U= Uitgevoerd / L= Lopend / C= Opgeheven (cancelled) / NRB= Geen antwoord beleid (NoResponsBeleid)
rood' = prioritair

Beleidsdoelstelling

1

WERKEN AAN EEN BETER WELZIJN IN ONZE
GEMEENTE (prioritair)

Actieplan
AP-133. Het uitwerken van een
uniform steunbarema getoetst aan de
armoedegrens voor sociaal cliënteel

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-83. Bundelen en screenen van de
principebeslissingen binnen het OCMW
ACT-84. Toetsen van onze
principebeslissingen aan de officiële
armoedegrens
ACT-85. Steunbarema voor het bepalen van
de armoedegrens optrekken

AP-134. Het uitbreiden van het aantal
eenheden sociale tewerkstelling

ACT-86. De verschillende vormen van sociale
tewerkstelling oplijsten
ACT-87. Onderzoek naar mogelijke
tewerkstelling binnen SINE tewerkstelling
ACT-88. Onderzoek naar mogelijkheid
tewerkstelling instapstages

AP-135. Het voeren van een
sensibiliseringscampagne naar de
regionale KMO zones en middenstand
toe om ook hier tewerkstelling
mogelijk te maken.

ACT-89. Het opmaken van een
informatiebrochure
ACT-90. Bezoek aan bedrijven binnen de
gemeente om sociale tewekstelling kenbaar
te maken
ACT-91. Het aanschrijven van bedrijven in
omliggende gemeenten
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Actieplan
AP-136.Uitvoeren traject nazorg om
sociaal tewerkgestelden te laten
doorstromen naar reguliere
arbeidsmarkt

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-92. Opstarten semanwerkingsverband
VDAB, trajectbegeleiding / PWA

ACT-93. Tewerkstelling toeleiden naar
initiatieven sociale economie

ACT-94. Aanbieden tewerkstelling door
toepassing van het GESCO-statuut, binnen de
eigen organisatie
ACT-95. Instappen in project met de
gemeentelijke welzijnsdienst 'zot van gezond',
Opleiding 'fietsen'

AP-137. Het verder lokaal profileren
van het sociaal huis in onze gemeente.

ACT-96. Jaarlijks uitverken van een project
voor een specifieke doelgroep
ACT-97. Het organiseren van een
vrijwilligersbeurs
ACT-98. Het bestrijden van kinderarmoede
ACT-99. Organisatie van periodieke
overlegmomenten voor de opvolging en
evaluatie van de overgedragen
dienstverlening Kinderopvang met
onthaalouders

I:\Financiele dienst\Documenten\Meerjarenplanning\beleidsdoelstellingen 2014.xlsx

2 / 12

Beleidsdoelstelling

Actieplan
AP-138. Het kenbaar maken van het
sociaal leerwerkproject 't Kapstokske

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-100. Het uitwerken op jaarbasis van 1
activiteit
ACT-101. Het aanbieden en kenbaar maken
van de 'versteldienst' in het sociaal
leerwerkproject 't Kaspstokske

AP-140. Het verhogen van de kwaliteit
van zorg en dienstverlening in het
woonzorgcentrum

ACT-102. Het organiseren van vorming inzake
bewonersomgang
ACT-103. Het aanstellen van
referentiepersonen in het woonzorg-centrum

ACT-104. Het verhogen van de aantrekkelijkheid van de gemeenschappelijke ruimtes
ACT-105. Het op regelmatige basis
hernieuwen en aankopen van materiaal tegen
doorligwonden.
ACT-106. Het leveren van individuele
gefractioneerde medicatie door de apotheker

ACT-107. Het aankopen van bijkomende kiné-,
relaxatie en bewegingsmateriaal
ACT-108. Het onderzoeken van de
haalbaarheid van de uitbreiding van de
leefruimte op de beschermde afdeling
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Actieplan

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-109. Het aankopen van digitale
informatieschermen
ACT-127. Het beschikken over een volledig
geautomatiseerd zorgdossier

AP-141. Dienstverlening opstarten naar
thuiswonende senioren

ACT-111. Het uitwerken van een concept,
benaming en logo voor de dienstverlening
naar thuiswonende senioren

ACT-112. Jaarlijks 3 vormende activiteiten
organiseren in de polyvalente zaal van het
woonzorgcentrum.

ACT-113. Het organiseren van zitdagen in het
woonzorgcentrum door minstens 2 externe
hulpverleners / organisaties.
ACT-114. Het organiseren van jaarlijkse
activiteiten in het kader van themaweken
ACT-115. Het organiseren van een jaarlijkse
'Dag van de mantelzorger' vanaf het jaar
2014.
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Actieplan
AP-142. Het vervullen van een
coördineerende rol op het vlak van
ouderenzorg in de gemeente.

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-116. Het organiseren van overleg met
bestaande vzw- en privé-initiatieven inzake
ouderen- en thuiszorg binnen de gemeente

ACT-117. Het oprichten van een
woonzorgnetwerk binnen de gemeente bij in
werking treding uitvoeringsbesluiten.
ACT-118. Het ondernemen van acties ter
bevordering van de positieve beeldvorming
omtrent ouderen in het algemeen en
ouderenzorg
AP-143 Het uibreiden van het aanbod
serviceflats in onze gemeente.

ACT-119. Het organiseren van een inhuldiging
met opendeurdag van de nieuwe serviceflats

ACT-120. Het onderzoeken van de technische
en financiële haalbaarheid van minimaal 10
bijkomende serviceflats op de OCMW-campus

ACT-121. Het aanvragen van een voor-lopige
vergunning voor bijkomende serviceflats bij
de Vlaamse Overheid

ACT-176. Het inrichten van de serviceflats 'De
Vlindertuin' en de polyvalente zaal.
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2

WERKEN AAN HET BEHOUD EN HET
VERSTERKEN VAN HET VLAAMSE KARAKTER
VAN ONZE GEMEENTE

Actieplan
AP-144. Het voeren van een taalbeleid
met het oog op integratie.

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-123. Interne taalafspraken bij de
diensten.
ACT-124. Het uitbreiden van het aantal uren
Nederlands aan anderstaligen

ACT-125. Het aanwerven van extra lesgevers

ACT-126. Het uitbreiden van de doelgroep tot
jongeren op vraag van de
scholengemeenschap
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3

VERHOGEN VAN DE PERFORMANTIE EN DE
EFFICIËNTIE VAN DE ORGANISATIE EN HAAR
DIENSTVERLENING

Actieplan
AP-145. Het realiseren en
optimaliseren van de samenwerking
tussen gemeente en OCMW.

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-128. De fysieke integratie via een
gemeenschappelijke huisvesting
ACT-129. De organisatorische integratie van
de ondersteunende diensten
ACT-130. Het uitvoeren van het
gemeenschappelijk ICT-beleidsplan

AP-146. Het profileren van het OCMW
/ gemeente als een dynamische en
aantrekkelijke werkgever.

ACT-131. Het voeren van een 'KOERS'naar
KWALITEIT waarbij koers staat voor
Klantgerichtheid, Op maat, Efficiënt, Respect,
Samen.
ACT-132. het voeren van een aantrekkelijk
personeelsmanagement vanuit een positieve
en opbouwende toepassing van de
Rechtspositieregeling en het
Arbeidsreglement.
ACT-133. Het up-to-date houden van de
procedures van selectie, werving en
indiensttreding van nieuwe medewerkers
ACT-134. Het up-to-date houden van de
welkomstbrochure
ACT-135. Het tijdig informeren van het
personeel over nieuwe aanpassingen aan de
Rechtspositieregeling en het
Arbeidsreglement
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Actieplan

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-136. Organisatie van een dynamische
nieuwjaarsreceptie voor het personeel van
het OCMW
ACT-137. Publicatie van het personeels-blad
Ad Rem met een verhoogde aandacht voor
participatie door het personeel
ACT-187.Het uitwerken van een
retentiebeleid voor het personeel van de
ouderenvoorzieningen.
AP-147. Een efficiënt en doelgericht
vormingsbeleid

ACT-143. Het stimuleren van de
diensthoofden voorstellen te formuleren
omtrent de nodige professionele vorming van
de personeelsleden
ACT-144. Jaarlijks opstellen van een
vormingsplan voor de afdeling ouderenzorg
ACT-145. Het realiseren voor het personeel
van de ouderenvoorzieningen.

AP-148. Een efficiënt en doelgericht
competentiemanagement.

ACT-146. Het up-to-date houden van de
functiebeschrijvingen van de personeelsleden.
ACT-147. Opmaken van nieuwe functiebeschrijvingen voor de personeels-leden van
de diensten algemene administratie en
financiën in het kader van de integratie
gemeente/OCMW
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Actieplan

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-148. Het uitwerken en uitvoeren van de
functionerings- en evaluatiecyclus.

AP-149. Een efficiënt en doelgericht
ziekteverzuimbeleid

ACT-149. Het percentage ziekteverzuim
beperkt houden door het toepassen van het
reglement inzake ziekteverzuimbeleid.

ACT-150. Het houden van verzuimgesprekken.

ACT-151. Kwartaalrapportage van het
ziekteverzuim aan het Vast Bureau
AP-150. Het aanpassen van het
organogram en de personeels-formatie
van de afdeling ouderenzorg.

ACT-152. Het aanpassen van het (midden)
kader van de afdeling ouderenzorg
ACT-153. Voorzien van een efficiënte
personeelsbezetting binnen de verschillende
disciplines.
ACT-154. Verhoging van de
personeelsbezetting op het vlak van
(re)activatie.

AP-151. Het toepassen en up-to-date
houden van het Intern Beheers- en
Controlesysteem.

ACT-155. Actualiseren van het
procesmanagement ter ondersteuning van
het Intern Beheers- en Controlesysteem
ACT-156. Het uitbouwen van een performant
ICT-systeem ter ondersteuning van de
dagelijkse werking
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Actieplan

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-157. Het evalueren van het Intern
Beheers- en controlesysteem door middel van
een jaarlijkse rapportage aan de Raad
AP-152. zelfevaluatie en interne
controle aan de hand van het VVSG
zelfevaluatiemodel: 'Verbeteren door
zelfevaluatie' (60 vragen, 5 onderdelen)

ACT-158. Zelfevaluatie van de thema's
'management' en 'middelen' in het zelfevaluatiemodel van de VVSG 'Verbeteren
door zelfevaluatie' in 2013-2014.
ACT-159. Zelfevaluatie van de thema
'dienstverlening' het zelfevaluatiemodel van
de VVSG 'Verbeteren door zelfevaluatie' in
2015-2016.
ACT-160. Zelfevaluatie van de thema's 'meten
en verbeteren' en 'kwaliteits-management' in
het zelfevaluatiemodel van de VVSG
'Verbeteren door zelfevaluatie' in 2013-2014.

AP-153. Het verhogen van de
opbrengsten in functie van een goed
financieel beheer en beleid

ACT-161. Het aanvragen van een
dagprijsverhoging voor het woonzorgcentrum en de huidige serviceflats
ACT-162. Het optrekken van het potentieel
zorgbehoevende residenten van het
woonzorgcentrum naar 75% tegen 2015.
ACT-163. Het verhogen van de prijzen van het
sociaal restaurant
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4

BEHEREN VAN HET PATRIMONIUM ALS EEN
GOEDE HUISVADER

Actieplan
AP-154. Het vernieuwen en
optimaliseren van de bestaande
uitrusting en installaties in de afdeling
ouderenzorg

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-164. Vervanging hoog-laag-baden van het
woonzorgcentrum

ACT-165. Vervanging 6 tilliften
ACT-166. Aanpassen van het bestaande
kapsalon aan zorgbehoevende ouderen
ACT-167. Vervangen/Aankoop van
linnenkarren
ACT-168. Herinrichten van het bureel onthaal
van het woonzorgcentrum
ACT-169. Het vernieuwen van de bestaande
personenwagen voor het
dagverzorgingscentrum
ACT-170. Het installeren van wandkasten in
het dagverzorgingscentrum
ACT-177. Vervanging van (niet)-medische
installaties en uitrusting

AP-155. Het verbeteren van de
buitenomgeving op de OCMW-campus

ACT-171. Het realiseren van de heraanleg van
de omgevingswerken op de OCMW-campus
ACT-172. Het plaatsen van een (bijkomende)
overdekte fietsenstalling aan de
personeelsingang en hoofdingang van het
woonzorgcentrum
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Actieplan

Actie

U/L/C
/ NRB

ACT-173. Het installeren van een overdekte
rokersplaats in de omgeving van de
personeelsingang (personeel) en hoofdingang
(bewoners en bezoekers)
ACT-174. Het aanleggen van een bijkomend
wandelpad aan de achterkant van het
woonzorgcentrum
ACT-175. Het onderzoeken van de technische
en financiële haalbaarheid van een
zonneterras op het dak van de huidige
cafetaria
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