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Theater in Zonnig Huis
groot succes

EXTRA

Jaarverslag
2014

De toneelvoorstelling "WZC: Rusthuis"
in het Zonnig Huis kende heel wat bijval.
Op de 24 voorstellingen verspreid over het weekend van 8 tot 10 mei kregen 182 toeschouwers
de kans om te verdwalen binnen de fictie en realiteit van het leven in een woonzorgcentrum.
De meeste facetten van de dagelijkse werking
van een rusthuis kwamen wel ergens tijdens
de rondleiding aan bod: verzorging, ontspanning,
intermenselijke relaties, … een deel van het
parcours werd zelfs in een rolstoel afgelegd.
De bewoners van het Zonnig Huis vonden het
fantastisch dat alle aandacht tijdens dat weekend
naar hun “thuis” ging. Volle lof voor de deelnemende bewoners, vrijwilligers en medewerkers
die onder de leiding van de professionele acteurs
van Bad van Marie het beste van zichzelf gegeven
hebben.

Op RingTV was een uitgebreide
reportage te zien in het programma
KrisKras.
Te herbekijken via: http://www.ringtv.be/video/
unieke-theatervoorstelling-woonzorgcentrum-halle

OCMW HALLE • A. Demaeghtlaan 30 • 1500 Halle • Tel. 02 361 16 16 • Fax: 02 361 23 60

Weetjes zomer 2015

1

Voorwoord van de voorzitter
Beste Hallenaren,
2014 ligt al een tijdje achter ons, maar nu dat de balans over
het voorbije kalenderjaar opgemaakt is, zijn wij verheugd de
resultaten ervan met u te kunnen delen. In deze Weetjes treft
u het jaarverslag over onze activiteiten van 2014 aan.
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de renovatie van het Oud
Weeshuis goed vordert. Nochtans heeft een voorjaarsstorm wat
stokken in de wielen gestoken waardoor de volledige afwerking
een kleine vertraging opgelopen heeft. Wij kijken alvast heel
hard naar uit naar de dag dat wij u er kunnen verwelkomen.
Onze speciale aandacht gaat nu ook uit naar het 30-jarig
bestaan van onze assistentiewoningen Ten Hove. Ook daar is
er volop een renovatie aan de gang die tot doel heeft onze
bewoners meer comfort te bieden in een hedendaags interieur.

Ik wens u veel leesplezier.
Marie-Rose Harnie,
Voorzitter OCMW Halle

Het OCMW van Halle werft zorgkundigen en verpleegkundigen aan.
Alle informatie op onze website www.ocmwhalle.be
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Jaarverslag 2014
Het OCMW Halle zet zich in voor het welzijn
van de Hallenaren. Bovendien stelt het een
gamma aan aangepaste zorg ter beschikking.
Actief deelnemen aan de maatschappij,
armoede bestrijden en een kwaliteitsvol leven
kunnen leiden zijn onze streefdoelen.
Door bepaalde strategische keuzes te maken
spelen wij in op maatschappelijke noden in de
stad. Wij organiseren onze dienstverlening
zo dat de drempel ertoe zo laag mogelijk
gehouden wordt.
Medewerkers en bestuur werken samen om
de juiste prioriteiten te bepalen en vast te
leggen in actieplannen. Zij doen dit op basis
van de werkelijke noden van de inwoners.
Wij belichten graag een aantal verwezenlijkingen van het afgelopen kalenderjaar.

Kansen en participatie
in een sfeer van wederzijds
respect
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Duurzame maatschappelijke
integratie bestrijdt lokale armoede
Het OCMW tracht cliënten een realistische beeld te bieden van de maatschappij waarin wij
leven. Het rijkt kansen aan zodat actief deelnemen binnen bereik komt. Dit alles gebeurt
in een sfeer van wederzijds respect. Wij maken concrete afspraken zodat de wederzijdse
verwachtingen duidelijk worden.

Cliënten:

Wonen
Het OCMW van Halle werkt nauw
samen met verscheidene partners die
actief zijn op het vlak van betaalbaar
wonen, waaronder de Intergemeentelijke Woonwinkel Zennevallei, Stad
Halle, huisvestingsmaatschappijen
en CAW Halle Vilvoorde.
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•

Een woonstudie bracht knelpunten
en problemen aan het licht. Deze
helpen ons nu om de juiste prioriteiten te stellen voor concrete acties
op het vlak van wonen in Halle.

•

Samen met de dienst Ruimtelijke
Ordening hebben wij de procedures
inzake leegstand in Halle verbeterd.

Jaarverslag 2014

•

Emancipatie = eigen verantwoordelijkheden
kennen, aanvaarden en respecteren.

•

Discipline = niet nakomen van afspraken
kan tot sancties leiden.

•

Zelfredzaamheid = hulp bieden die in staat
stelt om onafhankelijk te worden.

Een sociaal huis voor Halle
De renovatie van vroegere “Oud-Weeshuis” is volop aan de gang. Vanaf begin
2016 worden verschillende diensten erin
ondergebracht en kunnen Hallenaren er
terecht in hun eigen Sociaal Huis.

Tewerkstelling
Het OCMW erkent dat tewerkstelling belangrijk is bij armoedebestrijding en besteedt
daarom ook aandacht aan factoren die de toegang tot de arbeidsmarkt kunnen bevorderen:
kinderopvang, taal en gezondheid.

•
•

30 cliënten werden begeleid naar een job.

•

In de Hendrik Consciencestraat hebben wij
een geschikt pand gehuurd en ingericht om
er kinderopvang te organiseren.
Dit gebeurt in samenwerking met Landelijke Kinderopvang. 3 onthaalouders werden
geselecteerd.

40 personen werden onder het statuut Art.
60 tewerkgesteld.

•

Er werd een werkgroep “Kinderarmoede
bestrijden” opgericht. Hierin zetelen ondermeer partnerorganisaties als VZW PIN,
Open Armen, Ommekaar, het Buurthuis
en de Stad Halle. Zij vertegenwoordigen
er elk hun eigen doelgroep zodat de
belangen van iedereen aan bod kunnen
komen.
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Voorkomen is beter dan genezen
Het OCMW Halle zet vooral in op preventie.
Door het nemen van preventieve acties in tal van domeinen
(vb. sociale rechten, kennisdeling, ambulante hulp, …)
kan vermeden worden dat mensen hun toevlucht moeten
zoeken tot het OCMW.

•

Het “Project kinderarmoede” werd
opgestart.

•

De energiecel trad in werking: 90 energiecontracten werden gescreend. Heel
wat gezinnen schakelden over naar een
goedkopere energieleverancier of kregen ondersteuning in hun zoektocht naar
energiebesparende maatregelen. 338
energiescans werden uitgevoerd.

•

Het project “sociale kruidenier” werd verbeterd.

•

6

Op de BIZ workshopdagen (= Budget In
Zicht) namen wij deel met een infostand
en werden een aantal workshops georganiseerd, waaronder: Budgetvriendelijk
koken, gezonde voeding en verzorging,
energie, schulden, Tatertaal.

Jaarverslag 2014

•

OCMW en partnerorganisaties overleggen tijdens de Netwerkdag Armoede
over thema’s als lokale projecten rond
huisvesting, ontmoetingsruimte voor
ouders en kinderen, pro-actief handelen,
integrale jeugdhulp, recht op verhoogde
tegemoetkoming voor medische zorgen,
ondersteuningsbeleid m.b.t. handicap,
druggebruik, burn-out, nieuwe regeerakkoord, Sociale Campus en Sociaal Huis,
pleegzorg, drughulpverlening.

•

Project rond Verhoogde tegemoetkoming
werd verder uitgebreid.

•

Verder uitbouwen van de Kom!pas:
➜ Opfrissen en gebruiksvriendelijker
maken van de website.
➜ Koppelen van Kom!pas met andere
steden en gemeenten.

Een volledige keten van
aangepaste zorg
Het leveren van naadloze zorg helpt bij het garanderen van een kwaliteitsvol leven.
De samenwerking tussen de verschillende diensten van het OCMW Halle laat het
doorstromen van de ene dienstverlening naar de andere probleemloos verlopen;
en dit zowel van het ene type zorg naar het andere (vb. Thuiszorg, ondersteuningswoningen,
assistentiewoningen, woonzorgcentrum) als van de sociale dienst naar zorgoplossingen.
Vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol.

Langer thuis wonen
Door gebruik te maken van verschillende types aan
ambulante zorg slagen heel wat senioren erin om langer
zelfstandig te blijven wonen. Het OCMW helpt daarbij:

•

Onze diensten voor het vervoeren van minder mobiele personen werden verbeterd.

•

Door het sturen van doelgerichte uitnodigingen en het
sensibiliseren van eigen medewerkers, vonden meer
gebruikers hun weg naar onze dienstencentra.

•

Crisisopvang (in het kader van nachtpermanentie)
werd ingevoerd.

•

Onze weekenddienst (gezinszorg) loopt nu vlotter
door het beter inzetten van medewerkers en het
verhogen van de kwaliteit.

Gespecialiseerd personeel
Voor sommige types van zorgverlening stijgt de nood sneller en is het aangewezen om gespecialiseerde
medewerkers in te zetten. Het OCMW laat hulpverleners specialiseren in domeinen als dementie, palliatieve zorg en psychosociale hulpverlening.

•

Er is nu meer gespecialiseerd personeel ter beschikking voor nachtzorg in Ten Hove.

•

In de dagelijkse werking wordt nu extra aandacht besteed aan dementie.

•

Er worden specialisaties ontwikkeld op het vlak van handhygiëne, psychiatrie, verzorging van wonden en palliatie.
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Het lokale dienstencentrum,
uw ideale trefpunt
Wist u dat het OCMW van Halle beschikt over twee lokale dienstencentra (LDC),
namelijk het LDC De Lemoon in Lembeek en LDC De Pasja in Halle.
Onze dienstencentra zijn een ontmoetingsplaats
voor inwoners uit de omgeving, ongeacht hun
leeftijd, achtergrond, interesses, mogelijkheden
of beperkingen.

informatie, advies, vormingen, ontspanningsactiviteiten, verschillende soorten
dienstverlening en … een lekkere,
betaalbare maaltijd (tijdens de weekdagen).

Zij bieden een trefpunt voor iedereen die met
bepaalde vragen zit of nood heeft aan hulp.

Beide dienstencentra zijn aangepast om
personen met fysieke beperkingen te
verwelkomen.

Bovendien zijn zij een ontmoetingsplaats
waar inwoners van Halle terecht kunnen voor

Praktisch
•

Toegang tot de dienstencentra
is gratis.

•

Een volledige warme maaltijd in
onze dienstencentra kost € 6,19.

•

De dienstverlening aan het sociaal
loket en het zorgloket in onze
dienstencentra is gratis.

•

•

Een jaarabonnement op
“De Sjamoon”, het maandblad
van onze dienstencentra kost € 8,81
en geeft u een overzicht over alle
activiteiten. U vindt er bovendien
het maandmenu.

Gebruik van de douche in De Pasja :
€ 3,13 zonder begeleiding en
€ 5,22 met begeleiding.
Gebruik van wasmachine:
€ 3,27 en droogkast: € 2,18.

•

Vervoer van en naar het
dienstencentrum: € 0.33 per
begonnen kilometer.

Voor meer informatie over onze
dienstencentra wendt u zich tot
het Zorgloket 02/361.16.16.

Bloemschikken, één van de populaire
activiteiten in De Lemoon
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Kaart budgetmeter opladen
in Lembeek en
Halle
Houders van een budgetmeter kunnen nu ook
hun kaart opladen aan het Eandis-oplaadpunt
in het Lokaal Dienstencentrum De Lemoon te
Lembeek.
Iedereen die thuis een budgetmeter geïnstalleerd heeft kan er tijdens de openingsuren
terecht om de kaarten voor elektriciteit en
aardgas op te laden. Hiervoor is enkel de
oplaadkaart en de bankkaart nodig. Alhoewel
het opladen zeer eenvoudig verloopt staat het
personeel van De Lemoon klaar om te helpen
waar nodig.
Met dit nieuwe oplaadpunt in Lembeek
vergroot de spreiding van de terminals over
het grondgebied van Groot-Halle. Het oplaadpunt in De Lemoon bevindt zich in de De Lannoystraat 3 te Lembeek. Het dienstencentrum
is op weekdagen open van 10.00 uur tot 16.30
uur. Op weekends en feestdagen gesloten.

Andere oplaadpunten bevinden zich in het
Administratief Centrum van het OCMW (Auguste Demaeghtlaan 30 Halle) en het kantoor van
Eandis (Vanden Eeckhoudtstraat 15 Halle).

OCMW Halle

De Lemoon

Eandis

Maandag

08.45 – 12.00 / 13.00 – 16.15

10.00 – 16.30

08.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00

Dinsdag

08.45 – 12.00 / 13.00 – 16.15

10.00 – 16.30

14.00 – 18.00

Woensdag

08.45 – 12.00 / 13.00 – 16.15

10.00 – 16.30

08.30 – 12.00

Donderdag

08.45 – 12.00 / 13.00 – 16.15

10.00 – 16.30

08.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00

Vrijdag

08.45 – 12.00 / 13.00 – 16.15

10.00 – 16.30

08.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
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Openingsuren OCMW in juli en augustus
Tijdens de zomermaanden is uw OCMW open van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 14.00 uur.

•
•

Op woensdag is er geen sociaal loket.
In de namiddag enkel na afspraak.

De loketten in Lembeek en Essenbeek zijn gesloten. Wij helpen mensen uit
Lembeek en Essenbeek graag verder in het Administratief Centrum van het
OCMW in Halle (Auguste Demaeghtlaan 30 te 1500 Halle).

OCMW gaat digitaal
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Ook uw OCMW kiest resoluut voor digitalisering. Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan het systeem voor het digitaal
verwerken van facturen.

Ook onze leveranciers hebben er baat bij:
zij sparen portkosten uit, facturen gaan
niet meer verloren en een snelle correcte
afhandeling en betaling blijven gegarandeerd.

“Het is niet enkel omdat elektronisch verwerken van facturen nu eenmaal vlotter verloopt
dat wij hiervoor opteren, wij trekken er ook
heel bewust de ecologische kaart mee” zegt
financieel beheerder Liesje Borremans.
“Wij besparen jaarlijks 15000 papieren (dat
zijn 2 volgroeide bomen!) en dan hebben wij
het nog niet eens over de uitgespaarde inkt,
stempels en kopieën. Kan je je voorstellen
wat een positieve impact op ons milieu dit
zou hebben mocht iedere organisatie dit
gaan doen?”

De interne organisatie vaart er ook wel bij:
interne postverdeling wordt ontlast, goedkeuringsprocedures verlopen veel vlotter en
op het vlak van archivering worden heel wat
meters opslagruimte uitgespaard. Een positief
verhaal dus zowel voor het OCMW zelf als voor
u die op een of andere manier zaken voert
met het OCMW.

Weetjes zomer 2015

✓

Ten Hove viert en renoveert

✁

Wij mogen kaarsjes uitblazen. De assistentiewoningen
(serviceflats van het eerste
uur) Ten Hove, in de wijk
Windmoleken bestaan dit
jaar 30 jaar. Natuurlijk laten
we deze gebeurtenis niet
zomaar voorbijgaan.
De voorbije 30 jaar is in

Ten Hove de tijd niet stil
blijven staan, noch voor
het gebouw, noch voor de
bewoners. Vandaag lopen
er renovatiewerkzaamheden
die het comfort van onze
bewoners op hedendaags niveau brengen. Alle woningen
worden vernieuwd, maar

Ik ben geïnteresseerd in:
❏ vrijwilligerswerk
❏ Weetjes voor slechtzienden

toch zorgen wij ervoor dat
de gezellige en unieke sfeer,
die zo typisch is voor Ten
Hove, bewaard blijft.
Tijdens de verbouwingen
gaat het leven er gewoon
door met onder andere:
leerrijke kooksessies, beweging, gezonde ontspanning,
bezoekjes en activiteiten op
verplaatsing. De nette en
rustgevende woonomgeving
blijft ondertussen gegarandeerd. Of, zoals Nicole en
Hugo het zo mooi verwoordden tijdens een uniek optreden in Ten Hove: “Dit is het
kleinste, maar tevens ook
het gezelligste plekje, waar
we ooit opgetreden hebben”.
In het voorjaar van 2016
krijgt iedereen de gelegenheid om het vernieuwde Ten
Hove te komen bezoeken.

OCMW HALLE
T.a.v. De voorzitter
A. Demaeghtlaan 30
1500 Halle
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Bewoners participeren in werking
ondersteuningswoningen
Het OCMW van Halle heeft in haar ondersteuningswoningen (Louis Vanbeverenstraat),
de ontmoetingsruimte “Beverberg” officieel
geopend. Zowel bewoners uit de Louis
Vanbeverenstraat als uit Nikkenberg kunnen er
terecht. Een van de vroegere woongelegenheden werd omgebouwd tot een multifunctioneel
lokaal waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en overleggen. Voorzitter Marie-Rose
Harnie stelt: “Onze bewoners vinden de ruimte
belangrijk om elkaar te leren kennen.
Het is een manier om de eenzaamheid te
doorbreken, uit het sociaal isolement te raken
en soms ook om kleine misverstanden uit
te praten”. Beverberg is telkens een halve
dag per week open. Er wordt gezorgd voor
kaarten, gezelschapsspellen en er is koffie en
frisdrank ter beschikking.
Een maatschappelijk werker van onze thuiszorg houdt er zich één namiddag per week ter

beschikking voor het beantwoorden van
vragen of het oplossen van kleine probleempjes. Tijdens een maandelijkse vergadering
krijgen de bewoners de kans om hun mening
te geven en bij te dragen tot het verbeteren
van de werking en de woonomgeving.

✁

Ik signaleer het
OCMW dat:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam en adres (in drukletters aub):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Datum:............................................................................................................................................
E-mail:.............................................................................................................................................
Tel.:.....................................................................................................................................................
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