk assistenten bevoegd om beslissingen te nemen op basis van de richtlijnen 

vastgelegd door de raad. Alle groepsactiviteiten die de OCMW's aan de gebruikers 

voorstellen, moeten door de raad goedgekeurd worden.” 

 

                                                 
100 Ann CLÉ en Lamia MECHBAL, Rapport betreffende de onderzoeksopdracht inzake toelage aan de 
OCMW's, p. 81-89. 
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Net als voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt het verloop van de 

besluitvorming in grote mate af van de manier waarop de besteding van het subsidiebedrag 

georganiseerd is binnen het OCMW. 

Wat de individuele toelagen betreft, kunnen de maatschappelijk werkers in bepaalde gevallen 

zelf beslissen of ze een aanvraag al dan niet aanvaarden, zonder zich tot de raad te richten. In 

bijna alle instellingen beschikken ze daarvoor over een intern document goedgekeurd door de 

raad, waarin de richtlijnen opgenomen zijn die ze in acht moeten nemen. 

Voor de groepstoelagen en de activiteiten die het OCMW zelf organiseert, verloopt de 

procedure anders. De maatschappelijk assistenten stellen een programma op in overleg met de 

coördinator, indien er een aangewezen is. Dit programma wordt dan voorgelegd aan de raad 

voor maatschappelijk welzijn, die de subsidies goedkeurt die men zal toekennen aan de 

verschillende activiteiten. 

Enkel de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn bevoegd om, op voorhand of 

achteraf, te beslissen over het algemeen beleid in verband met de maatregel, zowel voor de 

individuele toelagen als voor de groepssubsidies. 

 

IV.2.5 Communicatie 
 

Via de vragenlijst wilden we ook te weten komen welke communicatiemiddelen de OCMW's 

gebruiken om contact te maken met hun doelgroep. 

Hoe verspreiden ze informatie over de activiteiten? Wordt er over de subsidie ook interne 

communicatie gevoerd met de andere diensten? Is het ene communicatiemiddel efficiënter 

dan het andere? 

 

IV.2.5.1 De OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

IV.2.5.1.a Communicatie gericht naar de gebruikers 

Gemeente I:  “We gebruiken verschillende communicatiemiddelen om onze gebruikers in te 

lichten over het bestaan van de maatregel: sms'jes, de permanenties, activiteiten om de 

belangstelling te wekken, brieven, … Het is duidelijk dat brieven echt niet werken, om 

diverse redenen: ofwel kan de bestemmeling niet lezen, ofwel denkt hij dat het alweer om een 

controle gaat en opent hij de brief zelfs niet, ofwel laat hij de brief rondslingeren en wanneer 

hij hem eindelijk leest, is het al te laat. Wat het meeste effect heeft, is een maatschappelijk 
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assistent die de gebruiker over een of andere activiteit vertelt tijdens een permanentie en hem 

daarna naar de cultuurdienst verwijst. Maar daarvoor is er natuurlijk een zekere betrokkenheid 

van de maatschappelijk assistenten nodig, die echt moeten vinden dat dit deel uitmaakt van 

hun taak.” 

 

Gemeente V: “Communicatie is een reëel probleem. We gebruiken de klassieke middelen, 

maar denken nu volop na over de ideale manier om te communiceren. We willen systematisch 

informatie aanbieden en daarvoor een beroep doen op verschillende complementaire 

communicatiemiddelen.” 

 

Gemeente IV en Gemeente III: “Wij gebruiken veel affiches, maar de mensen lezen die niet, 

want ze worden overspoeld door gedrukte boodschappen. Onze cultuurverantwoordelijke gaat 

de gebruikers opzoeken in de wachtzalen om hen uit te leggen wat deze maatregel precies 

inhoudt, en de maatschappelijk assistenten spreken erover tijdens hun permanenties. 

Mondelinge communicatie heeft het meeste effect.” 

 

Samengevat stellen we vast dat de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruik 

maken van een groot aantal communicatiemiddelen: 

• men hangt affiches op aan de muren van de verschillende lokalen van de 

OCMW's, maar men is het erover eens dat dit helemaal niet werkt; 

• er worden brieven verstuurd, maar ook zij bereiken hun doel niet echt; 

• sms, e-mail, flyers, … worden gericht gebruikt, maar ze vergen meer werk en 

daarvoor heeft men niet altijd tijd; 

• mondelinge mededelingen over de verschillende aspecten van de maatregel 

door de maatschappelijk werkers van de verschillende diensten blijken het 

efficiëntst. We zien hier welke belangrijke rol de maatschappelijk assistenten 

te vervullen hebben in de communicatie met en het sensibiliseren van de 

gebruikers. Dat belang werd reeds benadrukt in het evaluatierapport uit 2004. 

Maar deze manier van communiceren is ook onderhevig aan beperkingen. De 

maatschappelijk assistenten verbonden aan de verschillende diensten moeten 

namelijk, enerzijds, een zekere voeling hebben met cultuur en, anderzijds, over 

genoeg tijd beschikken om er met de gebruikers over te praten nadat ze alle 



 101

zaken behandeld hebben waarvan men doorgaans vindt dat ze voorrang moeten 

krijgen. 

 

IV.2.5.1.b Communicatie met de andere diensten van het OCMW 

Toen we de respondenten vroegen naar de communicatie in verband met de 

participatiesubsidie, hadden ze het allemaal over de communicatie met hun doelgroep. 

Niemand sprak over de middelen die gebruikt worden om hun collega's in te lichten over de 

maatregel. 

Een mogelijke reden is het feit dat de interne communicatie over de subsidie gebeurd is bij de 

invoering ervan, in 2003. Daarom zijn we de analyse van dit aspect van de communicatie 

gaan nakijken in het evaluatierapport opgesteld door Lamia Mechbal en Ann Clé.  

We stellen vast dat het volgende gebeurd is ten tijde van de invoering van de subsidie voor 

Sportieve, sociale en culturele participatie: “In meerdere OCMW's ging extra aandacht naar 

de interne communicatie. Het is vooral belangrijk dat de maatschappelijk werkers allemaal 

overtuigd zijn van het belang van de maatregel en weten hoe ze ermee moeten omgaan. Het 

zijn uiteindelijk zij die de cliënten moeten stimuleren om efficiënt gebruik te maken van de 

maatregel.”101 

 

We merken dat alle Brusselse cultuurverantwoordelijken die we interviewden er nog altijd zo 

over denken. Deze opvatting was namelijk te horen in al de gesprekken die we hadden. 

 

IV.2.5.2 De OCMW's van Wallonië 

 

IV.2.5.2.a Communicatie gericht naar de gebruikers 

Gemeente VII: “Om de informatie over de maatregel zo eenvormig, volledig en duidelijk 

mogelijk te maken voor onze gebruikers, bundelen we alle gegevens. Elk jaar stellen we een 

programma op dat we zeer ruim verspreiden; daarin staan alle activiteiten vermeld die we in 

de loop van het jaar zullen aanbieden.” 

 

Gemeente VII: “We denken dat we, om de beste resultaten te bereiken wat de communicatie 

met onze gebruikers betreft, best verschillende middelen samen gebruiken. Daarom doen we 

                                                 
101CLE en Lamia MECHBAL, Rapport betreffende de onderzoeksopdracht inzake toelage aan de OCMW's om 
de sociale en de culturele participatie en ontplooiing van hun cliênten te bevorderen, Brussel, 2004, p. 94. 
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systematisch beroep op ‘mond-tot-mond-reclame’, brieven die we met de post versturen en, 

de dag voor de activiteit, een telefoontje.” 

 

Gemeente XI, Gemeente VIII, Gemeente XII, Gemeente VI en Gemeente XVII: “We 

gebruiken verschillende communicatiemiddelen: affiches, brieven via de post, folders, ... 

Maar ‘mond-tot-mond-reclame’ werkt het best. Daarom vragen we de verschillende diensten 

mee te werken aan het promoten van de maatregel.” 

 

Gemeente XV, Gemeente XII en Gemeente XIV: “Wij gebruiken veel ‘mond-tot-mond-

reclame’ en ook het gemeentekrantje. Maar het is ongetwijfeld de ‘mond-tot-mond-reclame’ 

die de beste resultaten oplevert.” 

 

Gemeente IX: “De ‘mond-tot-mond-reclame’ is het beste communicatiemiddel. Wij vragen 

de andere diensten van het OCMW en onze diverse partners om de belangstelling van de 

mensen te wekken voor cultuur.” 

 

Zoals het geval was voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien we dat de 

Waalse OCMW's verschillende communicatiemiddelen inschakelen. Deze middelen zijn, ter 

herinnering: affiches die aan de muren opgehangen worden, folders die uitgedeeld worden 

tijdens de permanenties of die beschikbaar zijn in rekken, brieven die met de post verzonden 

worden en ‘mond-tot-mond-reclame’. 

De maatschappelijk werkers van de Waalse OCMW's vermeldden ook nog andere 

communicatiemiddelen, zoals: 

• video's die afgespeeld worden in de wachtzaal; jammer genoeg kijkt bijna niemand 

ernaar; 

• infosessies waarop men verschillende middelen inschakelt om de gebruikers in te 

lichten over wat er allemaal al gedaan werd en wat er tegenwoordig mogelijk is; 

• het gemeentekrantje. 

 

Net als hun Brusselse collega's zijn de maatschappelijk werkers uit het Waals Gewest het 

erover eens dat ‘mond-tot-mond-reclame’ het meest efficiënte communicatiemiddel blijft. De 

enige beperking ervan is de noodzaak al contact te hebben met de mogelijke begunstigden; 

bovendien moeten de maatschappelijk werkers verbonden aan de andere diensten bereid zijn 

de maatregel te promoten. 
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Daarom bestaat de ideale oplossing erin verschillende communicatiemiddelen tegelijk in te 

schakelen, maar dat vereist aanzienlijke financiële en menselijke middelen die niet altijd 

voorhanden zijn. Men kan die methode dus niet altijd toepassen. 

 

IV.2.5.2.b Communicatie met de andere diensten van het OCMW 

Tijdens onze gesprekken met de Waalse respondenten hebben we kunnen vaststellen dat 

intern communiceren over de maatregel niet langer nodig blijkt, vermits dat al gebeurd is bij 

het invoeren ervan. Dit stemt overeen met de zienswijze van de Brusselse maatschappelijk 

werkers. 

We verwijzen onze lezer dus naar 4.2.5.1.b Communicatie met de andere diensten van het 

OCMW van voorliggend rapport. 

 

IV.2.6 Samenwerkingsverbanden 
 

Uit de gesprekken is gebleken of de OCMW's al dan niet samenwerkingsverbanden aangaan 

in het kader van de maatregel. We hebben ook getracht te begrijpen hoe belangrijk dergelijke 

partnerschappen zijn voor de maatschappelijk werkers verbonden aan de verschillende 

OCMW's. We hebben onze gesprekspartners gevraagd waarom de OCMW's al dan niet 

samenwerkingsverbanden opgezet hebben, en welke meerwaarde men eraan ontleent. 

 

IV.2.6.1 De OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Gemeente I:  “Wij gaan veel samenwerkingsverbanden aan, op verschillende niveaus: we 

hebben zowel informele als formele partners; met deze laatsten zijn we verbonden door echte 

overeenkomsten. Voor activiteiten met andere vzw's gaan we partnerschappen aan via 

overeenkomsten. Maar we werken ook op een lossere manier samen met andere OCMW's, 

door informatie over diverse onderwerpen uit te wisselen.” 

 

Gemeente V: “Wij werken graag samen met de cultuurverantwoordelijken van andere 

OCMW's. We denken dat we veel kunnen leren door onze ervaringen met elkaar te delen.” 
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Gemeente II: “Wij werken met andere vzw's samen voor eenmalige projecten. We zoeken 

elders de specialisatie die we zelf niet in huis hebben. Maar we zorgen er wel voor dat we niet 

vervallen in het louter subsidiëren van activiteiten.” 

 

Gemeente IV: “De meeste partnerschappen dienen om een aantal culturele projecten te 

financieren. Een ander type van samenwerkingsverband aangaan, is moeilijk, want dat vraagt 

veel opvolging en dus heel wat middelen.” 

 

Gemeente III: “Wij gaan via de ‘Article 27’-kaartjes talrijke partnerschappen aan met 

diverse theaters, musea, cultuurcentra, … Maar onze partners ondervinden echte problemen 

om het publiek van de OCMW's te bereiken. De vraag naar sportieve, sociale en culturele 

activiteiten stijgt dankzij onze samenwerkingsverbanden.” 

  

Samengevat kunnen we de volgende conclusies trekken uit de verklaringen van de OCMW-

medewerkers: 

• Er bestaat geen eenduidige definitie van een ‘samenwerkingsverband’. Er kunnen heel 

uiteenlopende dingen onder die noemer vallen, op de verschillende niveaus waar de 

maatregel toegepast wordt. Bovendien zal wat de ene respondent als een 

samenwerkingsverband beschouwt, niet als dusdanig gezien worden door een andere. 

- De grote meerderheid van de Brusselse OCMW's beschouwt het uitwisselen van 

informatie tussen maatschappelijk werkers van verschillende OCMW's of met 

medewerkers van andere instellingen die op een of andere manier actief zijn in de 

cultuursector als een samenwerkingsverband. 

- Voor de Brusselse OCMW's zijn samenwerkingsverbanden een ideale manier om 

elders op zoek te gaan naar deskundigheid die zij zelf niet in huis hebben. We mogen 

niet vergeten dat een OCMW een sociale instelling is, en dat kennis van een ander 

type nodig is om met cultuur bezig te zijn. 

- De meerwaarde van de samenwerkingsverbanden is van heel uiteenlopende aard. Door 

samen te werken kan men een ruimer publiek bereiken en leren wat op dit gebied 

‘good practice’ is. Dankzij samenwerkingsverbanden hebben sommige OCMW's 

bovendien het aantal aanvragen van hun gebruikers zien stijgen. 

 

IV.2.6.2 De OCMW's van Wallonië 
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Gemeente VII: “Wij gaan veel samenwerkingsverbanden aan met diverse actoren zoals de 

gemeentelijke overheid, de vzw's uit de gemeente, ‘Coup d’envoi’, ‘Article 27’, … Daardoor 

bereiken we een breder publiek, wat de gettovorming doorbreekt. Zo kunnen we ook mensen 

de weg wijzen naar plaatsen waar ze anders nooit komen. En deze partners bieden ons 

deskundigheid waarover wij niet noodzakelijk beschikken binnen ons OCMW.” 

 

Gemeente XI: “Wij werken samen met cultuurcentra en gemeentelijke diensten. Die 

partnerschappen zijn niet talrijk, ook al bestaat de vraag ernaar, want ze kosten veel en we 

hebben er de middelen niet voor.” 

 

Gemeente VIII: “Wij werken via mondelinge afspraken samen met cultuurcentra, 

straathoekwerkers en theaters die, respectievelijk, helpen bij het reclame maken voor de 

maatregel en de OCMW-gebruikers kaartjes aanbieden voor een van hun voorstellingen.” 

 

Gemeente IX: “Wij werken samen met het Fedasil-centrum, met de ‘Femmes Prévoyantes 

Socialistes’, de huiswerkschool in de buurt, het cultuurcentrum en de dienst voor 

straathoekwerkers. De financiële middelen en deskundigheid van de verschillende partijen 

worden gebundeld.” 

 

Gemeente XII: “Wij hebben een groot aantal overeenkomsten gesloten met diverse 

instellingen actief in verschillende domeinen. Maar onze samenwerkingsverbanden zijn louter 

financieel van aard. Wij beschikken niet over een opvoeder, dus kunnen we enkel dergelijke 

partnerschappen aangaan.” 

 

Gemeente XII: “Wij steunen heel sterk de vzw ‘Article 27’, maar zonder resultaat. De 

mensen gaan niet naar de voorstellingen. Het heeft maar één keer gewerkt, toen we de ‘Article 

27’-kaartjes gebruikt hebben voor mensen die we ook zelf gaan ophalen zijn.”  

 

Gemeente VI: “Wij hebben een samenwerkingsverband opgezet met de vzw ‘Article 27’ en 

met een aantal sportclubs. We verwijzen onze gebruikers door naar hen.” 
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Gemeente XVI: “Wij werken samen met vier vzw's uit de gemeente die actief zijn op gebied 

van cultuur en sport. We overleggen met hen om onze werkwijze en richtlijnen te bepalen. 

Verder werken we ook samen met de vzw's ‘Article 27’ en ‘Coup d’envoi’.”  

 

Gemeente XVII: “Vermits we een gebouw delen met de vzw's ‘Groupe Alpha’ en ‘Maison 

des devoirs’ werken we intensief met hen samen. Zij sturen ons de mensen die zij bereiken via 

hun eigen werking.” 

 

Gemeente XVII: “Dankzij onze samenwerkingsverbanden bereiken we een gemengd 

publiek, wat vermijdt dat er een kloof ontstaat tussen verschillende groepen. En we 

voorkomen ook overbodige herhalingen. Wij staan open voor samenwerkingsverbanden, maar 

de vzw's blijven heel vaak in hun hoekje zitten.” 

 

Gemeente XIV: “Wij gaan geen duidelijk omlijnde samenwerkingsverbanden aan. Het 

OCMW neemt deel aan verschillende evenementen in de gemeente of elders, maar werkt niet 

samen met andere instellingen actief op sportief, sociaal of cultureel gebied.” 

 

Zoals voor de Brusselse respondenten bestaat er voor de Waalse maatschappelijk werkers 

geen eenduidige definitie van een samenwerkingsverband. Toch zijn alle respondenten, zowel 

die uit Brussel als die uit Wallonië, het erover eens dat een partnerschap een uitstekend 

initiatief is dat een duidelijke meerwaarde biedt. 

Net als voor de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de meerwaarde van een 

samenwerkingsverband voor de OCMW's van het Waals Gewest het verwerven van 

bijkomende deskundigheid en het bereiken van een gemengde groep begunstigden. De 

Waalse maatschappelijk werkers hadden het ook over “overbodige herhalingen”: door samen 

te werken, vermijdt men inspanningen op een gebied waarop reeds een andere instelling actief 

is. 

De maatschappelijk werkers uit Wallonië gaan samenwerkingsverbanden aan op verschillende 

niveaus: op financieel gebied, om de gebruikers te sensibiliseren, om deskundigheid uit te 

wisselen, enz. 

Twee instellingen actief op hetzelfde gebied werken zelden samen om een gemeenschappelijk 

actieplan op te stellen. Dit vergt namelijk veel tijd en geld. 
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De respondenten uit het Waals Gewest hebben het vaak over het gebrek aan – financiële en 

menselijke – middelen om te verklaren waarom ze zo weinig samenwerkingsverbanden 

aangaan of waarom ze, zo het wel gebeurt, voor een bepaald type partnerschap kiezen. 

 

IV.2.7 Evaluatie 
 

Tijdens de gesprekken werd er aan de respondenten gevraagd of zij een of andere methode 

gebruiken om hun werk in het kader van de maatregel te evalueren. We wilden vooral te 

weten komen of de OCMW's hun inspanningen formeel evalueren. 

 

IV.2.7.1 De OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Gemeente IV: “Wanneer ik mijn jaarverslag indien bij de raad om het te laten goedkeuren 

zodat ik het Formulier A kan invullen, heb ik een overzicht van wat er gerealiseerd is. Ik kan 

dan min of meer inschatten wat er werkt en wat niet, en zien waar er vraag naar is. Maar het 

blijft allemaal heel informeel.” 

 

Gemeente II: “Ik bekijk het activiteit per activiteit. Maar de evaluatie gebeurt nooit formeel; 

het jaarverslag is zelf al een evaluatie.” 

 

Gemeente V: “Om de drie maanden evalueren we de activiteiten met de verschillende 

partners. Dat gebeurt volgens een vast stramien. Maar als er ergens een probleem opduikt, 

evalueren we de situatie onmiddellijk. Die evaluaties leren ons waar er problemen zijn en 

helpen ons om ze zo goed mogelijk op te lossen. De grootste moeilijkheid schuilt in het 

opvolgen van de mensen die in het veld actief zijn.” 

 

Gemeente I:  “We voeren informele evaluaties uit, maar nu zijn we volop bezig met het 

uitwerken van een evaluatiemethode. De toe te passen methode zal afhangen van de aard van 

het project. Totnogtoe waren we vooral bezig met de meest efficiënte manier te vinden om de 

doelgroep te bezielen. Nu hechten we meer belang aan de opvolging, aan wat er na het project 

gebeurt.” 
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Gemeente III: “We evalueren alles, de hele tijd. We volgen elk project op. Tegenwoordig is 

ons grootste probleem de mensen warm maken voor de activiteiten en absenteïsme 

vermijden.” 

  

Samengevat kunnen we het volgende besluiten: 

• In de meeste gevallen gebeurt de evaluatie informeel; er wordt niet systematisch 

een of andere methode toegepast. Bovendien wijst geen enkel van de Brusselse 

OCMW's een specifiek moment aan om de evaluatie te verrichten. Ze gebeurt 

tijdens het andere werk door. 

• Wat er precies geëvalueerd wordt, hangt af van het fase die de maatschappelijk 

werkers bereikt hebben in hun bezinning over de maatregel. En dat staat 

rechtstreeks in verband met de middelen waarover het OCMW beschikt om zijn 

taak uit te voeren, en ook van de mate waarin de maatschappelijk werkers voeling 

hebben met de subsidie voor Sportieve, sociale en culturele participatie en waarin 

ze gemotiveerd zijn om die te promoten. Sommigen zijn nog altijd op zoek naar de 

beste methode om hun gebruikers aan te spreken, terwijl anderen zich afvragen 

welke activiteiten het best werken en een derde groep reeds begaan is met het 

opvolgen van de gebruikers na afloop van de projecten. Wat er ook van zij, de 

werking evalueren is zeker aan te raden, vermits men daardoor vorderingen kan 

maken in het nadenken over de taak, en dus in het werk zelf. 

• Een formele en systematische evaluatie helpt de medewerkers begrijpen wat er hen 

nog te doen staat en wat niet. Zo begrijpen ze hoever ze al gevorderd zijn. 

Bovendien kan een evaluatie voor nieuwe motivatie zorgen, wat soms wel eens 

nodig is. 

 

IV.2.7.2 De OCMW's van Wallonië  

Gemeente XI: “Er gebeurt bij ons geen formele evaluatie na afloop van de verschillende 

activiteiten. Maar als we achteraf de activiteitenverslagen lezen, zien we wat wel en wat niet 

werkt. Zo hebben we bijvoorbeeld vastgesteld dat verschillende keren na elkaar met dezelfde 

groep werken, een heel slecht idee is, want die groep sluit dan alle nieuwkomers uit en wordt 

zelf afhankelijk van de instelling.” 

 

Gemeente XV: “Neen, wij verrichten geen formele evaluatie, behalve voor ons ‘Muziekfeest’ 

en de ‘Sportdag’.” 



 109

 

Gemeente VII: “Wij bezorgen anonieme vragenlijsten aan de gebruikers om hun gewoonten 

wat betreft cultuurbeleving, sportbeoefening en deelnemen aan sociale activiteiten te leren 

kennen. We vragen ook naar hun wensen op die gebieden, om hun noden en verwachtingen 

op te sporen.” 

 

Gemeente XIII: “Ja, wij evalueren elke gerealiseerde activiteit. Bovendien beschikken we 

over de verslagen van de activiteiten en het proces-verbaal van de voorbereidende 

vergaderingen, die ook kunnen dienen voor de evaluatie.” 

 

Gemeente IX: “Wij hechten veel belang aan evaluatie. Na elke activiteit volgt een 

systematische beoordeling, bestemd voor de raad voor maatschappelijk welzijn. Daardoor 

kunnen we zowel kwaliteit als kwantiteit nastreven.” 

 

Gemeente XII: “Als we met partners samenwerken, vragen we hen altijd om ons na de 

activiteit een evaluatie te bezorgen. Maar voor individuele toelagen gebeurt er geen 

beoordeling.” 

 

Gemeente VI: “Bij ons bestaat er geen enkel systeem om de activiteiten te beoordelen. 

Daarmee hebben we ons nog niet beziggehouden.” 

 

Gemeente XVI: “In ons OCMW worden er geen evaluatieverslagen opgesteld. De 

medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de maatregel zouden alles strikter moeten 

opvolgen en er zou een richtlijn moeten zijn om hun werk te vergemakkelijken. Die zaken 

moeten allemaal geëvalueerd worden – dit is een echte leemte.” 

 

Gemeente XIV: “De beoordeling gebeurt bij elk maandelijks overzicht van wat we 

gerealiseerd hebben.” 

 

Samengevat onthouden we hieruit het volgende: 

• De OCMW's van Wallonië voeren evenmin als die van Brussel een formele 

evaluatie van de activiteiten uit; ze gaan niet systematisch te werk. De OCMW's 

van Brussel trekken ook geen tijd uit specifiek bestemd voor een dergelijke 

evaluatie; de beoordeling gebeurt samen met het andere werk. Nochtans stellen we 
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vast, aan de hand van wat er gebeurt in een van de Waalse OCMW's, dat een 

duidelijke evaluatiemethode toepassen en er speciaal tijd voor vrijmaken, een 

echte meerwaarde geeft. 

• Net als in het Brusselse Gewest constateren we het volgende: wat er precies 

geëvalueerd wordt, hangt af van hoever de maatschappelijk werkers gevorderd zijn 

in hun bezinning over hun taak. En dat staat rechtstreeks in verband met de 

middelen waarover het OCMW beschikt om die taak uit te voeren en van de mate 

waarin de maatschappelijk werkers voeling hebben met de subsidie voor Sportieve, 

sociale en culturele participatie en waarin ze gemotiveerd zijn om de maatregel te 

promoten. Sommigen zijn nog altijd op zoek naar de beste methode om hun 

gebruikers aan te spreken, terwijl anderen zich afvragen welke activiteiten het best 

werken en een derde groep reeds begaan is met het opvolgen van de gebruikers na 

afloop van de projecten. Wat er ook van zij, de werking evalueren is zeker aan te 

raden, vermits men zo vorderingen kan maken in het nadenken over de taak, en 

dus in het werk zelf. 

• Een formele en systematische evaluatie helpt de medewerkers begrijpen wat er hen 

nog te doen staat en wat niet. Zo begrijpen ze hoe ver ze al gevorderd zijn in hun 

taak. Bovendien kan een evaluatie ook voor nieuwe motivatie zorgen, wat soms 

wel nodig blijkt. 

 

We merken dus dat heel weinig OCMW's zowel uitdrukkelijk tijd besteden aan de 

beoordeling van hun activiteiten en daarvoor een beroep doen op een specifieke methode, als 

de verkregen resultaten vergelijken met wat verwacht werd, terwijl dat alles nochtans 

interessante inzichten oplevert voor de toekomstige invulling van hun taak. 

Die leemte is heel vaak te wijten aan een gebrek aan financiële en menselijke middelen. 

 

 

 

IV.2.8 Noden en plannen voor de toekomst 
 

Op het einde van de gesprekken konden de respondenten vrij commentaar leveren op het 

Koninklijk Besluit van 8 april 2003 betreffende de subsidie voor Sportieve, sociale en 

culturele participatie en over hun noden voor de toekomst. 
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IV.2.8.1 De OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Gemeente III: “Het Koninklijk Besluit betreffende de Sportieve, sociale en culturele 

participatie is zeer ruim opgevat en maakt het mij mogelijk goed werk te verrichten. Ik vind 

de maatregel die met computers te maken heeft, wel niet echt duidelijk. En het Formulier B 

dat we elk jaar moeten indienen is niet eenvoudig: de categorieën zijn helemaal niet duidelijk 

omschreven. Het feit dat de maatregel over twee kalenderjaren loopt, maakt mijn taak 

ingewikkelder. Er zouden ook meer middelen moeten toegekend worden voor de werking, 

zodat we een halftijdse of zelfs voltijdse werkkracht zouden kunnen aanwerven.” 

 

Gemeente I:  “Ik vind het Koninklijk Besluit duidelijk. En als we ons een of andere vraag 

stellen, vinden we daarop snel een antwoord.” 

 

Gemeente V: “Wij zijn overtuigd van het positieve effect van dit Koninklijk Besluit; men 

heeft er al goede dingen mee kunnen doen. Het moet absoluut verlengd worden. Je kunt je 

niet voorstellen hoe mensen openbloeien als ze een kunstwerk maken of meewerken aan een 

toneelstuk. Ze vinden hun zelfvertrouwen terug en putten er nieuwe moed uit om het dagelijks 

leven het hoofd te bieden. 

Opdat we nog meer vorderingen zouden kunnen maken in ons werk, zou het nuttig zijn elk 

jaar een overlegmoment te organiseren over een onderwerp dat verschillende gebieden 

tegelijk aanbelangt.” 

 

Gemeente II: “Het Koninklijk Besluit biedt geen duidelijk uitsluitsel over wat wel en wat 

niet mag gefinancierd worden, en ook niet over samenwerkingsverbanden. Bovendien is de 

rol van de cultuurverantwoordelijke vaag: moet hij/zij bezielen, creëren, voorstellen, beheren, 

…? Bovendien zou men met de toelage absoluut een vormingswerker moeten kunnen 

betalen.” 

 

Gemeente IV: “De personeelskosten moeten in aanmerking kunnen komen. (…) Het is 

vervelend dat de maatregel over twee kalenderjaren loopt. Maar dat belet ons niet onze job te 

doen.” 

 

IV.2.8.2 De OCMW's van Wallonië 
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De respondenten van de Waalse OCMW's kregen ook tijd om hun mening te geven. Hun 

verzuchtingen betroffen zowel het Koninklijk Besluit zelf als hun toekomstige noden. 

 

Dit waren hun commentaren op het Koninklijk Besluit van 8 april 2003: 

 

Gemeente VII: “Ik heb niets te zeggen over het Koninklijk Besluit, behalve dat ik het 

duidelijk vind en ruim genoeg, zodat wij goed werk kunnen leveren.” 

 

Gemeente VIII: “Ik vind het Koninklijk Besluit heel nuttig. Het maatschappelijk nut ervan is 

heel reëel, zowel voor het zelfrespect van de gebruikers als voor hun socialisatie, hun 

integratie en het brengen van een structuur in hun leven die overeenstemt met de regels van de 

maatschappij.” 

 

Gemeente IX, Gemeente XVII en Gemeente XIV: “Het zou beter zijn mocht de subsidie 

niet langer over twee jaar lopen. Ideaal zou zijn dat ze de periode van januari tot december 

besloeg.” 

 

Gemeente XII: “De termijnen die de administratie ons oplegt, beantwoorden zijn niet altijd 

aan de vraag vanuit het veld. De spreiding in de tijd maakt het ons moeilijk. Werken met 

kalenderjaren is veel beter, en dat stemt overeen met de boekjaren van alle instellingen.” 

 

Gemeente IX: “Ik zou wat meer opheldering willen over het indelen in categorieën van de 

activiteiten; dat is nodig voor het invullen van het Formulier B dat we elk jaar moeten 

indienen.” 

 

Wat de noden voor de toekomst betreft, tekenden we de volgende wensen op: 

 

Gemeente XI en Gemeente XIV: “Met de subsidie kunnen de werkings- en personeelskosten 

niet betaald worden. De voorwaarden om de werkingskosten te financieren, zouden moeten 

herzien worden.” 
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Gemeente XI: “Ik zou willen dat er een overlegplatform opgezet werd om het concept 

‘cultuur’ te verduidelijken. Het lijkt me heel belangrijk dat de cultuurverantwoordelijken zich 

dergelijke vragen stellen.” 

 

Gemeente XV: “Ik mis wat aanknopingspunten. Daarom heb ik mij ingeschreven voor een 

opleiding tot cultuurverantwoordelijke. Men zou systematisch ontmoetingen moeten 

organiseren waarop men thema's uit verschillende gebieden zou behandelen, zodat we op de 

hoogte kunnen blijven.” 

 

Gemeente VIII en Gemeente XIV: “Ik moet mij hier voltijds mee bezighouden om goed 

werk te kunnen leveren.” 

 

Gemeente XIII: “Wij willen ons meer toeleggen op activiteiten op lange termijn, naar de 

gemeenschap gericht, maar daarvoor hebben we meer financiële middelen en mensen nodig.” 

 

Gemeente VI: “Als ze ons vragen meer groepsactiviteiten op te zetten, moeten ze ons ook de 

nodige middelen geven.” 

 

Gemeente XVI: “Beschikken over een verzameling ‘best practices’ zou nuttig zijn.”  

 

IV.2.8.3 Besluit 

 

Samengevat doen we de volgende vaststellingen: 

● Over het algemeen beschouwt men het Koninklijk Besluit als voldoende ruim, wat het 

werk vereenvoudigt. 

● De respondenten zijn unaniem: dit Koninklijk Besluit is zeer nuttig. De persoonlijke 

ontplooiing geconstateerd bij de begunstigden en de resultaten op het gebied van 

verbeterd zelfvertrouwen en het smeden van sociale banden zijn zo positief dat het 

verdwijnen van deze maatregel een ware ramp zou betekenen. 

● Het feit dat het Koninklijk Besluit twee jaar beslaat, wordt in de meeste gevallen als 

een probleem gezien voor de dagelijkse werking. Het financieel beheer van de 

activiteiten en het plannen van toekomstige acties wordt erdoor bemoeilijkt. Een vraag 
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die steeds terugkomt, is het laten samenvallen van de termijn van de 

participatiesubsidie met het kalenderjaar, van januari tot december. 

● Over het algemeen vinden de respondenten het Formulier B dat ze elk jaar moeten 

indienen onduidelijk, en dus niet gemakkelijk in te vullen. Vooral het onderbrengen 

van de activiteiten in categorieën blijkt voor moeilijkheden te zorgen. De 

cultuurverantwoordelijken zouden graag een duidelijkere omschrijving van de 

verschillende categorieën krijgen. 

● De maatschappelijk werkers zouden willen dat er via de subsidie meer middelen 

toegekend werden om de werkingskosten te dekken. We stellen vast dat ze bijna allen 

vragen naar de mogelijkheid om een medewerker in dienst te nemen die zich 

uitsluitend met sportieve, sociale en culturele activiteiten zou bezighouden. 

● De respondenten willen meer duidelijkheid over hun rol; ze willen een eenduidige 

omschrijving van hun taak. 

● De respondenten zouden over meer overlegorganen willen beschikken waarin ze van 

gedachten kunnen wisselen over uiteenlopende thema's. 
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IV.4. ANALYSE VAN DE INTERVIEWS (VLAANDEREN) 

 

IV.4.1. Het verleden 
 

Om meer zicht te krijgen op de evolutie in de werkwijze van de OCMW’s omtrent dit KB, 

gingen we in de interviews na of er voor het KB al initiatieven werden genomen richting 

sociale, culturele en sportieve participatie.  

Wij geven kort de resultaten weer, maar voor meer uitgebreide informatie willen we de lezer 

doorverwijzen naar het vorige rapport102 dat dieper ingaat op dit item. Temeer we in deze 

analyse geen tegenstrijdige gegevens vinden met het vorige rapport.  

 

Bij de meeste OCMW’s was er voor dit KB weinig of geen aandacht voor participatie aan 

sociale, culturele en sportieve activiteiten. We merken wel dat deze maatregel goed aansluit 

bij de visie van de OCMW’s die reeds volgens een ‘maatzorgsysteem’ werken. In deze 

OCMW’s was er al aandacht voor onder andere vakantie-activiteiten voor kinderen of voor de 

aansluiting bij een sportvereniging. 

 

Bijna alle respondenten gaven aan dat er voor de maatregel werd geïmplementeerd vanuit de 

cliënten weinig vragen werden geformuleerd. Of zoals een OCMW-medewerker het 

formuleerde ‘cliënten dachten dat ze dit niet mochten vragen’.  

De vraag werd door de OCMW’s ook niet gestimuleerd.  

 

 

IV.4.2. Relevante factoren en criteria bij de besteding van de middelen 
 

 IV.4.2.1. Subsidiebedrag 

 

Uit de interviews blijkt dat de meeste OCMW’s een plafondbedrag (bijvoorbeeld 50 euro per 

cliënt op jaarbasis) hanteren. Het argument is om zoveel mogelijk cliënten te kunnen 

                                                 
102 Clé, A., Mechbal, L., (2004). Rapport betreffende de onderzoeksopdracht inzake toelage aan de OCMW’s om 
de sociale en de culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen. POD MI. Brussel.  
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bereiken. Ook zijn er heel wat OCMW’s die het principe van cofinanciering onderschrijven. 

Door het mee bekostigen van de activiteit wil men de cliënten responsabiliseren en leren 

omgaan met het budgetteren van vrijetijd.  

 

Citaat: 

‘Zomaar een ticket geven, daar gaan ze niet naartoe.’ 

‘Af en toe belt een cliënt om te vragen hoeveel budget hij/zij nog ter beschikking heeft, 

vooraleer te beslissen welke activiteit ze gaan doen.’ 

 

 IV.4.2.2. Activiteiten 

 

We merken dat de OCMW’s het KB vanuit twee invalshoeken benaderen. De ene groep kiest 

bewust voor individuele activiteiten, de andere groep investeert meer middelen in de 

groepsactiviteiten die al dan niet door het OCMW worden georganiseerd. Sommigen zoeken 

een evenwicht tussen beiden.  

 

Enkele citaten:  

‘70% van de middelen gaan de individuele ondersteuning, 30% van de middelen wordt 

gebruikt voor activiteiten met de partners en het armoedenetwerk.’ 

‘75% van de middelen gaat naar de groepsactiviteiten die vertrekken vanuit 

samenlevingsopbouw. De sociale dienst behartigt met de overige 25% de individuele 

aanvragen.’  

‘Wij focussen vooral op individuele activiteiten. Wij gaan zeker zelf geen activiteiten 

organiseren.’ 

‘Wij hebben tot nu enkel op individuele activiteiten gefocust. Maar dit jaar hebben we op 

initiatief van de sociale dienst een groepsuitstap georganiseerd. Omwille van de vele positieve 

reacties van de deelnemers zullen we dit volgend jaar waarschijnlijk opnieuw doen.’ 

‘In het begin van de maatregel besliste we enkel via individuele betoelaging te werken, maar 

in december hadden maar één zesde van onze subsidies opgebruikt. Ondertussen zijn we 

overgeschakeld op een gelijke verdeling: ongeveer 50% van de subsidie wordt gebruikt voor 

individuele tegemoetkomingen, de overige 50% gebruiken we om bestaande projecten extra te 

ondersteunen of om activiteiten te organiseren die anders te duur zijn.’ 
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Ongeacht of de OCMW’s vanuit individuele of collectieve hoek het KB benaderen, komt 

meermaals naar voor dat zij vooral willen vertrekken vanuit de vraag van de cliënt.  

 

Citaat: 

‘Wij vinden de noden van de cliënt belangrijk. Je moet niet organiseren in de leegte maar 

kijken wat de cliënt nodig heeft, wat hij wil. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te 

sluiten op het bestaande aanbod.’ 

‘De activiteiten worden vooral gekozen op basis van wat mensen zelf willen. Er wordt een 

rondvraag georganiseerd waarop we onze werking baseren.’ 

‘Voor de toekomst willen we kijken wat de cliënten zelf willen, want het is moeilijk om hen 

te motiveren.’ 

‘We vertrekken vanuit de vraag van de cliënten en dan wordt er gekeken of het past binnen de 

criteria van het KB.’ 

 

In de interviews komt meermaals naar voor dat er binnen de OCMW’s af en toe discussie is 

over het type activiteit. Hoe gaan we om met het commerciële aanbod? Zijn filmtickets een 

‘goede’ manier van participeren? Eveneens rijzen er vragen over de (on)toegankelijkheid van 

het huidige aanbod. 

 

Enkele citaten: 

‘Meest populair zijn bij ons de gratis filmtickets. Dit heeft volgens ons niet echt een 

meerwaarde: want daar zit je allemaal apart in het donker te kijken naar een film. Een 

sportclub of zo lijkt ons waardevoller.’ 

‘Wij financieren geen commerciële activiteiten. Er is immers genoeg (betaalbaar) aanbod van 

de stadsdiensten. Wij willen de mensen niet laten proeven van dingen die ze nadien niet zelf 

kunnen betalen.’ 

‘Wij opteren voor laagdrempelige activiteiten die ze eventueel zelf kunnen verder zetten.’ 

‘Elk jaar kopen wij filmtickets aan. Dit heeft een zeer grote bijval, mensen vragen daar naar.’ 

‘Veel zaken van het bestaande aanbod hebben een te hoge drempel en het is dan ook moeilijk 

om bij dat aanbod aan te sluiten.’ 

‘Er is weinig aansluiting met het reguliere aanbod. Het cultuurcentrum is te elitair, het 

jeugdhuis te studentikoos. Onze eigen activiteiten hebben een lagere drempel en zijn 

populairder.’ 
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‘Het aanbod van de federale instellingen is zeer hoog gegrepen, zelfs voor de maatschappelijk 

werkers, dan zeker voor de cliënten.’ 

 

De meeste OCMW’s zijn het wel over één ding eens: men kan de participatie niet bevorderen 

door enkel tickets (onder andere boekenbonnen, de diverse lokale sport- en cultuurcheques, 

Sodexho-cheque, enzovoort) uit te delen. De financiële drempel is zeker niet de enige. 

Mensen in armoede ondervinden nog heel wat drempels103 waardoor ze niet of minder 

participeren. Veel OCMW’s hechten daarom enorm belang aan de toeleiding naar activiteiten.  

 

Citaat: 

‘Alleen gaan ze niet, tenzij enkel de meest weerbare mensen.’ 

‘De stap naar dingen die ze niet kennen, is groot.’ 

‘Vanuit ons cultuurproject, dat veel belang hecht aan de toeleiding en de begeleiding, merken 

wij dat ons publiek zich steeds vernieuwd.’ 

 

Opvallend is dat weinig of geen OCMW’s werken aan de digitale kloof vanuit het KB. De 

argumentatie is overal dezelfde. Er is weinig interesse, het bedrag dat kan gesubsidieerd 

worden voor de aankoop van een computer is te laag. Daarenboven zijn er vele andere kosten, 

onder andere de aankoop van softwarepakketten, maandelijkse internetabonnementen, 

enzovoort.  

 

Citaat: 

‘Er werd wel promotie gemaakt voor ‘Internet voor iedereen’ maar er was weinig respons.’ 

‘De aankoop van een recyclagecomputer kent geen succes. Er is weinig interesse. En mensen 

die wel geïnteresseerd zijn in de aankoop van een computer, willen een nieuwe, net zoals 

iedereen.’  

‘Het is moeilijk om de mensen te overtuigen van de aankoop van een recyclagecomputer. Zij 

vertrouwen dit toch niet.’ 

 

Maar concluderen dat er helemaal niet aan de digitale kloof wordt gewerkt, kunnen we niet. 

Dikwijls ontstaan of bestaan er initiatieven vanuit andere gemeente/stadsdiensten die met 

middelen uit andere financiële bronnen worden georganiseerd.  

                                                 
103 Deze drempels worden uitvoerig besproken in: Clé, A. (2005). Sociale, culturele en sportieve participatie. Het 
OCMW aan zet.’ POD Maatschappelijke Integratie. Brussel.  
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Citaat: 

‘Er wordt wel over nagedacht op lokaal vlak, ook vanuit het OCMW, maar dit gebeurt niet 

vanuit dit KB.’ 

‘Vanuit het OCMW wordt er niet gewerkt rond ICT. Wel is er binnen de bibliotheek een 

bezorgdheid. Zij hebben dan ook ingetekend op een initiatief omtrent het creëren van 

openbare computerruimtes.’ 

 

 

 IV.4.2.3. Onduidelijkheid 

 

We onderscheiden duidelijk twee opinies bij de bevraagde OCMW’s. Voor de ene is het 

duidelijk welke activiteiten er met de subsidies kunnen gefinancierd worden. Zij appreciëren 

vooral de vrijheid en de autonomie die deze maatregel biedt om te kunnen inspelen op lokale 

noden en behoeften. Voor de andere groep ligt dit moeilijker. Deze OCMW’s willen graag 

meer duidelijkheid en opteren voor een meer omlijnd kader. Zij vrezen in de huidige situatie 

voor discussies met de federale administratie en eventuele inspectie.  

 

Citaat: 

‘Meer duidelijkheid mag er zijn, maar het mag ook niet te strikt zijn.’ 

‘Soms is het complex om activiteiten te verantwoorden.’ 

‘Wij houden een wrang gevoel over aan ons project van vorig jaar omdat er discussie was met 

de administratie of het project al dan niet paste binnen het de criteria van het KB. Dit 

motiveert niet echt om dit jaar opnieuw een project op te starten.’ 

‘We weten te weinig, er wordt te weinig richting gegeven. We zijn bang, als er een audit zou 

gebeuren, we de middelen niet op een juiste manier zouden gebruikt hebben. Gezien niet alles 

omschreven wordt, weten we niet altijd wat wel mag en wat niet.’  

 

IV.4.3. Doelgroep 
 

In de omzendbrief van 5 mei 2007 wordt verwezen naar de omschrijving van de doelgroep in 

de omzendbrief van 30 september 2004: 
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‘Er wordt niet langer gesproken over cliënten, maar over gebruikers van de openbare 

dienstverlening behorend tot de opdrachten van het centrum. Die dienstverlening moet in de 

ruimst mogelijke betekenis begrepen worden en mag niet beperkt worden tot de bijstand 

(leefloon, activering, andere uitkeringen, enzovoort). 

Personen die een zekere mate van welstand hebben maar toch beroep doen op een aspect van 

de dienstverlening van het OCMW (zoals kinderdagverblijf, poetshulp, thuismaaltijden, 

rustoord, serviceflats, advies en administratieve hulp met uitkeringen en formaliteiten, 

budgetbegeleiding, enzovoort) kunnen dus ook een voordeel genieten in het kader van de 

maatregel. Het spreekt voor zich dat het OCMW de billijkheid moet afwegen om het voordeel 

ook aan deze personen te gunnen.  

Asielzoekers (in een lokaal opvanginitiatief bijvoorbeeld) kunnen ook bij deze maatregel 

worden betrokken. Nochtans gaat de maatregel in het beginsel niet over de inburgering van 

asielzoekers en moet er vermeden worden dat asielzoekers een bijzondere doelgroep worden.’ 

 

In de interviews werd er zowel gepeild naar de prioritaire doelgroep –bakent het OCMW de 

doelgroep af?- als naar de doelgroep die ze effectief bereiken. 

 

We stellen vast dat een meerderheid van de bevraagden een ruime afbakening van de 

doelgroep hanteert. Sommigen geven aan zich te richten naar iedereen die verbonden is aan 

het OCMW, anderen beperken zich tot de gebruikers van de sociale dienstverlening (leefloon, 

budgetbegeleiding, enzovoort).  

 

Opvallend is dat bijna alle ondervraagden veel belang hechten aan de participatie van 

kinderen, jongeren en hun gezinnen.  

Citaat: 

‘Kinderen hebben geen schuld aan de situatie van hun ouders.’ 

Citaat: 

‘Via culturele of sportieve deelname kunnen we proberen om de negatieve spiraal van 

armoede te doorbreken.’ 

 

Bij de OCMW’s die samenwerkingsverbanden aangaan met anderen of werken vanuit een 

buurtgerichte aanpak, wordt de doelgroep ruimer gehanteerd.  

Citaat:  

‘Wij proberen ook breder te werken naar andere armen of daklozen via de straathoekwerkers.’ 
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‘Territoriaal (in een kansarme wijk) moet het gaan om mensen met een laag inkomen, maar 

ook mensen met een te lage ziekte-uitkering: hier worden de criteria iets ruimer toegepast.’ 

 

Wanneer we peilen naar de doelgroep die de OCMW’s met deze maatregel effectief bereiken, 

ongeacht hun vooropgestelde prioritaire doelgroep, blijken dat hoofdzakelijk gezinnen en/of 

alleenstaanden met kinderen te zijn.  

Enkele OCMW’s geven aan dat alleenstaanden moeilijk te bereiken zijn. Hetzelfde geldt voor 

de meest kansarme groep, die dikwijls verstoken blijft van vele initiatieven.  

 

Een aantal OCMW’s uit, bij de bespreking van de doelgroep, haar bezorgdheid over een 

trieste maatschappelijke trend. Zij zien de armoedegrens steeds meer verschuiven richting 

‘lage middenklasse’.  

Citaat: 

‘Er komen steeds meer vragen van alleenstaanden met kinderen. Zij zijn niet per definitie 

kansarm, maar na aftrek van alle kosten zijn er geen financiële middelen voor vrijetijd. Ook 

gezinnen met grote schulden of die geconfronteerd worden met ziekte hebben geen financiële 

ruimte meer voor vrijetijdsactiviteiten van hun kinderen.’ 

 

IV.4.4. Besluitvorming 
 

De besluitvorming gebeurt bij alle OCMW’s op gelijkaardige wijze. Medewerkers van de 

sociale dienst bereiden een voorstel voor omtrent de werkwijze, de afbakening van de 

doelgroep, enzovoort. Sommige OCMW’s hebben echter ook een ‘werkgroep cultuur’ die 

voorstellen formuleert, activiteiten organiseert, enzovoort.  

Citaat: 

‘De besluitvorming is ondermeer gebaseerd op de werkgroep cultuur die suggesties doet en de 

cliëntenraad die voorstellen formuleert. Op basis van deze twee neemt de raad een besluit 

inclusief budget, activiteiten en verdeling.’ 

 

Op het bijzonder comité of op een raadsvergadering wordt het voorstel vervolgens 

besproken/aangepast/goedgekeurd. Over het algemeen zijn er op dit niveau binnen de 

OCMW’s geen noemenswaardige discussies. Integendeel, de meeste OCMW-besturen staan 
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positief tegenover de maatregel en erkennen de meerwaarde van participatie aan sociale, 

culturele en sportieve activiteiten.  

 

Enkelen geven wel aan dat sommige maatschappelijk werkers het nog moeilijk hebben met de 

maatregel. Soms vanuit praktische redenen (bijvoorbeeld: bijkomende werklast, sport en 

cultuur passen niet altijd binnen een moeilijk hulpverleningsgesprek), soms vanuit 

inhoudelijke argumenten (bijvoorbeeld: dit is niet de taak van een OCMW, hebben de cliënten 

daar wel recht op).  

Citaat: 

‘Wij hadden een kerstfeestje gepland. Maar het is uiteindelijk niet doorgegaan omdat er te 

weinig gemotiveerde medewerkers waren.’ 

 

IV.4.5. Communicatie 
 

In de vragenlijst werden een aantal vragen opgenomen met betrekking tot de communicatie 

omtrent de maatregel. Hoe wordt de maatregel intern gecommuniceerd? Op welke manier 

worden de cliënten van de mogelijkheden op de hoogte gebracht? Wordt de maatregel nog 

naar andere actoren gecommuniceerd? 

 

 IV.4.5.1 Interne communicatie 

 

De interne communicatie gaat niet meer zozeer om de bekendmaking en de duiding van de 

maatregel. Iedereen is ondertussen op de hoogte van de maatregel en de doelstelling ervan.  

Bij de meeste OCMW’s wordt de maatregel op het teamoverleg besproken. Dit gaat van de 

aankondiging van de nieuwe looptijd, over de gebruiksmodaliteiten (wie kan er gebruik van 

maken, welke activiteiten worden gefinancierd, enzovoort) tot het bespreken van 

twijfelgevallen.  

 

Opmerkelijk is dat weinig of geen OCMW’s de interne communicatie in verband brachten 

met het sensibiliseren van de OCMW-medewerkers. Nochtans merken we dat wanneer de 

OCMW-medewerkers, in het bijzonder de maatschappelijke werkers, de maatregel niet van 

harte ondersteunen, dit een sterke invloed heeft op hoe de OCMW’s met de maatregel 

omgaan.  
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Een OCMW geeft ook aan dat de maatregel systematisch aan bod komt in de opleidingen 

voor nieuwe medewerkers. 

 

IV.4.5.2. Communicatie naar cliënten 

 

De bevraagde OCMW’s zijn het allemaal eens over een ding: schriftelijke communicatie naar 

de cliënten werkt onvoldoende of helemaal niet.  

Hoewel er toch heel wat OCMW’s zijn die gebruik maken van schriftelijke 

communicatiekanalen: bijvoorbeeld een brief sturen bij het nieuwe begin van de looptijd, 

groepsactiviteiten per brief aankondigen, het verspreiden van een folder, enzovoort. Toch 

merken zij dat dit niet de meest efficiënte wijze is om de cliënten te bereiken. Velen weten 

echter niet hoe zij de (schriftelijke) communicatie anders kunnen aanpakken. 

Citaat: 

‘Elk jaar maken wij een folder voor de cliënten, behalve dit jaar, omdat het toch niet werkt. 

Maar nu twijfelen we terug om volgend jaar een folder te maken.’ 

 

 

Wat werkt wel? Alle OCMW’s bevestigen het belang van persoonlijke communicatie. Het 

gesprek met de maatschappelijk werker is van cruciaal belang om de cliënten te informeren én 

te stimuleren om te participeren aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.  

Dit impliceert dat de (positieve) houding en de inspanningen van de maatschappelijk werker 

een grote impact hebben op het gesprek. 

Citaat: 

‘We communiceren vooral mondeling via de maatschappelijk werker, maar dan hang je 

volledig af van de maatschappelijk werker.’ 

Citaat: 

‘Je merkt wel dat bij de ene maatschappelijk werker meer cliënten gebruik maken van de 

maatregel dan bij de andere.’ 

 

Daarnaast is de ‘mond-aan-mond reclame’ nog steeds het beste communicatiemiddel. Heel 

wat OCMW’s geven aan dat de gekendheid van de maatregel steeds toeneemt. Cliënten die 

reeds gebruik maken van de maatregel, vertellen dit door aan familie, vrienden, buren.  
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Andere OCMW’s maken de maatregel ook bekend via beeldschermen in de wachtzaal, een 

cliëntenkrantje, de website, enzovoort.  

 

IV.4.5.3. Communicatie naar derden 

 

We merken bij de bevraagde OCMW’s een minimale communicatie naar derden. 

Enkelen brengen de lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen op de hoogte van de 

maatregel zodat deze, indien nodig, mensen kunnen doorsturen. 

Anderen kondigen ook de maatregel of activiteiten in het kader van de maatregel aan in de 

plaatselijke pers. Maar dit is eerder met de bedoeling om mensen uit de doelgroep te bereiken. 

 

 

IV.4.6. Samenwerkingsverbanden 
 

Wegens de summiere informatie in de eindrapporten ging er in de interviews extra aandacht 

naar samenwerkingsverbanden die door de OCMW’s al dan niet werden aangegaan.  

 

Een overgrote meerderheid van de OCMW’s werkt samen of heeft contact met externe 

partners. Deze samenwerking kan wel verschillende vormen aannemen. Bij sommigen 

bevindt de samenwerking zich in een prille beginfase, anderen hadden een eenmalig overleg 

met lokale organisaties, nog anderen zetten samen initiatieven op. Opvallend is dat bijna alle 

OCMW’s de samenwerking positief evalueren.  

 

Enkele citaten: 

‘Ik hoop op een samenwerking met de gemeentelijke diensten. De wil is er wel, maar er moet 

eerst een platform geïnstalleerd worden.’ 

‘Er wordt altijd gezocht naar organisaties die graag samenwerken.’ 

‘Een grote ja voor samenwerking. Een OCMW moet niet alles zelf doen maar moet naar alle 

middelen en manieren zoeken zodat mensen makkelijker kunnen kiezen, hun weg vinden naar 

wat er wordt aangeboden.’ 

‘Om een goed aanbod te kunnen leveren, zoeken we vooral naar samenwerking. Deze 

samenwerking moet er natuurlijk wel op lange termijn komen, anders is ze niet echt nuttig.’ 
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‘Wij hebben een uitgebreid netwerk van een zestigtal partners. De meeste blijven trouw aan 

de samenwerking.’ 

 

De samenwerking gebeurt hoofdzakelijk met sociale organisaties (onder andere verenigingen 

waar armen het woord nemen, CAW, buurthuizen) en in mindere mate met culturele actoren 

(onder andere de gemeentelijke cultuurdienst, het cultuurcentrum, sociaal-artistieke werking). 

Van samenwerking met lokale sportactoren wordt weinig melding gemaakt.  

 

Enkele citaten: 

‘De samenwerking gebeurt vooral met het cultuurcentrum. De samenwerking verbetert en 

gaat in stijgende lijn.’ 

‘Met sport is er weinig of geen overleg. Maar het is wel noodzakelijk omdat cliënten vooral 

sport vragen.’  

‘Er wordt beperkt samengewerkt met cultuur en jeugd, er wordt wel eens wat aangebracht. 

Iedereen kan vanuit zijn eigen knowhow werken.’ 

‘De groepsactiviteiten krijgen gestalte via de dienst samenlevingsopbouw. De 

verantwoordelijke voor cultuur bereidt het budget voor. De activiteiten worden samengesteld 

op basis van consultatie (wat is er nodig?) via ondermeer het DSO-forum (daar zetelen ook 

doelgroepleden in) en de vereniging waar armen het woord nemen.’ 

 

In steden en gemeenten waar een vrijetijdspas, al dan niet gekoppeld aan dit KB, wordt 

aangeboden, merken we dat er een ruimer netwerk is van zowel sociale, culturele als sportieve 

actoren.  

 

Ongeacht de positieve ervaringen, hebben een aantal OCMW’s toch kritische bedenkingen bij 

de samenwerking. 

Enkele citaten: 

‘De verantwoordelijkheid voor de participatie van mensen in armoede mag niet verschuiven 

naar het OCMW, zeker niet voor schoolactiviteiten.’ 

‘De verantwoordelijkheid ligt vooral bij de culturele aanbieders: zij moeten meer 

verantwoordelijkheid nemen en aandacht hebben voor de zwaksten. Dit staat ook in opdracht 

die ze krijgen van de overheid, maar dit wordt te weinig toegepast en niet gecontroleerd. Op 

die manier kan geen sterk beleid gevoerd worden. De culturele aanbieders willen vooral 

succes, en dat succes vinden ze niet bij de zwakke doelgroepen.’ 
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‘Het cultuurcentrum moet zorgen voor een divers aanbod dat voor iedereen toegankelijk is.’ 

 

In Vlaanderen moeten de steden en gemeenten een jeugd-, cultuur- en/of sportbeleidsplan 

opmaken in ruil voor subsidies. In al deze plannen moet er aandacht gaan naar participatie van 

maatschappelijk kwetsbare groepen. Daarom leek het ons interessant om te peilen naar de 

betrokkenheid van de OCMW’s bij de ontwikkeling van deze beleidsplannen.  

Het blijkt dat weinig OCMW’s actief werden betrokken bij de opmaak van de voorbije 

beleidsplannen. Waar het wel gebeurde, was het voor de OCMW-medewerker een positieve 

ervaring. 

 

Citaat: 

‘Het OCMW heeft geparticipeerd aan de voorbereiding van het vrijetijdsplan voor de stad. Dit 

was een positieve ervaring. De sociale invalshoek moet sterk bewaard worden want het 

middenveld zit op een heel ander niveau. De inbreng vanuit het OCMW werd wel 

gewaardeerd. Maar indien dit niet aanwezig is, wordt er niet aan gedacht. Zij worden niet met 

de armoedeproblematiek geconfronteerd.’ 

 

 

IV.4.7. Evaluatie 
 

Aan de respondenten werd gevraagd hoe zij de maatregel ervaren en waarderen. Zien zij 

positieve effecten?  

In een tweede luik van de vraag kwam ook de interne evaluatie aan bod. 

 

De meeste OCMW’s staan positief tegenover de maatregel en erkennen de meerwaarde van 

participatie aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Door de vele positieve reacties 

vanuit de cliënten die de OCMW’s ontvangen, worden zij ook gestimuleerd om hier verder 

aan te werken.  

 

Citaat: 

‘Wij zijn best tevreden met de maatregel, want het heeft geleid tot nieuwe initiatieven en een 

groter netwerk. We zouden de subsidies niet echt graag verliezen.’ 
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‘De cliënten reageren positief omdat hun kinderen kansen krijgen. Het komt de relatie tussen 

de begeleiding en de cliënt ten goede.’ 

‘Als OCMW kan je op een positieve manier naar buiten treden. Voor de cliënten maakt dit 

een psychologisch verschil. Zij appreciëren dit.’ 

 

Ondanks de vele positieve reacties plaatsen sommige OCMW’s een kritische kanttekening. 

 

Citaat: 

‘Wij hebben een algemene kritiek, die deels deze subsidie overstijgt. Voor mensen in armoede 

wordt een serie afzonderlijke maatregelen getroffen die erg versnipperd zijn. Men moet 

komen tot een meer geïntegreerde maatregel via een behoorlijk basisinkomen, een 

laagdrempelig aanbod en betaalbare activiteiten.’ 

‘Er lopen veel goedbedoelde initiatieven naast mekaar. Dit is verwarrend voor de cliënten en 

creëert drempels. De versnippering zorgt ook voor administratieve overlast. 

 

 

IV.4.8. Noden en plannen voor de toekomst 
 

 IV.4.8.1. Noden 

 

In bijna alle interviews komt de looptijd van het KB –van mei tot april- ter sprake. Velen 

pleiten voor het invoeren van een kalenderjaar. Dit zou volgens hen eenvoudiger zijn, zowel 

voor de boekhoudkundige verwerking als naar de cliënten toe. Wanneer het KB verschijnt, 

zijn sommige vakantie-activiteiten al volzet of is de inschrijvingsperiode al afgelopen.  

 

Een tweede noodzaak die werd geformuleerd is het gebrek aan een duidelijker werkkader. Dit 

wil zeggen een duidelijker omschreven KB en bijhorende criteria. Omdat dit eerder in de tekst 

aan bod kwam, gaan we hier nu niet dieper op in.  

 

Een derde aandachtpunt is het eenmalige karakter van de maatregel. De onzekerheid blijft bij 

vele OCMW’s bestaan. Zij beschikken ook niet over voldoende financiële middelen om, 

indien de maatregel verdwijnt, de acties uit het KB op te vangen.  
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Een aantal respondenten zoeken naar een structureler inhoudelijk kader. De meesten zoeken 

daarom aansluiting bij het lokaal sociaal beleid.  

 

Citaat: 

‘Het KB moet geïntegreerd worden in een structureler kader. OCMW’s delen geen 

voedselpakketten meer uit, dus kunnen ze ook geen ‘cultuurpakketten’ uitdelen.’ 

‘Wat de inbedding lokaal betreft. Men vertrekt vanuit de vraag: ‘wat dient zich aan?’. Er is nu 

een betere inbedding dankzij de maatregel, het sociaalbeleidsplan en de strategische planning. 

Er is met andere woorden nu een meer gestructureerde samenwerking.’ 

 

Een vierde, maar niet onbelangrijk aandachtspunt is het belang van de toeleiding en de 

begeleiding. Investeren in toeleiding en begeleiding betekent dikwijls ook investeren in 

personeel.  

 

Citaat: 

‘Wij willen meer groepsprojecten opstarten, maar moeten daarvoor de personeelskost volledig 

zelf dragen.’ 

‘Toeleiding en begeleiding blijven het moeilijkst maar zijn noodzakelijk. Jammer genoeg 

passen deze personeelskosten niet in het KB.’ 

 

 IV.4.8.2. Toekomstplannen 

 

Wij peilden ook naar de toekomstplannen van de respondenten. Het meest gehoorde antwoord 

was ‘wij willen verder doen zoals we nu bezig zijn’. Sommigen gaven aan van toch een 

vernieuwing door te voeren of nieuwe initiatieven op te starten. Veel is echter afhankelijk van 

de lokale context. 

 

Citaat: 

‘Onze toekomst zal sterk afhankelijk zijn het nieuwe KB. Onze eigen werking wordt zeker 

verder gezet, maar de werking die volledig steunt op het KB hangt af van het nieuwe KB.’ 

‘Wij zouden graag vanuit de sociale dienst een buurtwerking opstarten.’ 

‘De subsidies werden tot nu verdeeld tussen de sociale dienst, de dienst thuiszorg en het 

rusthuis. Vanaf volgend jaar gaan alle middelen naar de sociale dienst.’ 
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‘Wij willen graag een vrijetijdspas ontwikkelen in samenwerking met de verschillende 

stadsdiensten. 

‘Wij willen meer gaan samenwerken rond sport.’ 

‘Wij willen meer werken rond ’10 plekken om te ontdekken’.104 

 ‘Momenteel zijn wij gestart met het ontwikkelen van een visie en een draaiboek. Dit willen 

wij verder afwerken. Daarnaast willen wij meer overleg met de gemeentelijke diensten. Onder 

andere door het cultuurplatform dat is opgericht om vanuit cultuur de participatiedrempels te 

verlagen.’ 

 

 

IV.4.9. Besluit 
 

Samenvattend komen in Vlaanderen tot volgende vaststellingen. 

• Bijna alle respondenten staan positief tegenover de maatregel en erkennen de 

meerwaarde van participatie aan cultuur en sport. Door de vele reacties vanuit de 

cliënten die de OCMW’s ontvangen, worden zij ook gestimuleerd om hier verder aan 

te werken. 

• De meeste OCMW’s hanteren een plafondbedrag. Ze werken eveneens via 

cofinanciering om te cliënten te responsabiliseren. 

• We merken twee stromingen bij de uitvoering van het KB. De ene groep OCMW’s 

legt bewust nadruk op individuele activiteiten, de andere heeft meer aandacht voor 

groepsactiviteiten. 

• De respondenten vinden het belangrijk om te vertrekken vanuit de vraag of de keuze 

van de cliënten.  

• Het uitdelen van cheques of tickets is niet voldoende. De financiële drempel is zeker 

niet de enige voor mensen in armoede. Daarom hechten de OCMW’s veel belang aan 

toeleiding en begeleiding.  

• Vanuit het KB wordt er het minst gewerkt rond ICT en het dichten van de digitale 

kloof. De mogelijkheden die binnen het KB worden geboden, zijn volgens de 

respondenten ontoereikend.  

                                                 
104 Dit refereert naar het aanbod van de federale wetenschapsinstellingen dat werd voorgesteld op 9 november 
2006. 
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• De houding van de maatschappelijk werker tegenover sociale, culturele en sportieve 

participatie speelt een zeer belangrijke rol in het motiveren en informeren van de 

cliënten.  

• Heel wat respondenten geven aan dat het KB en de uitvoeringscriteria niet duidelijk 

zijn. Zij weten welke activiteiten al dan niet met de maatregel kunnen gefinancierd 

worden.  

• Met de maatregel worden vooral kinderen en hun gezinnen bereikt. De meest 

kansarme groep wordt echter moeilijk bereikt.  

• De besluitvorming gebeurt bij de meeste OCMW op gelijkaardige wijze. Medewerkers 

van de sociale dienst bereiden een voorstel voor dat wordt voorgelegd aan het 

bijzonder comité of aan de raad.  

• Bijna alle respondenten geven aan dat mondelinge communicatie met de cliënten zeer 

belangrijk is. Vooral het gesprek met de maatschappelijk werker is van belang.  

• De meeste OCMW’s werken reeds in min of meerde mate samen. Deze samenwerking 

wordt door alle respondenten positief ervaren.  

• Er wordt vooral samen gewerkt met sociale en culturele partners, veel minder met 

sportieve partners.  

• De OCMW’s wijzen echter op de verantwoordelijk van de sociale, culturele en 

sportieve partners bij het samenstellen van toegankelijk aanbod voor iedereen.  

• In het onderzoek komen vier belangrijke noden naar voor: (1) er is vraag naar een 

duidelijker omschreven KB en uitvoeringscriteria, (2) bijna alle respondenten vragen 

de aanpassing van de looptijd naar een kalenderjaar, (3) de meeste vragen naar een 

structurele omkadering van het KB en (4) bijna alle OCMW’s onderschrijven het 

belang van toeleiding en begeleiding. 

 

 

IV.5. CONCLUSIE 

 

• Het verleden : 

 

o  Bij deze analyse bekomen we gelijkaardige resultaten dan in 2004: er was 

voorheen het KB weinig vraag van de cliënten. Wanneer er een vraag was, was 
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het meestal in functie van de kinderen. De OCMW’s van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest die een echte traditie van aanmoediging en promotie 

hebben zijn zeldzaam. 

o  de maatschappelijk werkers worden van de weldaden van de subsidie 

overtuigd maar aandacht aan de 'strik aan de werkgelegenheid' of aan overmaat 

aan werk voor de maatschappelijk werkers 

 

• Factoren en criteria bij de besteding van de middelen: 

 

o  In Wallonië hecht men veel belang het participatief karakter de activiteit, het 

ontwikkelen van een sociale band, de mogelijkheid die de activiteit biedt om 

een maximum aantal personen te bereiken, enzovoort. 

o In Vlaanderen wil men vooral vertrekken vanuit de vraag of de keuze van de 

cliënt.  

o  De OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken meer met 

groepsactiviteiten dan de Waalse OCMW’s. Daarvoor zijn twee redenen: 

enerzijds hebben de Waalse OCMW's veel middelen, anderzijds ontbreekt de 

wil om groepsactiviteiten op te starten.  

o In Vlaanderen vindt men het uitdelen van cheques of tickets niet voldoende. 

De financiële drempel in zeker de enige voor mensen in armoede. Daarom 

hechten de OCMW’s veel belang aan toeleiding en begeleiding.  

o Vanuit het KB wordt het minst gewerkt rond ICT en het dichten van de digitale 

kloof. De mogelijkheden die binnen het KB worden geboden, zijn volgens de 

respondenten ontoereikend. 

 

• Doelgroep : 

 

o  De OCMW’s hanteren een ruime afbakening maar het zijn vooral kinderen, 

gezinnen en senioren die bereikt worden. De meest kansarme (onder andere 

volwassenen die geïsoleerd leven) groep wordt moeilijk bereikt.  

 

• Besluitvormingsproces : 

 

o  Medewerkers van de sociale dienst bereiden een voorstel voor dat wordt 
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voorgelegd aan het bijzonder comité of de raad. Sommigen werken met 

‘principsbeslissingen’. 

 

• Communicatie : 

 

o  Heel wat OCMW’s gebruiken schriftelijke communicatiekanalen (onder 

andere aanplakbiljetten, brieven ter kennisgeving, enzovoort) maar zij geven 

aan dat dit ondoeltreffend werkt. In Wallonië wordt er eveneens gewerkt SMS, 

flyers, email en dergelijke. Dit loopt beter maar dat vraagt meer werk. 

o  Mondelinge communicatie werkt het efficiëntst. Daarbij speelt het gesprek 

met de maatschappelijk werker een grote rol. Dit impliceert een positieve 

houding van de maatschappelijk werker ten aanzien van het KB.  

 

• Samenwerkingsverbanden : 

 

o Samenwerking betekent een meerwaarde voor de werking. Vooral in 

Vlaanderen ervaart met de samenwerking met partners positief.  

o  De respondenten wijzen wel op een gebrek aan middelen (onder andere voor 

personeelskosten) om samenwerkingen te financieren.  

 

• Evaluatie : 

 

o  De interne evaluatie gebeurt meer op informele wijze. 

o  Bijna alle respondenten staan positief tegenover de maatregel en erkennen de 

meerwaarde van participatie aan cultuur en sport. Door de vele positieve 

reacties vanuit de cliënten die de OCMW’s ontvangen, worden zij ook 

gestimuleerd om hier verder aan te werken.  

 

• Noden en toekomstplannen : 

 

o De meeste respondenten vragen een aanpassing van de looptijd naar een 

kalenderjaar.  

o  Het formulier B, in het bijzonder de toepassing van de categorieën is voor vele 
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respondenten niet duidelijk. Zij weten niet goed welke activiteiten al dan niet 

worden aanvaard binnen het subsidiekader.  

o De meeste respondenten vragen een structurele omkadering van het KB. 

o  De maatschappelijk werkers vragen meer vorming en ervaringsuitwisseling. 
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V. AANBEVELINGEN 

 

 

Net zoals in de voorgaande hoofdstukken toetsen wij onze bevindingen regelmatig aan het 

eerste rapport ‘betreffende de onderzoeksopdracht inzake toelage aan de OCMW’s om de 

sociale en de culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen’, 

opgemaakt door Clé en Mechbal.  

Een aantal onderwerpen uit het eerste rapport komen niet meer aanbod. Uit de huidige 

resultaten blijkt immers dat de toenmalige aanbevelingen grotendeels werden opgevolgd. 

Andere onderdelen worden terug heropgenomen omdat de evolutie minimaal is.  

 

 

V. 1. VOORAFGAANDE BEMERKINGEN 

 

 V.1.1. Lokale context 
 

Net zoals er in het vorige evaluatierapport werd aangegeven, is de context waarin een OCMW 

werkt van grote invloed op de beslissingen die worden genomen, op de bestedingswijze, op de 

afbakening van de doelgroep, op de samenwerkingsverbanden, enzovoort. 

Ook de sociale, economische en geografische setting kunnen een invloed uitoefenen op de 

mogelijkheden die er zijn in de gemeente waarin een OCMW is ingebed. (CLé, Mechbal, 

2004) 

 

Wat nog meer weegt bij een dergelijke maatregel is ‘de cultuur’ die er heerst in een OCMW. 

Maatregelen worden beter geïmplementeerd en hebben een duurzamer karakter wanneer ze 

kunnen worden ingebed in een ruimer kader, in een ruimere visie. We merken dat deze 

subsidie perfect pas binnen de visie van de OCMW’s die reeds volgens een ‘maatzorg-

systeem’ werken en alle levensdomeinen van de cliënt benaderen. (CLé, Mechbal, 2004) 

We merken dat er bij de meeste van deze OCMW’s al voor de maatregel aandacht en ruimte 

was voor cultuur- en/of sportparticipatie. Zij hanteren de maatregel dan ook dikwijls als een 
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versterking op hun al bestaande initiatieven (bijvoorbeeld: lokale vrijetijdspassen, lidgelden 

voor sport- en cultuurverenigingen die reeds werden terug betaald, enzovoort). 

 

Daarnaast is de motivatie van de medewerkers van de OCMW’s, de maatschappelijk werkers 

in het bijzonder, van cruciaal belang. Zij verzorgen immers het directe contact met de 

cliënten. Daardoor spelen zij een belangrijke rol in het sensibiliseren en motiveren van de 

OCMW-cliënten om deel te nemen aan sport en cultuur. 

 

 

 V.1.2. Waardering van de maatregel 
 

De meeste geïnterviewde OCMW’s staan positief tegenover de maatregel en erkennen de 

meerwaarde van participatie aan cultuur en sport. Door de vele positieve reacties vanuit de 

cliënten die de OCMW’s ontvangen, worden zij ook gestimuleerd om hier verder aan te 

werken. 

Opvallend is dat vele OCMW’s aangeven, dat zij door deze maatregel een positief gesprek 

kunnen aangaan met hun cliënten. De cliënten krijgen met andere woorden een positiever 

beeld van de dienstverlening van het OCMW. Dit komt nog sterker naar voor bij OCMW’s 

die groepsactiviteiten organiseren waar zowel de OCMW-medewerkers als de cliënten aan 

deelnemen. 

 

Enkele OCMW’s maken zich wel bedenkingen bij de vele verschillende, wellicht 

goedbedoelde, maatregelen en initiatieven die door de diverse beleidsniveaus worden 

genomen voor mensen in armoede. Er is onder andere deze maatregel maar ook het Steunpunt 

Vakantieparticipatie, lokale kortingspassen, de cultuurcheque van Sodexho, enzovoort. Ook 

op andere domeinen wordt men geconfronteerd met vele kleine maatregelen. Het verhaal van 

het bos en de bomen komt dikwijls ter sprake. Zowel voor de OCMW-medewerkers als voor 

de cliënten wordt het overzicht moeilijk. Zij pleiten dan ook voor een meer geïntegreerde 

aanpak.  

 

 

 V.1.3. Gebruik van de maatregel 
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In 2004 en 2005 hebben 297 van de 308 Vlaamse OCMW’s gebruik gemaakt van de 

subsidies. In 2006 stijgt dit tot 304 OCMW’s.  

In Wallonië hebben 228 van de 262 OCWM’s een activiteitenverslag voor 2004. Voor 2005 

en 2006 stijgt dit tot 250 OCMW’s.  

In het Brussel Hoofdstedelijk Gewest hebben alle 19 OCMW’s gebruik gemaakt van de 

subsidie.  

 

 

V.2. AANBEVELINGEN VOOR HET BELEID 

 

 

De onderzoeksresultaten geven ons interessante informatie op twee vlakken. Enerzijds is er de 

informatie die nuttig kan zijn voor OCMW’s: inspirerende praktijken en methodieken, 

aandachtspunten, enzovoort. Anderzijds is er de informatie die belangrijk is voor het beleid. 

Het gaat dan meer over de opmerkingen die vanuit de OCMW’s komen aangaande 

reglementering, noden en voorwaarden om optimaal te kunnen werken. In dit hoofdstuk 

geven we, samengevat in enkele thema’s, voorstellingen en aanbevelingen voor het beleid. 

 

 

 V.2.2. De regelgeving 
 

  V.2.2.1. De categorieën 

 

Op basis van de analyse van de dossiers en de interviews merken we dat de toepassing en de 

invulling van de categorieën voor veel OCMW-medewerkers problematisch verloopt. De 

moeilijkheden situeren zich op twee niveaus. Ten eerste ontbreekt het aan duidelijke 

inhoudelijke definities van de verschillende bestedingsvormen om het ‘Formulier B’ op een 

correcte wijze in te vullen. Sommigen vullen het formulier in zonder enige logica of 

coherentie. Voorbeeld: abonnementen voor kranten en tijdschriften wordt zowel bij categorie 

1, 2, 3 àls 4 geclassifieerd.  
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Wij denken dan ook dat een duidelijkere omschrijving van de bestedingsvormen een 

vereenvoudiging in het werk van de OCMW-medewerkers zal toelaten. Daarenboven vormt 

het een goede basis voor toekomstige reflextie over de besteding van deze subsidie. 

 

Ten tweede onderscheiden we duidelijk twee opinies bij de bevraagde OCMW’s. Voor de ene 

is het duidelijk wat mag en niet mag en hoe ze op een degelijke manier kunnen omgaan met 

de middelen. Zij appreciëren zeer sterk de vrijheid en de autonomie die deze maatregel biedt 

aan de OCMW’s om voornamelijk te kunnen inspelen op de lokale noden en behoeften. Voor 

de andere ligt dit moeilijker. Deze groep zou graag meer duidelijkheid krijgen en opteren voor 

een duidelijker kader. Zij vrezen voor discussies met de administratie en eventuele inspectie.  

 

Aanbeveling: 

1. De bestedingsvormen die in het KB worden bepaald, dienen meer gespecificeerd te 

worden. Een document dat verduidelijkt tot welke categorie de diverse activiteiten behoren, 

lijkt ons aangewezen. Dit zal bijdragen tot een betere verwerking bij de OCMW-medewerkers 

en tot een betere evaluatie in de toekomst.  

2. Wij pleiten eveneens voor het installeren van een infolijn bij de administratie waar de 

OCMW’s terecht kunnen met hun vragen. Dit impliceert dat de maatregel ook voor de 

medewerkers van de administratie duidelijk is. 

 

 

  V.2.2.2. Activiteiten 

 

We merken dat een aantal activiteiten zich in een grijze schemerzone bevinden, onder andere 

vakanties, activiteiten in rusthuizen en schoolactiviteiten. Bij deze laatste twee loert de 

dubbele financiering om de hoek. Rusthuizen beschikken immers over een animatiebudget 

waarmee ze diverse interne activiteiten kunnen financieren. Het lijkt ons gepast om enkel 

uitstappen buitenshuis met de rusthuisbewoners te financieren vanuit deze maatregel. Bij de 

schoolactiviteiten kunnen we eenzelfde logica hanteren. Activiteiten (onder andere 

zwemmen) en uitstappen die verbonden zijn aan het leerprogramma vallen ten laste van de 

school. Buitenschoolse activiteiten kunnen opgenomen worden in deze maatregel. Een aantal 

OCMW’s wijzen er ook op dat de scholen hun verantwoordelijkheid voor betaalbaar of gratis 

onderwijs niet kunnen afschuiven op de OCMW’s.  
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Voor het aanbieden van betaalbare vakantiemogelijkheden maken een aantal OCMW’s 

gebruik van het aanbod van het Steunpunt voor Vakantieparticipatie, de verschillende 

mutualiteiten, enzovoort. De meeste discussies situeren zich bij de individuele, en meestal 

duurdere, vakanties. Het lijkt ons opportuun om de voorkeur te geven aan vakanties met een 

sociale inslag. Toch moet bij het nemen van beslissingen ter goedkeuring of afkeuring de 

billijkheid primeren.  

 

Voor wat ICT betreft, geven de meeste OCMW’s aan dat de initiatieven om de digitale kloof 

te dichten (internet voor iedereen, recyclagecomputer, enzovoort), die vanuit deze maatregel 

worden sterk onvoldoende zijn.  

OCMW’s spreken in de eerste plaats van weinig interesse van hun cliënten. Ten tweede 

vinden zij 175€ een minimale steun voor de aankoop van een computer. Er zijn immers nog 

heel wat bijkomende kosten: computersoftware, maandelijkse internetfacturen, enzovoort. Dit 

is té duur voor een persoon met een beperkt inkomen. Vanuit deze argumentatie worden de 

eerder genoemde initiatieven minimaal gepromoot bij de cliënten. 

 

Aanbeveling: 

1. Het luik ICT binnen de maatregel moet grondig herbekeken en aangepast worden. 

2. Een aantal activiteiten zoals schoolactiviteiten, vakanties en activiteiten in rusthuizen moet 

beter afgebakend te worden.  

 

 

  V.2.2.2. Eindrapport 

 

In het huidige eindrapport (formulier B) moeten de OCMW’s niet aangeven welke doelgroep 

ze bereiken. Dit is echter wel interessante informatie met het oog op een efficiëntere evaluatie 

en eventuele bijsturing van de maatregel in de toekomst.  

 

 

Aanbeveling: 

1. In het huidige formulier moet een plaats worden voorzien voor het invullen van de 

doelgroep. 
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  V.2.2.3. Kalenderjaar 

 

Heel wat OCMW’s hebben opmerkingen bij de looptijd (mei – april) van de maatregel. De 

meeste opmerkingen hebben betrekkingen op de boekhoudkundige verwerking. De huidige 

looptijd creëert daar immers een extra belasting. 

Ook de cliënten ervaren de looptijd als verwarrend. Voorbeeld: ‘Waarom is het geld op in 

maart waardoor een activiteit in de paasvakantie onmogelijk wordt?’ 

 

Aanbeveling: 

1. De looptijd van de maatregel moet aangepast worden aan een kalenderjaar, met andere 

woorden een looptijd van 1 januari tot 31 december. 

 

 

  V.2.2.4. Jaarlijkse verlenging van de maatregel 

 

De kritiek over het eenmalige karakter van de maatregel blijft bestaan. In het vorige rapport 

werd al aangegeven dat het toeleiden van cliënten veel meer inhoudt dan enkel het wegnemen 

van de financiële drempel. Structureel en duurzaam werken op een lange termijn, zijn bijna 

voorwaarden om mensen te bereiken die nog niet de gewoonte hebben om te participeren. 

Ook het sensibiliseren van de andere actoren en het aangaan van nieuwe vormen van 

samenwerking in de gemeente, veronderstellen een langetermijnproces. Daarom is het 

belangrijk dat de middelen op een structurele wijze worden gecontinueerd. (CLé, Mechbal, 

2004) 

 

In Vlaanderen proberen heel wat OCMW’s op lokaal gebied een structurele aanpak van de 

maatregel te zoeken. Velen zoeken naar linken tussen de maatregel en het Lokaal Sociaal 

Beleid. Maar zij geven wel duidelijk aan dat indien de middelen zouden wegvallen, de 

OCMW’s dit niet op eigen kracht kunnen continueren ondanks de eventuele lokale 

verankering.  

 

In Wallonië zijn er geen dergelijke beleidsmogelijkheden. Er zijn wel de ‘organisaties 

permanente educatie’ die buurtgericht vechten tegen de armoede en sociale uitsluiting. Zij 

doen onder andere via culturele en/of integratie-activiteiten.  
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Aanbeveling: 

1. De subsidies zouden structureel moeten zijn om echt optimaal te kunnen werken. 

 

 

 V.2.3. Omkadering 
 

Waar bij het begin van de maatregel heel wat OCMW’s niet wisten wat te doen met de 

maatregel, merken we nu een duidelijke evolutie. Ondertussen maken zowat alle OCMW’s 

gebruik van de middelen en hebben ze al heel wat ervaring opgebouwd. 

Bij vele OCMW’s is het directie- en bestuursniveau dan ook overtuigd van de meerwaarde 

van deze maatregel. Maar de motivatie en de houding van de maatschappelijk werkers is even 

doorslaggevend. Zij staan immers in voor de sensibilisering en motivering van de cliënten. Zij 

zijn de aangewezen personen om hun cliënten in aanraking te brengen met sportieve, sociale 

en culturele activiteiten. 

Daarom is het noodzakelijk dat het beleid aandacht heeft voor het aanbieden van voldoende 

omkadering voor de OCMW-medewerkers in het algemeen, en de maatschappelijk werkers in 

het bijzonder. 

 

Aanbeveling: 

1. Er moeten voldoende vormings- en uitwisselingsmomenten aan de OCMW-medewerkers 

worden aangeboden om optimaal te kunnen werken met de maatregel. 

2. Een herdruk van de eerste praktijkgids ‘Sociale, culturele en sportieve participatie. Het 

OCMW aan zet’ kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. 

 

 

 V.2.4. Personeel 
 

De vraag naar het opnemen van de personeelskosten (of een deel er van) in de maatregel blijft 

bestaan. Vooral OCMW’s die groepsinitiatieven (willen) organiseren of 

samenwerkingsverbanden aangaan zijn vragende partij. 

 

De argumentatie werd al in het eerste evaluatierapport aangegeven. Het wegnemen van de 

financiële drempel is niet voldoende om cliënten aan te moedigen om te participeren aan het 
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sociaal, cultureel en sportief aanbod. Voor personen die in het verleden al actief waren op die 

vlakken, verliep de toeleiding makkelijker, evenals voor kinderen. Om ook de meest 

kwetsbaren te bereiken is er echter een intensieve toeleiding en begeleiding nodig. Dat kost 

veel werk, tijd en energie. Ook het opzetten van overleg en samenwerking is arbeids-en 

tijdsintensief. (CLé, Mechbal, 2004) 

 

Voorbeeld 1: één van de geïnterviewde OCMW’s organiseert een openbare computerruimte 

waar cliënten terecht kunnen. Een coach zorgt voor individuele begeleiding bij de vragen en 

noden van de cliënten. Deze vorm van maatwerk maakt net de meerwaarde van dit initiatief 

en daarom vinden de medewerkers van het OCMW het jammer dat de personeelskost van de 

coach niet in aanmerking komt. 

 

Anderzijds wil men vanuit het beleid zoveel mogelijk van deze middelen rechtstreeks laten 

ten goede komen van de cliënten.  

 

Aanbeveling: 

1. De subsidies zouden in beperkte mate ook in de kosten voor het aanstellen van 

(begeleidings)personeel moeten voorzien, ook voor de kleinere OCMW’s. 

 

 

 V.2.5. Samenwerkingsverbanden 
 

Samenwerking in het kader van deze subsidie kan verschillende vormen aannemen: overleg, 

bevraging, cofinanciering, het samen met andere partners opzetten van initiatieven, toeleiden 

tot een aanbod, sensibiliseren van partners, het maken van afspraken, vragen inzake 

prijsverlaging, vragen om hulp/ondersteuning, enzovoort.  

 

Samenwerking betekent meer dan louter financiële ondersteuning. Goede afspraken, 

evaluaties en een echte betrokkenheid van alle partijen blijken opportuun om misverstanden 

en negatieve ervaringen te voorkomen. (CLé, Mechbal, 2004) 

 

In de OCMW’s waar reeds goede samenwerkingsverbanden met de andere lokale 

gemeentelijke actoren bestonden, ervaart men deze samenwerkingen als uitermate positief en 
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verrijkend. In die OCMW’s waar er nog geen traditie van samenwerking bestond, zien we dat 

er weinig wordt geïnvesteerd naar het zoeken van partners en daaraan verbonden meerwaarde. 

 

In deze evaluatie merken we geen noemenswaardige evolutie met het eerste evaluatierapport. 

Een minderheid van de OCMW’s geeft in zijn formulier B aan samen te werken. Diegenen 

die wel samenwerken doen dit zelden met een officiële samenwerkingsovereenkomst. 

 

Aanbeveling:  

1. Vanuit het beleid moeten samenwerkingsverbanden binnen de gemeente worden 

aangemoedigd.  

 

V.3. AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK 

 

We gaven reeds aanbevelingen voor het beleid. De overheid kan dan ook bijdragen aan het 

scheppen van de nodige voorwaarden, een kader waarbinnen men de maatregel in de 

OCMW’s efficiënter kan aanwenden. 

Binnen dit kader zijn het de OCMW’s die uiteindelijk zelf acties moeten ondernemen, 

beslissingen moeten nemen, de maatregel moeten communiceren enzovoort. De analyse die 

werd opgesteld aan de hand van de eindrapporten en de interviews die in Vlaanderen, Brussel 

en Wallonië werden afgenomen, geven ons een beeld van de knelpunten en noden binnen de 

OCMW’s die efficiëntie in de weg staan. Dit levert ons een reeks aanbevelingen voor de 

praktijk.  

 

 

 V.3.1. Samenwerking 
 

We merken hier een marginale evolutie in vergelijking met het vorige onderzoek. We 

benadrukken nog even de argumentatie die toen werd aangereikt. 

Samenwerking in het kader van de subsidie kan verschillende vormen aannemen. Openheid 

en goodwill zijn sleutelwoorden in het samenwerken. Het is niet enkel een taak weggelegd 

voor de OCMW’s, ook de potentiële partners hebben hierin een belangrijk aandeel. (CLé, 

Mechbal, 2004)  
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Een aantal van de geïnterviewden onderschrijft sterk deze laatste stelling. Zij willen 

benadrukken dat de andere sectoren (sport, cultuur, onderwijs, enzovoort) hun 

verantwoordelijkheid niet mogen van zich afschuiven. 

 

Toch kan het belang en de meerwaarde van samenwerkingsverbanden en partnerschappen in 

het kader van deze subsidie niet te vaak worden benadrukt. Door samenwerking kan men 

meer structureel werken, kan expertise worden gedeeld, verloopt de toeleiding efficiënter, 

kunnen parallelle circuits vermeden worden, enzovoort. (CLé, Mechbal, 2004) 

 

Samenwerken overstijgt eveneens het puur financieel ondersteunen van een organisatie die 

zich toevallig aandient. Het doelgericht kiezen van partners, het maken van goede afspraken, 

evalueren, echte betrokkenheid van alle partijen installeren, … zijn opportuun om 

misverstanden en negatieve ervaringen te vermijden. (CLé, Mechbal, 2004) 

 

Aanbeveling: 

1. De OCWM’s zouden meer moeten samenwerken en partnerschappen opzetten in het kader 

van de subsidie. 

2. Samenwerking dient meer te zijn dat het louter financieel ondersteunen van een organisatie. 

Planmatig werken is een sleutelwoord. 

 

 

 V.3.2. Doelgroep 
 

De meeste van de geïnterviewde OCMW’s hanteren geen strikte afbakening van de 

doelgroep. Wel bereiken zij dikwijls dezelfde groep: voornamelijk kinderen, gezinnen met 

kinderen en de mensen die de voorbije jaren van de maatregel hebben gebruik gemaakt. De 

meest kwetsbaren blijven echter zeer moeilijk bereikbaar.  

 

Een aantal OCMW’s hebben goede ervaringen met het werken vanuit een bestaande 

groepering van cliënten of via een dienst waar de cliënten samenkomen.  

Voorbeeld: cliënten die deel uit maken van een initiatief rond gezinsondersteuning.  

 

Aanbeveling: 
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1. De OCMW’s mogen zich niet enkel richten naar kinderen en gezinnen met kinderen enkel 

omwille van een ‘makkelijkere bereikbaarheid’. De meest precaire doelgroep mag niet uit het 

oog verloren worden. 

2. Het zich richten tot bestaande groeperingen van OCMW-cliënten, kan een mogelijke piste 

zijn om een ruimere doelgroep te bereiken. 

 

 

 V.3.3. Activiteiten: ICT 
 

Weinigen maken gebruik van de initiatieven voor het dichten van de digitale kloof binnen 

deze maatregel. Uit de interviews blijkt dat we echter niet zomaar mogen besluiten dat er niet 

wordt geïnvesteerd in het dichten van de digitale kloof. Zeker in de grotere steden gebeuren er 

heel wat initiatieven maar worden deze opgestart en gefinancierd vanuit andere wetgevingen.  

 

Aanbeveling: 

1. Er moet gestreefd worden naar meer synergie met andere maatregelen (onder andere het 

installeren van openbare computerruimtes). Daarbij is visieontwikkeling van cruciaal belang.  

 

 

 V.3.4. Communicatie 
 

Het bekendmaken van de maatregel bij de cliënten zorgt dikwijls voor kopzorgen bij de 

medewerkers van het OCMW. Hoewel de meeste geïnterviewde OCMW’s aangeven dat zij 

bij het begin van de looptijd een brief sturen naar hun cliënten om de maatregel bekend te 

maken, geven zij ook toe dat schriftelijke communicatie weinig effectief is. De meest 

effectieve manier van communiceren en sensibiliseren is het persoonlijk gesprek met de 

maatschappelijk werker. Dit impliceert dat de maatschappelijk werker goed geïnformeerd is 

over de maatregel en hoe deze wordt toegepast. Maar even, zo niet belangrijker, is de 

positieve houding en het geloof van de maatschappelijk in de maatregel.  

 

Omdat de maatregel al enkele jaren van toepassing is, merken de OCMW-medewerkers dat 

ook de mond-aan-mond reclame vruchten afwerpt. 
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Aanbeveling: 

1. Ideaal is om verschillende communicatiekanalen te gebruiken. 

2. Het is belangrijk om te investeren in de mondelinge communicatie via de maatschappelijk 

werker. Dit impliceert het investeren in de gedragenheid van de maatregel door alle 

maatschappelijk werkers. 

 

 

 V.3.5. Evaluatie 
 

Uit de interviews blijkt dat de meerderheid van de OCMW’s minimaal evalueert. Dit gebeurt 

dikwijls bij de overgang van de ene looptijd naar de andere. Weinigen hanteren dit 

evaluatiemoment om de uitwerking van de maatregel bij te sturen of te vernieuwen. Het al 

dan niet beschikken over een doordachte en globale visie betreffende deze maatregel, speelt 

dikwijls een rol bij de kwaliteit van de evaluatie. Hierdoor is er dikwijls een minder coherente 

uitvoering van de maatregel. 

 

Aanbeveling: 

1. Er dient meer aandacht besteed te worden aan het ontwikkelen van een globale visie voor 

het invullen van deze maatregel. Deze globale visie vormt dan een solide basis voor een 

gedegen evaluatie die de OCMW’s moet toelaten om hun werking bij te sturen. 
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