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De voorzitter opent de openbare zitting
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Brigitte Balfoort, Wouter Bossuyt, An Braem, Dolores David, Florian De Leersnyder, Sandra De
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Meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapport
september 2020.

GOEDGEKEURD
Notulen
Schepen Annys verwijst naar de uitgebreide toelichting die werd gegeven in het algemeen berek
van 25.09.2020.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Cf. artikel 263 DLB bepalen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wanneer
hen een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van het meerjarenplan, wordt
voorgelegd. Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering
over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.
Motivatie
In bijlage alle globale documenten voor de rapportering meerjarenplan Stad - OCMW, die aan de
gemeenteraad van 28/9 worden voorgelegd.
Met dit punt wordt de rapportering van het OCMW-luik geagendeerd op de raad voor
maatschappelijk welzijn van 28/9.
Ook in bijlage: stand van zaken eerste semester mbt Mintus.

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het voortgangsrapport over de eerste 6
maanden van het meerjarenplan 2020-2025.

De zitting wordt geschorst voor de duur van de bespreking van het opvolgingsrapport Stad in de
gemeenteraad en dan opnieuw geopend..
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Financiën - eerste aanpassing meerjarenplan 2020-2025
- deel OCMW - vaststelling.

GOEDGEKEURD
Notulen
Schepen Annys verwijst naar de uitgebreide toelichting die werd gegeven in het algemeen berek
van 25.09.2020.

Beschrijving
Aanleiding en context
De eerste aanpassing van het Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - bevat de
volgende documenten:
- geactualiseerde strategische nota,
- aangepaste financiële nota (het M2-document)
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- en, de gedetailleerde toelichting met documentatie.
Het vroeger jaarlijks budget is voortaan geïntegreerd in het Meerjarenplan en de aanpassingen
hierop. De strategische nota legt niet langer alleen de focus op de prioritaire beleidsdoelstellingen
maar ook op de prioritaire actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire
doelstellingen. De strategische nota wordt gepresenteerd op het niveau van de actieplannen.
In de aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - worden afzonderlijke kredieten
ingeschreven. De gemeente en OCMW blijven immers 2 afzonderlijke rechtspersonen en
budgettaire entiteiten. Het beleid van stad & OCMW wordt als 1 geheel voorgesteld. Het
Meerjarenplan 2020-2025 moet financieel in evenwicht zijn. Het moet voldoen aan 2 voorwaarden
:
1. Het geraamd beschikbaar budgettair geconsolideerd resultaat is in geen enkel jaar negatief.
2. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) van het geconsolideerd geheel is voor 2025
minstens gelijk aan 0.
Omdat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan opmaken wordt het financieel
evenwicht voor de 2 besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld. Het bestuur heeft de
verantwoordelijkheid om gedurende de hele periode van het meerjarenplan te waken over de
duurzaamheid van de lokale financiën.
Deze 2 normen worden sinds BBC2020 aangevuld met de indicator over het geconsolideerde
evenwicht en de gecorrigeerde AFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen
financieringswijze. Het geactualiseerd Meerjarenplan 2020-2025 geeft eveneens een overzicht van
de financiële risico's.
Het Vast Bureau wordt verzocht om de eerste aanpassing van het Meerjarenplan 20202025 - deel OCMW Brugge - vast te stellen.
Motivatie
De eerste herziening Brugs Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge ligt ter goedkeuring
voor.
Zie M2 schema mbt de staat en de evolutie van het financieel evenwicht - deel OCMW Brugge,
vastgehecht aan dit besluit.
Rechtsgrond(en)
* Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; (BS 15 februari 2018)
* Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids-en beheerscyclus van
de lokale en provinciale besturen (BVR BBC) (BS 22 mei 2018)
* Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de
beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC) (BS 3 augustus 2018)

Besluit
Artikel 1
De Raad stelt de eerste aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge - cf. het
schema M2, vast.
Artikel 2
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De eerste aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge is uitvoerbaar, onder
voorbehoud van schorsing door de Provinciegouverneur, zodra de digitale rapportering naar de
Vlaamse overheid gebeurd is.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Aanpassing MJP ontwerp strategische nota
FinNota_Meerjarenplan_M2_OCMWBrugge.pdf
Personeelsinzet OCMW Brugge.pdf
Verbonden entiteiten OCMW Brugge.pdf
Vergoedingen aan verenigingen OCMW Brugge.pdf
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Brugge

M2: Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven
II. Investeringssaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven
III. Saldo exploitatie en investeringen
IV. Financieringssaldo
a. Ontvangsten
b. Uitgaven
V. Budgettair resultaat van het boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair resultaat

2020
-16.398.735
36.996.385
53.395.120
-2.796.567
0
2.796.567
-19.195.302
8.206.670
29.550.340
21.343.670
-10.988.632
-5.403.942
-16.392.574
0
-16.392.574

2021
-17.959.380
34.979.010
52.938.390
-246.860
0
246.860
-18.206.240
-69.450
1.480.000
1.549.450
-18.275.690
-16.392.574
-34.668.264
0
-34.668.264

2022
-15.877.600
37.863.860
53.741.460
-185.660
0
185.660
-16.063.260
-70.280
1.080.000
1.150.280
-16.133.540
-34.668.264
-50.801.804
0
-50.801.804

2023
-16.459.450
38.490.940
54.950.390
-149.360
0
149.360
-16.608.810
-71.120
1.080.000
1.151.120
-16.679.930
-50.801.804
-67.481.734
0
-67.481.734

2024
-18.134.545
38.763.195
56.897.740
-148.460
0
148.460
-18.283.005
-71.980
1.819.000
1.890.980
-18.354.985
-67.481.734
-85.836.719
0
-85.836.719

2025
-18.265.980
39.479.450
57.745.430
-119.640
0
119.640
-18.385.620
-72.840
1.749.000
1.821.840
-18.458.460
-85.836.719
-104.295.179
0
-104.295.179

(I-II)

2020
-16.398.735
0
1.343.670
1.343.670
-16.398.735

2021
-17.959.380
69.450
1.549.450
1.480.000
-18.028.830

2022
-15.877.600
70.280
1.150.280
1.080.000
-15.947.880

2023
-16.459.450
71.120
1.151.120
1.080.000
-16.530.570

2024
-18.134.545
71.980
1.890.980
1.819.000
-18.206.525

2025
-18.265.980
72.840
1.821.840
1.749.000
-18.338.820

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
I. Autofinancieringsmarge
II. Correctie op de periodieke aflossingen
(a-b)
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
(I+II)

2020
-16.398.735
1.343.670
1.343.670
0
-15.055.065

2021
-18.028.830
1.000.410
1.549.450
549.040
-17.028.420

2022
-15.947.880
725.196
1.150.280
425.084
-15.222.684

2023
-16.530.570
818.058
1.151.120
333.062
-15.712.512

2024
-18.206.525
1.650.008
1.890.980
240.972
-16.556.517

2025
-18.338.820
1.732.146
1.821.840
89.694
-16.606.674

Autofinancieringsmarge
I. Exploitatiesaldo
II. Netto periodieke aflossingen
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen
b. Periodieke terugvordering leningen
III. Autofinancieringsmarge

(a-b)

(a-b)

(I+II)
(a-b)

(III+IV)
(V+VI)
(VII-VIII)

(a-b)
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Vastbenoemd
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
Contractueel
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
TOTAAL
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E

2020
293,55
18,70
88,20
140,90
7,00
38,75
97,49
6,00
70,75
14,15
3,50
3,09
391,04
24,70
158,95
155,05
10,50
41,84

2021
268,24
17,60
88,75
124,68
6,20
31,01
103,95
6,00
77,55
14,90
0,00
5,50
372,19
23,60
166,30
139,58
6,20
36,51

2022
268,24
17,60
88,75
124,68
6,20
31,01
103,95
6,00
77,55
14,90
0,00
5,50
372,19
23,60
166,30
139,58
6,20
36,51
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2023
268,24
17,60
88,75
124,68
6,20
31,01
103,95
6,00
77,55
14,90
0,00
5,50
372,19
23,60
166,30
139,58
6,20
36,51

2024
268,24
17,60
88,75
124,68
6,20
31,01
103,95
6,00
77,55
14,90
0,00
5,50
372,19
23,60
166,30
139,58
6,20
36,51

2025
268,24
17,60
88,75
124,68
6,20
31,01
103,95
6,00
77,55
14,90
0,00
5,50
372,19
23,60
166,30
139,58
6,20
36,51
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Overzicht verbonden entiteiten
Farys
AZ sint-Jan
Infohos
Audio
Ethias
Poolstok
Vivendo
Cevi
West-Vlaams woonkrediet
Brugse maatschappij voor huisvesting
Vereniging WOK
Vereniging SVK
Vereniging De Blauwe Lelie
Vereniging SAS
Vereniging Ons Huis
Vereniging Ruddersstove
Vereniging Spoor
Vereniging De Schakelaar
Mintus (zorgvereniging Brugge)
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Rekening
6493000
6493010
6493020
6493030
6493040
6493050
6493060
6493070
6493080
6493091
6493100
6493110
6493130

Omschr. AR
Vergoeding WOK
Vergoeding SPOOR Brugge
Vergoeding de Blauwe Lelie
Vergoeding Sectoraal Fonds Blauwe Lelie
Vergoeding Sectoraal Fonds Ons Huis
Vergoeding Vereniging Ons Huis
Vergoeding Vereniging Ons Huis (I en A)
Vergoeding Vereniging De Schakelaar
Vergoeding Sectoraal Fonds De Schakelaar
Vergoeding Sectoraal Fonds Spoor
Vergoeding SAS
Vergoeding Ruddersstove
Vergoeding SVK

2020
500.720,00 €
78.780,00 €
1.461.310,00 €
69.200,00 €
95.300,00 €
218.770,00 €
273.170,00 €
110.930,00 €
18.350,00 €
19.360,00 €
1.172.460,00 €
160.620,00 €
338.890,00 €

2021
618.330,00 €
105.080,00 €
1.559.960,00 €
69.200,00 €
95.300,00 €
213.200,00 €
270.230,00 €
0,00 €
18.350,00 €
19.360,00 €
1.492.370,00 €
154.990,00 €
349.080,00 €

2022
493.290,00 €
379.800,00 €
789.020,00 €
69.200,00 €
95.300,00 €
164.960,00 €
267.270,00 €
127.640,00 €
18.350,00 €
19.360,00 €
1.485.190,00 €
121.690,00 €
210.990,00 €

2023
494.400,00 €
391.350,00 €
683.240,00 €
69.200,00 €
95.300,00 €
150.320,00 €
264.340,00 €
129.840,00 €
18.350,00 €
19.360,00 €
1.513.430,00 €
110.730,00 €
32.900,00 €

2024
504.980,00 €
391.430,00 €
1.340.070,00 €
69.200,00 €
95.300,00 €
126.390,00 €
484.000,00 €
125.370,00 €
18.350,00 €
19.360,00 €
1.519.680,00 €
92.880,00 €
0,00 €

2025
508.740,00 €
392.890,00 €
1.424.280,00 €
69.200,00 €
95.300,00 €
113.540,00 €
481.060,00 €
126.350,00 €
18.350,00 €
19.360,00 €
1.532.460,00 €
83.300,00 €
0,00 €

TOTAAL VERGOEDINGEN

4.517.860,00 €

4.965.450,00 €

4.242.060,00 €

3.972.760,00 €

4.787.010,00 €

4.864.830,00 €
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De zitting wordt geschorst voor de duur van de bespreking in de gemeenteraad van de aanpassing
meerjarenplan Stad en het geconsolideerd geheel. Na heropening wordt de verdere agenda
afgewerkt.
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Financiën - goedkeuring OCMW-jaarrekening 2019 kennisgeving.

GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het OCMW heeft melding ontvangen van de gouverneur dat de eigen jaarrekening 2019 werd
goedgekeurd.
In de brief staat ook vermeld dat het besluit ter kennisname moet gebracht worden op de
(eerstvolgende) Raad voor Maatschappelijk Welzijn volgens art. 260 van het DLB.
Motivatie
Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2019.

Besluit
Artikel 1
Kennis te nemen van de goedgekeurde jaarrekeningen 2019 van het OCMW
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Welzijnsverenigingen Ons Huis, De Schakelaar en De
Blauwe Lelie - goedkeuring jaarrekening 2019 kennisgeving.

GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Aanleiding en context
Elke welzijnsvereniging heeft melding ontvangen van de Gouverneur dat de eigen jaarrekening
2019 werd goedgekeurd.
In de brief staat ook vermeld dat het Besluit ter kennisname moet gebracht worden op de
(eerstvolgende) OCMW-Raad volgens art. 332 van het DLB.
Motivatie
De Raad neemt kennis hiervan.

Besluit
Artikel 1
Kennis te nemen van de goedgekeurde jaarrekeningen 2019 van de welzijnsverenigingen Ons Huis,
De Schakelaar en De Blauwe Lelie.
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Welzijnsvereniging Ruddersstove – statutaire
verplichtingen instemming toelating nieuwe deelgenoot
OCMW Blankenberge - goedkeuring.

GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Ruddersstove opgericht in 2007 organiseert en coördineert het maaltijdgebeuren voor alle
welzijnsverenigingen van het OCMW Brugge. Initieel gestart vanuit een facilitaire nood binnen de
verouderde woonzorgcentra zag Ruddersstove snel de meerwaarde in van maaltijden voor
kwetsbare personen. Zo evolueerde Ruddersstove van ‘keuken & catering’ naar ‘Maaltijdzorg’.
Ruddersstove bereidt en bezorgt aangepaste maaltijden voor kwetsbare personen van 6 maanden
tot 99 jaar volgens het systeem van ontkoppeld koken. Op deze wijze verenigen wij
klantgerichtheid met efficiëntie. Hiervoor staat de performant uitgeruste centrale keuken met een
gekwalificeerd team ter beschikking voor onze maaltijdgebruikers en zorgverleners.
Onze Missie & Visie op maaltijdzorg
Het maatschappelijk doel van de vereniging wordt weergegeven in de statuten:
“De vereniging heeft tot doel de productie en levering van maaltijden, voedingsproducten en
dranken zowel aan instellingen van het OCMW als aan derden, alsook de levering van aanverwante
producten en diensten aan instellingen van het OCMW en aan derden”.
Deze missie wordt aangevuld met een zorgdimensie in een drieledige doelstelling:
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 We helpen de levenskwaliteit te verhogen vanuit de fysieke, psychische en sociale nood
van elke zorgvrager samen met zijn zorgende omgeving via lekker & gezonde maaltijden in
een voor de cliënt aangepaste context
 Door samenwerking willen wij elkaar - zorgorganisaties – versterken ten voordele van nog
betere zorg voor de cliënt – zorgvrager
 We helpen de gezondheidszorg betaalbaar te houden door in te zetten op geïntegreerde
zorg, schaalvoordelen en specialisaties en dit op een duurzame wijze*
* duurzaam = economisch, ecologisch & sociaal verantwoord
Visie:
 We zetten een iteratief proces op vertrekkend en eindigend bij de maaltijdgebruiker
ondersteund door eigen software. Via monitoring van de voedingsstatus & zelfredzaamheid
worden gepersonaliseerde maaltijden bereidt en aangepaste bezorging georganiseerd met
verbeterde maaltijdzorg tot gevolg, ongeacht de verblijfsvorm van de cliënt.
 In samenwerking met alle stakeholders, bouwen wij maaltijdzorg uit als een zorgcontinuüm; vanaf preventie, afhaalmaaltijden, maaltijden in dienstencentra & serviceflats,
maaltijden aan huis koud bezorgen, aan huis warm bezorgen, maaltijden in DVC ’s en WZC
’s en ontwikkelen & coördineren wij hiervoor de nodige instrumenten en diensten.
 Efficiëntiewinsten door samenwerking & door schaalvoordelen herinvesteren in verdieping
van het zorgaanbod en capaciteit met terugverdieneffect voor elke stakeholder
Hoe realiseert Ruddersstove haar missie (triple aim): Via de Quadrupel helix
1°Samenwerking met lokale overheden:
 OCMW Brugge
 OCMW Oostkamp


OCMW Zedelgem



OCMW Jabbeke

 OCMW Blankenberge (sinds 01/01/20)
2°Samenwerking met organisaties:
 Non-profit: WGK W-Vl., Bond Moyson, AZ Sint-Jan, AZ Sint-Lucas, …
 Profit: Opzetten Onderzoeks- & Ontwikkelingsprojecten op basis van shared profit
 vb. Ontwikkelen van fingerfood met steun van Vlaio
3° Samenwerking met kenniscentra
 Howest, Vives, U-Gent, Center for Gastrology
4° Samenwerking met gebruikersgroepen
 Gebruikersraden, Gastro teams
 Periodieke tevredenheidsmeting
 Bezorging met een Plus
Resultaat tot op heden:
 Lead Organisation Network – regionaal met gedeelde visie op maaltijdzorg
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 Opzetten van gezamenlijke bottom-up processen
 Bundelen van kennis en middelen
 Faire verdeling van lusten en lasten via samenwerkingsovereenkomst
Motivatie
Sinds 1 januari 2020 verzorgt Ruddersstove de bereiding en bezorging van maaltijden aan huis en
aan het dienstencentrum De Bollaard op basis van een gunning met een termijn van 1 jaar
eindigend op 31/12/2020.
Gelet op de wederzijdse positieve ervaring zijn beide partijen bereid de samenwerking te
bestendigen via een duurzame samenwerking;
Gelet op art. 8 & 9 van de statuten van de welzijnsvereniging Ruddersstove betreffende de toe- &
uittreding van nieuwe deelgenoten;
Om deze samenwerking juridisch correct te formaliseren en het OCMW Blankenberge inspraak te
bieden in de uitvoering van de Missie en Visie van de welzijnsvereniging Ruddersstove, heeft
OCMW Blankenberge bij beslissing van het Vast Bureau dd. 10/07/2020 haar principieel akkoord
gegeven om toe te treden tot de welzijnsvereniging Ruddersstove.
Bij beslissing van het Vast Bureau dd. 14/09/20 van OCMW Brugge, werd principieel akkoord
gegeven om Blankenberge toe te laten deelgenoot te worden in de welzijnsvereniging
Ruddersstove overeenkomstig art. 8 van haar statuten.
Bij beslissing van de RMW van OCMW Blankenberge dd. 15/09/20 werd de toetreding als
deelgenoot in de welzijnsvereniging Ruddersstove goedgekeurd met inbegrip van de
beheersovereenkomst tussen OCMW Blankenberge en welzijnsvereniging Ruddersstove.
Rechtsgrond(en)
Art. 8. Toetreding
Na de oprichting kunnen nieuwe deelgenoten toetreden tot RUDDERSSTOVE.
De beslissing tot toelating van een nieuwe deelgenoot en zijn inbreng kan enkel genomen worden
wanneer alle deelgenoten[1] daarmee vooraf instemmen.
Het deelgenootschap van RUDDERSSTOVE is uitsluitend voorbehouden aan openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, andere openbare besturen, verenigingen onderworpen aan Titel IV
van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 of rechtspersonen zonder
winstoogmerk.
Over de inbreng van nieuwe deelgenoten wordt beslist door de algemene vergadering met een
bijzondere meerderheid van minstens drie vierden.
Art. 13
In geval van toetreding van nieuwe deelgenoot tot RUDDERSSTOVE wordt het aantal
afgevaardigden en hun hoedanigheid vastgesteld door de algemene vergadering met een
bijzondere meerderheid van minstens twee derde van de uitgebrachte stemmen, blanco stemmen
en onthoudingen niet meegerekend. Dit aantal afgevaardigden is in verhouding tot de inbreng
van de toetredende deelgenoot in RUDDERSSTOVE.
Art. 17.
De algemene vergadering is bevoegd voor:
 de toetreding van nieuwe deelgenoten en hun inbreng;
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Art. 18
Deze beslissingen, evenals de beslissing tot de toelating van andere dan privaatrechtelijke
deelgenoten kunnen slechts genomen worden wanneer alle deelgenoten hiermee vooraf
instemmen.
[1] OCMW Brugge enigste lid van RSS

Besluit
Artikel 1
Geeft als deelgenoot in de Welzijnsvereniging Ruddersstove vooraf zijn instemming om de
procedure te starten om OCMW Blankenberge als nieuwe deelgenoot toe te laten tot de
Welzijnsvereniging Ruddersstove.

6
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Personeel en organisatie - OCMW vormingsreglement goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Geert Van Tieghem komt tussen, Schepen Pablo Annys antwoordt.

Beschrijving
Aanleiding en context
De HR visie voor OCMW Brugge en haar welzijnsverenigingen werd vertaald in een visie rond
vorming binnen de organisatie. De principes uit deze visie werden uitgewerkt in een vernieuwde
flow rond vormingsaanvragen. Een aanpassing van het vormingsreglement in de lijn met deze flow
drong zich bijgevolg op.
Motivatie
Het vormingsreglement werd opgemaakt in samenspraak in samenspraak met het vormingscomité
(vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen/verenigingen uit de OCMW Brugge familie) en
goedgekeurd door het directieteam van OCMW Brugge en haar welzijnsverenigingen.
Rechtsgrond(en)
Rechtspositieregeling.
De wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten voor de vaststelling van het selectieprogramma.
Het Decreet voor het Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017.
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Notulen van het basisoverlegcomité d.d.02.09.2020 (akkoord): Vakorganisaties hadden problemen
met het feit dat de leidinggevende beslist over het al dan niet volgen van een vorming. Om die
reden werd de tekst aangepast en werd het volgende er expliciet in opgenomen:
"Niet elke aanvraag wordt dus automatisch goedgekeurd, maar wel in een overleg met de
leidinggevende besproken. Wanneer de medewerker zich echter niet kan vinden in de argumentatie
van de leidinggevende waarom een aanvraag afgekeurd werd kan de medewerker dit – zoals in
andere situaties waarin er onenigheid is tussen een leidinggevende en een medewerker –
bespreekbaar maken via de gekende kanalen binnen de organisatie (bijv. via leidinggevende van
de leidinggevende (N+2), via de personeelsdienst, via de vertrouwenspersoon,…)."

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist akkoord te gaan met het nieuw vormingsreglement
zoals in bijlage opgenomen.

Bijlagen
1. 200903 - Vormingsreglement 2020 AANGEPAST (incl. opm VBoverleg).pdf
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Vormingsreglement 2020
De HR visie voor OCMW Brugge en haar welzijnsverenigingen werd vertaald in een visie rond
vorming binnen de organisatie. De principes uit deze visie werden uitgewerkt in een
vernieuwde flow rond vormingsaanvragen. Een aanpassing van het vormingsreglement in de
lijn met deze flow drong zich bijgevolg op.

Inhoudstafel:










Art.1. Doel vormingsreglement
Art.2. Doelgroep en toepassingsgebied vormingsreglement
Art.3. Doelstellingen vorming
Art.4. Principes
Art.5. Vormingsaanvragen
o Art.5.1. Functiegebonden vorming
o Art.5.2. Persoonsgebonden vorming
 Art.5.2.1. Functiegerichte vorming
 Art.5.2.2. Loopbaangerichte vorming
 Art.5.2.3. Vorming gericht op mensontwikkeling
Art.6. Details behandeling vorming
o Art.6.1. Kosten
o Art.6.2.Uren
o Art.6.3. Verplaatsingskosten
o Art.6.4. Inschrijving vorming
o Art.6.5. Beheer budget
Art.7. Verantwoordelijkheden rond vorming
o Art.7.1. Medewerker
o Art.7.2. Leidinggevende
o Art.7.3. HR Business Partners
o Art.7.4. Vormingscomité
o Art.7.5. Directieteam
o Art.7.6. Cel vorming
o Art.7.7. Team Loopbaanbegeleiding

OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be

15/40

Art.1. Doel vormingsreglement
Het OCMW Brugge en haar welzijnsverenigingen wil aan de hand van dit reglement duidelijke
modaliteiten vastleggen voor het aanvragen en volgen van vormingen.

Art.2. Doelgroep en toepassingsgebied vormingsreglement
Dit vormingsreglement is van toepassing op de personeelsleden van het OCMW Brugge en
haar welzijnsverenigingen met uitzondering van de personeelsleden binnen de verschillende
vormen van sociale tewerkstelling

Art.3. Doelstellingen vorming
1. Kansen geven aan talenten om te ontwikkelen:
 Eén van de belangrijkste speerpunten binnen de HR visie is het geven van
kansen aan talent. We willen dan ook volop inzetten op het creëren van kansen
voor het talent binnen de organisatie om zich nog verder te ontwikkelen. En dit:
 In functie van de organisatie en de kwaliteit van de dienstverlening
 In functie van de persoonlijke ontwikkeling/loopbaanontwikkeling
2. Verhogen van de expertise van onze medewerkers:
 Een professionele organisatie steunt op de ervaring en expertise van de
medewerkers. Met vorming kunnen we de expertise van onze medewerkers upto-date houden en verhogen.
 Voor bepaalde thema’s willen we met onze organisatie een referentie worden
op het vlak van de kwaliteit van onze vorming.
3. Verhogen van de aantrekkelijkheid als werkgever:
 Een degelijk vormingsbeleid maakt het interessant om binnen onze organisatie
te werken. Dit trekt nieuwe medewerkers aan, maar bevordert ook de retentie
van de huidige medewerkers.
 We willen een organisatie zijn die investeert in haar medewerkers.
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Art.4. Principes
Binnen het vormingsbeleid worden de volgende principes nagestreefd:






Het gericht stimuleren van vormingen:
o Het volgen van vormingen wordt gestimuleerd, maar wel gericht. Zo worden
bepaalde focusthema’s extra gestimuleerd.
Verantwoordelijkheid bij leidinggevende én medewerker:
o Het inplannen van vormingen is een verantwoordelijkheid die zowel bij de
leidinggevende als de medewerker ligt. In samenspraak worden behoeften
inhoudelijk bepaald en vormingen ingepland.
o Het vormingsbeleid heeft een sterke link met het waarderingsbeleid en interne
loopbaanbegeleiding. Vorming is steeds onderdeel van een groter geheel.
o De leidinggevende heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het
ontwikkelen van zijn/haar medewerkers en het goedkeuren van hun
vormingsaanvragen. Hieraan is een (gedelegeerde) budgetverantwoordelijkheid
gekoppeld.
Evenwicht tussen maatwerk en organisatie-brede aanpak:
o We vermijden om teveel eenheidsworst te serveren, maar hebben ook oog voor
de voordelen van samenwerking in de organisatie van vormingen over
afdelingen/verenigingen heen.
o Er is voldoende aandacht voor de eigenheid van elke vereniging/afdeling en
medewerker.
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Art.5. Vormingsaanvragen
Vormingsaanvragen volgen het onderstaande schema:
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De aanvraag tot het volgen van een vorming wordt steeds in samenspraak tussen
leidinggevende en medewerker behandeld (nood, inhoud, type vorming,…). De leidinggevende
keurt de aanvraag goed/af. De goedkeuring/afkeuring wordt steeds voldoende
beargumenteerd door medewerker en leidinggevende in het ‘aanvraagformulier vorming’ en
bezorgd aan de cel vorming.
Niet elke aanvraag wordt dus automatisch goedgekeurd, maar wel in een overleg met de
leidinggevende besproken. Wanneer de medewerker zich echter niet kan vinden in de
argumentatie van de leidinggevende waarom een aanvraag afgekeurd werd kan de medewerker
dit – zoals in andere situaties waarin er onenigheid is tussen een leidinggevende en een
medewerker –bespreekbaar maken via de gekende kanalen binnen de organisatie (bijv. via
leidinggevende van de leidinggevende (N+2), via de personeelsdienst, via de
vertrouwenspersoon,…).
Afhankelijk van het type vorming verschilt de behandeling/tegemoetkoming. Standaard kan
een vorming steeds duidelijk ondergebracht worden onder één van de types vorming uit het
voorgaande schema. Een vorming kan na bespreking tussen medewerker en leidinggevende
echter ook in verschillende categorieën ondergebracht worden (bijv. een bepaald deel van de
vorming is persoonsgebonden functiegericht, de andere onderwerpen uit de vorming zijn
eerder persoonsgebonden loopbaangericht). In dit geval worden de tegemoetkomingen
gekoppeld aan het type vorming volgens de procentuele verdeling toegekend.

Art.5.1. Functiegebonden vorming
Een ‘functiegebonden vorming’ is gekoppeld aan een bepaalde functie of een groep van
functies. De organisatie staat erop dat deze opleiding gevolgd wordt door iedereen binnen een
bepaalde functie (of groep van functies) of binnen een bepaalde situatie (bijv. starters binnen
een functie). Dit bijv. om in orde te zijn met wetgeving of andere richtlijnen, vanuit de visie van
de organisatie of de leidinggevende,…
Het volgen van de vorming wordt dus opgelegd door de organisatie of de leidinggevende
omwille van de functie die men uitvoert of de situatie en niet enkel omwille van iemands
persoonlijke ontwikkelingsnoden.
Functiegebonden vormingen kunnen organisatie-breed georganiseerd worden of voor (een)
specifieke afdeling(en)/verenigingen(en). Het budget voor deze opleidingen wordt
respectievelijk door de afdeling die verantwoordelijk is voor de vorming (organisatie-brede
vormingen) of door de afdeling/vereniging zelf (functiegebonden vormingen voor een
specifieke afdeling/vereniging) aangevraagd en beheerd.
Om dit concreet te maken, hierbij even wat voorbeelden:





Brandopleiding (nieuwe medewerkers/update voor huidige medewerkers) –
organisatie-breed (budget preventiedienst)
Vorming wondzorg voor zorgmedewerkers WZC’s – specifieke afdeling (budget WZC’s)
Opleiding rond sociale wetgeving voor dossierbeheerders personeelsdienst – specifieke
afdeling (budget personeelsdienst)
Workshop rond burn-out/stress voor alle medewerkers – organisatie-breed (budget
preventiedienst)
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Leiderschapstraject voor nieuwe/huidige leidinggevenden – organisatie-breed (budget
personeelsdienst)
Vorming rond basis PC vaardigheden – organisatie-breed (budget Informatica)

De functiegebonden vormingen worden als volgt behandeld:
Kosten
Uren
Verplaatsingskosten
Inschrijving vorming

Volledige betaling door de organisatie
Vorming = arbeidstijd
Terugbetaald door de organisatie
Door cel vorming (wanneer de vorming intern wordt georganiseerd
bestaat de mogelijkheid ook dat medewerker zich zelf inschrijft (of
laat inschrijven door leidinggevende of planner) na goedkeuring van
de leidinggevende)

Beheer budget

- Organisatie-brede vormingen: verantwoordelijke afdeling
- Vormingen voor specifieke afdeling(en)/vereniging (en):
afdeling/vereniging

Art.5.2. Persoonsgebonden vorming
Een ‘persoonsgebonden vorming’ wordt (i.t.t. de functiegebonden vormingen) specifiek
aangevraagd voor een individu en hangt dus af van de specifieke ontwikkelingsnoden van de
individuele medewerker.
Er zijn 3 types persoonsgebonden vormingen:




Functiegerichte vormingen: gericht op huidige functie
Loopbaangerichte vormingen: gericht op mogelijke toekomstige functie
Vormingen gericht op mensontwikkeling: gericht op algemene persoonlijke
ontwikkeling

Art.5.2.1. Functiegerichte vorming
De functiegerichte vorming is een persoonsgebonden vorming die relevant is binnen de
huidige functie van de medewerker. We zien 4 verschillende types functiegerichte vormingen:




Bijblijven:
o Deze vorming is gericht op het bijblijven, op de hoogte blijven over
onderwerpen die van toepassing zijn op de eigen functie.
o Voorbeelden: seminaries, inspiratiedagen, update rond wetgeving, betalend
netwerkevent, congres,…
o Deze vormingen moeten niet op voorhand besproken worden tijdens een
waarderingsgesprek tussen leidinggevende en medewerker.
Remediëren/verbeteren in huidige functie:
o Deze vorming is gericht op het versterken van competenties/vaardigheden
waarvoor verbetering nodig is in het kader van het functioneren van de
medewerker.
o Voorbeelden: presentatietechnieken voor medewerker die veel presentaties
moet geven en hier niet zo sterk in blijkt, vorming Excel voor medewerker die
binnen de functie veel met Excel moet werken, maar hier moeite mee heeft,…
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o





Deze vormingen moeten op voorhand besproken worden tijdens een
waarderingsgesprek tussen leidinggevende en medewerker. De verbetering in
het functioneren na het volgen van de vorming kan opgevolgd worden in
volgende waarderingsgesprekken.

Uitbreiding/evolutie van huidige functie:
o Omwille van verschillende reden kan een functie evolueren en nieuwe
vaardigheden, competenties vragen. Niet elke medewerker heeft deze direct
onder de knie. Hierbij kan er nood zijn aan vorming om aan deze veranderingen
tegemoet te komen.
o Voorbeelden: nieuwe technieken, vormingen gekoppeld aan nieuwe
verantwoordelijkheden binnen de functie,…
o Deze vormingen moeten op voorhand besproken worden tijdens een
waarderingsgesprek tussen leidinggevende en medewerker. De
aangeleerde/aangesterkte competenties na het volgen van de vorming kunnen
opgevolgd worden in volgende waarderingsgesprekken.
Specialiseren in de huidige functie:
o Deze vorming is gericht op het verder specialiseren in de huidige functie.
o Voorbeelden: vorming rond dementie voor referentiepersoon, vorming rond
specifieke nieuwe pedagogische principes,…
o Deze vormingen moeten op voorhand besproken worden tijdens een
waarderingsgesprek tussen leidinggevende en medewerker. De graad van
specialisatie na het volgen van de vorming en het gebruik van de nieuwe
vaardigheden/kennis kan opgevolgd worden in volgende
waarderingsgesprekken.

De persoonsgebonden functiegerichte vormingen worden als volgt behandeld:
Kosten
Uren
Verplaatsingskosten
Inschrijving vorming

Volledige betaling door de organisatie
Vorming = arbeidstijd
Terugbetaald door de organisatie
Door cel vorming (wanneer de vorming intern wordt georganiseerd
bestaat de mogelijkheid ook dat medewerker zich zelf inschrijft (of
laat inschrijven door leidinggevende of planner) na goedkeuring van
de leidinggevende)

Beheer budget

Afdeling/vereniging
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Art.5.2.2. Loopbaangerichte vorming
De loopbaangerichte vorming is een persoonsgebonden vorming die relevant is binnen de
verdere loopbaanontwikkeling van de medewerker. Onze organisatie wil de interne mobiliteit
en de loopbaankansen binnen de organisatie stimuleren.
Een medewerker die bepaalde ambities binnen de organisatie wil waarmaken en hiervoor een
opleiding/vorming wil volgen kan hiervoor gestimuleerd worden. Deze vormingen zijn gericht
op een potentieel toekomstige functie binnen de organisatie.
Voorbeelden: opleiding verpleegkunde om verpleegkundige te worden, afwerken secundair
onderwijs om door te kunnen groeien naar functie op C-niveau, opleiding elektriciteit om door
te groeien naar de functie van technisch medewerker,…
Deze vormingen moeten op voorhand besproken worden tijdens een waarderingsgesprek
tussen leidinggevende en medewerker. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de
goedkeuring van de aanvragen.
Loopbaangerichte vormingen kunnen extra gestimuleerd worden:




wanneer het onderwerp/de doelstelling binnen een lijst van ‘te stimuleren’ thema’s
staat. Deze lijst wordt opgemaakt en aangepast/aangevuld door het directieteam na
advies van het vormingscomité.
EN de medewerker positief beoordeeld wordt in een screening op motivatie en
potentieel uitgevoerd door de personeelsdienst (team loopbaanbegeleiding).

Het budget voor loopbaangerichte vormingen wordt centraal beheerd door de cel vorming.
De persoonsgebonden loopbaangerichte vormingen worden als volgt behandeld:
Kosten
Uren

Verplaatsingskosten
Inschrijving vorming
Beheer budget

Volledige betaling door de organisatie
Niet extra stimuleren: Geen vormingsverlof
Extra stimuleren: Vormingsverlof wordt toegekend voor de
helft van de gemiddelde lestijden (a rato van
tewerkstellingsbreuk)
Terugbetaald door de organisatie
Door medewerker
Cel vorming

Art.5.2.3. Vorming gericht op mensontwikkeling
De vorming gericht op mensontwikkeling is een persoonsgebonden vorming die gericht is op
de algemene persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Als sociale werkgever willen we
inzetten op het aansterken van de persoonlijke vaardigheden om zo goed mogelijk te kunnen
functioneren in het dagelijkse leven. Deze vormingen hebben dus niet per se een link met de
functie die de medewerker uitvoert, maar zijn eerder gericht op de algemene ontwikkeling.
Voorbeelden: digitale geletterdheid (ook als je in je functie niet met de PC werkt), vervolmaking
Nederlands,…
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Deze vormingen moeten op voorhand besproken worden tijdens een waarderingsgesprek
tussen leidinggevende en medewerker. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de
goedkeuring van de aanvragen.
De lijst van thema’s, die door de organisatie ondersteund worden, wordt opgemaakt en
aangepast/aangevuld door het directieteam na advies van het vormingscomité.
Het budget voor vormingen gericht op mensontwikkeling wordt centraal beheerd door de cel
vorming.
De persoonsgebonden vormingen gericht op mensontwikkeling worden als volgt behandeld:
Kosten
Uren
Verplaatsingskosten
Inschrijving vorming

Volledige betaling door de organisatie
Geen vormingsverlof
Terugbetaald door de organisatie
Door cel vorming (wanneer de vorming intern wordt georganiseerd
bestaat de mogelijkheid ook dat medewerker zich zelf inschrijft (of
laat inschrijven door leidinggevende of planner) na goedkeuring van
de leidinggevende)

Beheer budget

Cel vorming

Art.6. Details behandeling vorming
Art.6.1. Kosten
De kosten voor alle types vormingen goedgekeurd door de leidinggevende worden door de
organisatie gedragen. Op deze wijze wil de organisatie het volgen van vormingen stimuleren.
Onder ‘kosten’ wordt de kostprijs van de deelname aan de vorming/opleiding verstaan, beperkt
tot de inschrijvingskosten (met inbegrip van eventuele examengelden), de syllabus, indien die
niet in de inschrijvingskosten is inbegrepen en de verplaatsingskosten.
Wanneer de cel vorming instaat voor de inschrijving worden de kosten rechtstreeks betaald
door de organisatie.
Wanneer de medewerker zelf instaat voor de inschrijving (persoonsgebonden
loopbaangerichte vormingen) worden de kosten betaald door de medewerker en wordt een
volledige terugbetaling voorzien door de cel vorming:







Na het beëindigen van de vorming/opleiding (of wanneer de opleiding uit verschillende
academiejaren bestaat, na elk academiejaar).
De kosten (incl. de verplaatsingskosten) worden enkel terugbetaald wanneer de
vorming/opleiding of het academiejaar met goed gevolg wordt beëindigd. Dit wordt
door de medewerker gestaafd door middel van een attest van slagen.
De kosten worden enkel terugbetaald wanneer de medewerker de vorming/opleiding
voor de 1e keer volgt. Als de medewerker bepaalde onderdelen opnieuw dient te volgen
kunnen de kosten hiervan niet nogmaals worden vergoed.
Om een terugbetaling aan te vragen bezorgt de medewerker de nodige betaalbewijzen,
inschrijvingsbewijzen en het attest van slagen aan de cel vorming.
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Art.6.2.Uren
Arbeidstijd
De uren voor het volgen van functiegebonden en persoonsgebonden functiegerichte
vormingen worden aanzien als arbeidstijd.
Aan een aantal vormen van vorming, zoals bijv. e-learning, afstandsonderwijs kan er moeilijk
een aantal uren gekoppeld worden gezien die sterk afhangen van het tempo waarmee de
medewerker de vorming zelf doorloopt. In dit geval worden er duidelijke afspraken gemaakt
tussen de medewerker en de leidinggevende (met advies van de cel vorming) over de arbeidstijd
die kan gespendeerd worden aan deze vorming (wanneer, hoe lang,…). Deze afspraken zijn
specifiek voor de medewerker, de afdeling /vereniging en de vorming.
Vormingsverlof
Voor een persoonsgebonden loopbaangerichte vorming die extra gestimuleerd wordt, wordt er
vormingsverlof toegekend voor de helft van de gemiddelde lestijden (a rato van prestaties).
Hiervoor wordt de informatie rond de lestijden bezorgd aan de cel vorming met nodige
inschrijvingsbewijzen. Op basis hiervan kent de cel vorming vormingsverlof toe.
Het vormingsverlof kan door de medewerker opgenomen worden gedurende de periode dat
de vorming/opleiding loopt. Na het beëindigen van de vorming/opleiding of het academiejaar
vervalt het vormingsverlof. Indien de medewerker een vorming/opleiding vroegtijdig zou
stopzetten moet deze dit schriftelijk laten weten aan de cel vorming binnen de 5 kalenderdagen
die volgen op de stopzetting.
Wanneer de vorming/opleiding uit verschillende academiejaren bestaat wordt het
vormingsverlof per academiejaar toegekend na het indienen van de nodige
inschrijvingsbewijzen.
Voor de opleidingen tot zorgkundige en verpleegkundige wordt door de cel vorming een tabel
bijgehouden met een overzicht van het vormingsverlof per opleidingsjaar (incl. spreiding van
het vormingsverlof over de opleidingsjaren). Deze tabel is gebaseerd op de gemiddelde lestijden
voor de specifieke opleidingen binnen de belangrijkste opleidingsinstanties uit de Brugse
omgeving.
Het vormingsverlof wordt enkel toegekend wanneer de medewerker de vorming/opleiding
voor de 1e keer volgt. Als de medewerker bepaalde onderdelen opnieuw dient te volgen kan
hiervoor geen vormingsverlof meer aangevraagd worden.
Stage
Wanneer de opleiding een stageperiode bevat en men stage loopt in de eigen dienst of in een
andere dienst van OCMW Brugge en haar welzijnsverenigingen, wordt hiervoor
dienstvrijstelling toegekend.
Wanneer men stage loopt in een andere organisatie (dus niet bij OCMW Brugge of één van
haar welzijnsverenigingen) wordt er geen dienstvrijstelling toegekend.

OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be

24/40

Art.6.3. Verplaatsingskosten
De verplaatsingskosten zijn de kosten die de medewerker maakt om zich van en naar de plaats
van de vorming te begeven, inclusief mogelijke parkeerkosten.
De verplaatsingskosten worden enkel terugbetaald als en voor zover de verplaatsing verder is
dan het woon-werkverkeer. Verplaatsingen op het grondgebied van Groot Brugge worden niet
terugbetaald.
De aanvraag tot terugbetaling van verplaatsingskosten verloopt via het tijdsregistratiesysteem.
De terugbetaling van de parkeerkosten kan via de dossierbeheerder (personeelsdienst) van de
medewerker. Hiervoor worden de nodige bewijsstukken aan de dossierbeheerder bezorgd.

Art.6.4. Inschrijving vorming
De inschrijving van de medewerker voor de aangevraagde vorming gebeurt (behalve bij de
persoonsgebonden loopbaangerichte vormingen) door de cel vorming. Wanneer de vorming
intern wordt georganiseerd bestaat de mogelijkheid ook dat medewerker zich zelf inschrijft (of
laat inschrijven door leidinggevende of planner) na goedkeuring van de leidinggevende.
De gegevens rond de vormingsvaanvraag (incl. goedkeuring van de leidinggevende) worden
steeds aan de cel vorming bezorgd via het ‘aanvraagformulier vorming’. Dit om een vlotte
inschrijving en/of een goede opvolging van terugbetalingen/toekenning van vormingsverlof
mogelijk te maken.

Art.6.5. Beheer budget
Onder het beheer van het budget verstaan we o.a. het jaarlijks aanvragen van het
vormingsbudget, de opvolging van dit budget en het maken van de keuzes rond de inzet van
dit budget.
De afdeling/vereniging zelf staat in voor het beheer van het vormingsbudget voor:



Functiegebonden vormingen die binnen de afdeling/vereniging blijven (bijv. wondzorg
voor zorgprofielen WZC’s)
Persoonsgebonden functiegerichte vormingen

De cel vorming staat in voor het beheer van het vormingsbudget voor:



Persoonsgebonden loopbaangerichte vormingen
Persoonsgebonden vormingen gericht op mensontwikkeling

De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het opleiding van medewerkers rond specifieke
organisatie-brede onderwerpen staan in voor het beheer van het vormingsbudget voor:


Functiegebonden organisatie-brede vormingen (bijv. preventiedienst beheert budget
voor brandopleidingen, personeelsdienst beheert budget voor leiderschapstraject,
informatica beheert budget voor vorming rond MS Teams,…)
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Art.7. Verantwoordelijkheden rond vorming
Art.7.1. Medewerker
De medewerker zit aan het stuur van de eigen loopbaan en is dus steeds in eerste instantie zelf
verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat de medewerker zelf
initiatief neemt tot het bespreken van ontwikkelingsnoden. Om dit te stimuleren is het aan de
organisatie en de leidinggevende om een klimaat te creëren die het openlijk bespreken van
ontwikkelingsnoden mogelijk maakt. Waarderingsgesprekken (die elke medewerker ook zelf
kan aanvragen op eender welk moment) zijn hiervoor zeker geschikt.

Art.7.2. Leidinggevende
De leidinggevende heeft een belangrijke rol binnen het vormingsbeleid. Alle aanvragen tot
vormingen worden namelijk behandeld door de leidinggevende zelf. Deze staat in voor de
goedkeuring voor het volgen van vormingen (inhoudelijk, planning, beheer vormingsbudget,…).
De leidinggevende zorgt ervoor dat ontwikkelingsnoden binnen de afdeling/vereniging
bespreekbaar zijn en hanteert hierbij een ruime blik.

Art.7.3. HR Business Partners
De HR Business Partners staan vanuit de personeelsdienst in voor de ondersteuning van de
leidinggevenden bij de ontwikkeling van hun team. Ze kunnen vanuit deze rol advies geven aan
de leidinggevende rond de ontwikkelingsnoden voor het team, de behandeling van
vormingsaanvragen,… De HR Business Partners maken jaarlijks een overzicht van de
ontwikkelingsnoden voor het komende jaar om de organisatorische grote lijnen in kaart te
brengen.

Art.7.4. Vormingscomité
Het vormingscomité fungeert als klankbord rond vorming en formuleert hierrond beleidsadvies.
De uiteindelijke beslissingen rond vorming worden genomen door het directieteam.
Binnen het vormingscomité worden de verschillende entiteiten van de organisatie
vertegenwoordigd door het diensthoofd of een gedelegeerde en zetelen eveneens een
vormingsmedewerker van de personeelsdienst (verslaggeving), de adviseur personeel of een
gedelegeerde (voorzitter) en de HR Business Partners (vervangend voorzitters).

Art.7.5. Directieteam
Het directieteam staat in voor de beslissingen rond het vormingsbeleid. Het krijgt hierbij
ondersteuning en advies van het vormingscomité.

Art7.6. Cel vorming
De cel vorming staat in voor operationele opvolging van vormingen (o.a. inschrijvingen,
terugbetalingen, ondersteuning bij organisatie van interne vormingen, registratie vormingen,
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opvragen offertes, beheren inschrijvingen interne opleidingen, voorzien van
aanwezigheidslijsten,…).
De cel vorming is te bereiken via vorming@mintus.be .

Art7.7. Team loopbaanbegeleiding
Het team loopbaanbegeleiding staat in voor de screening vanuit de personeelsdienst om te
bepalen of een loopbaangerichte vorming extra gestimuleerd wordt.
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Personeel en organisatie - OCMW formatiewijziging
strategische beleidscel - goedkeuring.

GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige formatie OCMW is vastgelegd bij raadsbesluit d.d. 28/04/2020.
Naamswijziging dienst
Er is een sterke link tussen de strategische beleidscel (OCMW) en de strategische cel (stad
Brugge). Om naamsverwarring te voorkomen, en gezien de taken van de strategische beleidscel
van OCMW Brugge, zouden we deze willen veranderen naar ‘cel lokaal sociaal beleid’.
Doelstelling dienst
Begin vorig jaar gebeurde er een reorganisatie van de cluster Welzijn. Deze dienst bestond uit een
mix van administratief medewerkers en maatschappelijk werkers, en nam verschillende taken op
zich gaande van administratieve ondersteuning, dienstverlening, organiseren van evenementen tot
beleidsvoorbereidend werk.
De cluster welzijn werd opgesplitst:
 Een aantal personen werden overgedragen/terbeschikkinggesteld naar diensten binnen het
OCMW of de welzijnsverenigingen die het meest affiniteit hadden met de materie:
o De ondersteuning en activiteiten in het kader van de seniorenadviesraad werden
overgeheveld naar welzijnsvereniging Mintus
o De raad personen met een beperking naar welzijnsvereniging Ons Huis
o Het seniorenloket en loket personen met een handicap werd toegevoegd aan de
maatschappelijke dienstverlening van het OCMW
 De medewerkers die bezig waren met beleidsvoorbereiding of rond de regiefunctie van het
lokaal bestuur in het kader van welzijn, werden ondergebracht in het team lokaal sociaal
beleid van de strategische beleidscel. Concreet gaat het om 3,5 VTE maatschappelijk werk.
Aan de cel lokaal sociaal beleid werden daarnaast nog 2 andere beleidsmedewerkers lokaal sociaal
beleid toegevoegd.
Ook de buurtverbinders van het project Age’in werden aan het team toegevoegd onder de
subdienst ‘Project Age’in’ toegevoegd.
In kader van het flankerend onderwijsbeleid is er 1 beleidsmedewerker flankerend onderwijsbeleid
aangesteld en zijn er 2, binnenkort 3, brugfiguren aan de slag gegaan.

OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be

28/40

Onlangs werd beslist om de ondersteuning van de raad voor personen met een handicap terug
onder te brengen in de cel lokaal sociaal beleid, omdat deze adviesraad net de taak heeft om het
beleid te adviseren. Ook voor de seniorenadviesraad wordt een dergelijke oefening bekeken.
De cel lokaal sociaal beleid wordt dus gevormd door medewerkers met een verschillend
takenpakket, een verschillende professionele achtergrond en een verschillende profiel,….
Het takenpakket van deze dienst en de medewerkers bestaat nu uit een mix aan “meegenomen”
taken vanuit de vroegere cluster Welzijn en beleidsvoorbereiding-/advies-/regiefunctie in het kader
van het lokaal sociaal beleid.
Het is dan ook belangrijk om taken, functieprofielen en verwachtingen naar de medewerkers toe
wat te verduidelijken.
Het lijkt echter goed om te vertrekken van de doelstellingen en opdrachten van de cel lokaal
sociaal beleid om te komen tot de taken van medewerkers en de functieprofielen.
De cel lokaal sociaal beleid heeft tot doel om:
 Een goede beleidsvoorbereiding en -opvolging te realiseren en beleidsadvies te geven in
het kader van een lokaal sociaal beleid.
Dit houdt o.a. volgende taken in:
o Omgevingsanalyse
o Partners samenbrengen
o Opmaken van voorstellen: prioritaire doelstellingen, actieplannen,…
o Partners engageren
o Opvolging en evaluatie van het sociaal beleid.
De taak van de cel lokaal sociaal beleid is vooral om hierin een regierol op te nemen. De cel stelt
zich in dit kader op als een netwerkdienst, die
o signalen capteert rond sociaal beleid (zowel lokale als bovenlokale);
o linken legt tussen de verschillende beleidsdomeinen;
o dit alles vertaalt in adviezen en plannen om een antwoord te bieden op noden op
het vlak van sociaal beleid.
Ondersteunen van de groep Brugge in het realiseren van initiatieven die sociale economie,
sociale tewerkstelling/arbeidszorg bevorderen:

o de link leggen tussen diensten en tewerkstellingsinitiatieven binnen de groep
Brugge, om arbeid op maat voor kwetsbare doelgroepen binnen de groep maximale
kansen te bieden;

o diensten ondersteunen om bij aanbestedingen aandacht te hebben voor sociale
economie en sociale tewerkstelling.
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 Participatieprocessen in het kader van een lokaal sociaal beleid te initiëren en te
stimuleren.
Hieronder verstaan we het betrekken van stakeholders en bevolking (doelgroepen) bij de
voorbereiding, evaluatie en bijsturing van het lokaal sociaal beleid. Dit heeft uiteraard een
nauwe link met de opdracht rond participatie binnen de strategische cel.
 Specifieke beleidsdomeinen opvolgen met betrekking tot lokaal sociaal beleid (regierol).
In de strategische nota rond het lokaal sociaal beleid werden 7 werven opgenomen waarop
we de komende maanden/jaren willen inzetten:
o Werf 1: Maximale ontwikkelingskansen (voor kinderen en jongeren)
o Werf 2: Inclusieve economie
o Werf 3: Dak boven het hoofd
o Werf 4: (Preventieve) Gezondheid
o Werf 5: Zorg en Welzijn
o Werf 6: Mee kunnen (komen) doen
o Werf 7: Toegankelijke hulp en diensten
Als cel lokaal sociaal beleid hebben we de taak om tendensen, evoluties, noden,
doelstellingen en actieplannen op deze werven (of beleidsdomeinen) op te volgen
en ook linken te leggen met andere diensten/partners/beleidsdomeinen om het
bestuur en deze partners te adviseren rond een lokaal sociaal beleid.
Daarnaast staat de cel ook in voor een permanent overleg met de partners die
actief zijn op deze beleidsdomeinen, maar ook voor participatietrajecten met
doelgroepen en inwoners.
 Projecten initiëren en stimuleren:
Als we er willen voor zorgen dat beleidsvoorbereiding leidt tot effectieve actieplannen en
acties, dan is het soms ook nodig om zelf een impuls te geven rond acties of actieplannen.
Alleen moeten we er over waken dat projecten in principe tijdelijk zijn en ofwel een
einddatum hebben ofwel kunnen overgenomen worden in een reguliere werking.
Bovendien kan ook tijdens het traject in het kader van de opmaak, evaluatie en bijsturing
van beleidsplannen ingezet worden op projectwerkingen (vb.in het kader van participatie).
In het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau (2007) wordt de rol van
het lokaal bestuur geregeld: “Onder flankerend onderwijsbeleid wordt verstaan, het geheel van
acties van een lokale overheid om, vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het
Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale
actoren.”
Het kan gaan over:
 Leerlingen en ouders ondersteunen: kleuterparticipatie, taalstimulering
 risicojongeren begeleiden, vooral spijbelaars en tijdelijk niet-schoolbare jongeren.
 Schoolteams en schoolbeleid ondersteunen: spijbelpreventie, inschrijvingsbeleid,….
 Een leerkrachtige, stimulerende schoolomgeving creëren: bredeschoolprojecten.
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 Vlot bereikbare en veilige schoolomgevingen creëren
 Beleid voeren met sociale voordelen: voor- en naschoolse opvang, leerlingenvervoer,….
 Een sociaal onderwijsbeleid opzetten met oog voor armoede en sociale uitsluiting.
 Wegwijs maken in leer- en studietrajecten.
 Levenslang en levensbreed leren stimuleren.
 Werken aan een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.
 …
Uiteraard bestaat er een sterke link tussen dit flankerend onderwijsbeleid en het lokaal sociaal
beleid. Heel wat zaken die opgenomen worden door het flankerend onderwijsbeleid, zijn immers
net bedoeld om kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden. In die zin is het goed dat de
dienst flankerend onderwijsbeleid deel uitmaakt van de cel lokaal sociaal beleid. Ook de link met de
vereniging SPOOR Brugge is hierbij een belangrijke hefboom.
De dienst flankerend onderwijsbeleid zit op de wip tussen beleidsvoorbereiding en de uitvoering
van concrete actieplannen (binnen de scope zoals hierboven opgesomd). Daarnaast gaat de
opdracht iets ruimer en is deze iets anders (specifiek wettelijk kader) dan de opvolging van de
andere werven binnen het lokaal sociaal beleid. De dienst werd ook uitgebreid met de brugfiguren.
Daarom willen we er voor opteren dit als een aparte afdeling op te nemen binnen de cel lokaal
sociaal beleid.
Nieuwe functies/functietitels
Om bovenstaande te kunnen realiseren, lijken volgende nieuwe functieprofielen nodig:
Programmaregisseur lokaal sociaal beleid
De programma-regisseur heeft volgende opdrachten:
 Leiding geven over het team:
o Bewaart het overzicht over de verschillende taken.
o Is het aanspreekpunt voor de cel voor andere clusters en partners.
o Staat in voor de coaching en samenhang binnen het team.
 Initiëren en opstellen van een voorstel van lokaal sociaal beleidsplan voor Brugge
 Vormen en onderhouden van relevante netwerken op verschillende niveaus.
 De brug maken met de strategische cel en het management van Stad en OCMW.
De functietitel ‘programmaregisseur lokaal sociaal beleid’ sluit het best aan bij de functie-inhoud.
Deze wordt ingeschaald op A4a-A4b naar analogie van gelijkaardige functies binnen de organisatie.
Gezien het lokaal sociaal beleid een transversaal thema is waar de Stad prioritair wil op inzetten,
zit dit beleid ook binnen de scope van de strategische cel. Daarom zal de programma-regisseur
sociaal beleid ook deel uitmaken van de strategische cel.
Preventiewerker gezondheid
De preventiewerker gezondheid heeft volgende opdrachten:
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 Trekken en uitvoeren van acties in het kader gezondheidspromotie/ziektepreventie binnen
de lokale context.
 Meewerken aan het concretiseren van een optimaal lokaal preventief gezondheidsbeleid
voor de Stad, door signalen op te vangen en door te geven, door sensibilisering en het
geven van informatie/vorming aan de bevolking, door samenwerking met partners om
acties en projecten te concretiseren en realiseren.
De functietitel ‘preventiewerker gezondheid’ sluit het best aan bij de functie-inhoud. Deze wordt
ingeschaald op C1-C2-C3 naar analogie van gelijkaardige functies binnen de organisatie.
Maatschappelijk werker - Themaregisseur
De themaregisseurs zijn onze “werfleiders” (cfr. 7 werven lokaal sociaal beleid). Deze
themaregisseurs hebben tot taak om:
 Evoluties op te volgen op het vlak van de hen toegewezen beleidsthema’s.
 Actief detecteren van noden op de toegewezen thema’s en het mee formuleren van
beleidsvoorstellen en –adviezen.
 In te staan voor overleg met de verschillende partners die actief zijn op dit beleidsdomein
in het kader van bovenvermelde opdracht.
 De brug te vormen tussen het team en de stakeholders voor het thema/de thema’s waarop
ze werken. Hiermee wordt bedoeld dat ze de input van de partners meenemen naar het
team, maar ook de output van de cel lokaal sociaal beleid terugkoppelen naar de partners.
De functietitel ‘themaregisseur’ sluit beter aan bij de functie-inhoud dan de oorspronkelijke titel
‘maatschappelijk werker’. Deze wordt ook ingeschaald op B1-B2-B3 net als de maatschappelijk
werker. Er zijn 3 maatschappelijk werkers die aangesteld zullen worden als themaregisseur.
Maatschappelijk werker - Projectbegeleider
De projectbegeleider heeft de taak om concrete projecten te initiëren of acties uit te voeren. Het
gaat om projecten die bijdragen tot de realisatie van het traject in het kader van het lokaal sociaal
beleid of tot de realisatie van de doelstellingen van het lokaal sociaal beleid. In het tweede geval
gaat het in principe over tijdelijke projecten (tenzij een actie permanent aan de cel wordt
toegewezen).
Concreet betekent dit dat de projectbegeleider:
 Initiatief neemt om projecten van andere organisaties te ondersteunen in het kader van de
realisatie van het lokaal sociaal beleidsplan.
 Zelf projecten/acties uitvoert (in samenwerking met andere partners) in het kader van de
uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan.
 Projecten uitvoert in het kader van de opmaak, opvolging en evaluatie van het lokaal
sociaal beleidsplan (vb. participatieprojecten).
De functietitel ‘projectbegeleider’ sluit beter aan bij de functie-inhoud dan de oorspronkelijke titel
‘maatschappelijk werker’. Deze wordt ook ingeschaald op B1-B2-B3 net als de maatschappelijk
werker. Er is 1 maatschappelijk werker die aangesteld zal worden als projectbegeleider.
Onderwijsdeskundige – Beleidsmedewerker flankerend onderwijs
Om de lijn binnen de cel door te trekken, wordt de functietitel onderwijsdeskundige gewijzigd naar
‘beleidsmedewerker flankerend onderwijs’.
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Beleidsmedewerker – beleidsmedewerker lokaal sociaal beleid
Om de lijn binnen de cel door te trekken, wordt de functietitel beleidsmedewerker gewijzigd naar
‘beleidsmedewerker lokaal sociaal beleid’.
Actualisatie aantal FTE
Daarnaast wordt het aantal FTE in de formatie aangepast aan de huidige bezetting. Dit doet zich
voor bij de administratief medewerkers (van 3,8 naar 1,5 FTE). De reden hiervoor is dat 2,8 FTE
overgedragen wordt aan Mintus. Dit wordt geactualiseerd bij volgende formatiewijziging Mintus.
We willen in de formatie ook reeds 0,5 VTE administratief medewerker voorzien voor de
administratieve ondersteuning van de seniorenadviesraad. Deze ondersteuning gebeurt momenteel
door een personeelslid van de dienstencentra, die in dit kader zou terbeschikkinggesteld worden.
Tenslotte worden er nog een aantal bijkomende personeelsleden voorzien:
 De taken van projectbegeleider en themaregisseur worden nu voor een groot stuk
opgenomen door de maatschappelijk werkers. Er wordt een extra personeelslid voorzien
(0,5 VTE themaregisseur). De themaregisseurs en projectbegeleider zouden immers in de
toekomst nog meer moeten inzetten op het seniorenbeleid. De adviesfunctie naar senioren
zelf zou opgenomen worden binnen de dienstencentra, de adviesfunctie en
beleidsvoorbereiding in het kader van seniorenbeleid binnen de cel lokaal sociaal beleid.
 De Vlaamse overheid heeft 1,5 miljoen euro vrijgemaakt om lokale besturen een financiële
stimulans te geven als ze samen met ten minste één aanpalende gemeente binnen een
eerstelijnszone, een lokale preventiewerking uitbouwen (gezien Brugge één eerstelijnszone
is, kan het lokaal bestuur deze preventiewerker zelf aanwerven). De taken van de lokale
preventiewerker bestaan er in bij te dragen tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen
van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en van de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen. De gemeenten kiezen zelf op welke preventiethema’s ze
prioritair inzetten. We voorzien hiervoor een halftijds preventiewerker gezondheid op de
formatie.
Motivatie
In bijlage volgt de vergelijking tussen de huidige formatie van OCMW – Strategische beleidscel en
het voorstel nieuwe formatie OCMW – Cel lokaal sociaal beleid.
Rechtsgrond(en)
Rechtspositieregeling
De wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten voor de vaststelling van het selectieprogramma.
Notulen van het hoog overlegcomité d.d. 02.09.2020
Het Decreet voor het Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017

Financiële informatie
Financiële informatie
Jaarlijkse meerkost:
 € 29.057,74

Besluit
Artikel 1
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist akkoord te gaan met de formatiewijziging zoals in
bijlage.

Bijlagen
1. schema formatiewijziging strategische beleidscel.pdf
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Huidige formatie Strategische
beleidscel

Voorstel nieuwe formatie Cel
lokaal sociaal beleid

Functie / Afdeling

Functie / Afdeling

FTE

Staf
Stafmedewerker algemeen
beleid (A4a-A4b)*

FTE

Coördinatie
1

Team lokaal sociaal beleid

Stafmedewerker algemeen
beleid (A4a-A4b)*

1

Programmaregisseur (A4aA4b)

1

Team lokaal sociaal beleid

Beleidsmedewerkers (A1aA1b-A2a)

2

Beleidsmedewerker lokaal
sociaal beleid (A1a-A1b-A2a)

2

Maatschappelijk werker (B1B2-B3)

3,5

Projectbegeleider (B1-B2-B3)

1

Themaregisseur (B1-B2-B3)

3

Preventiewerker gezondheid
(C1-C2-C3)

0,5

Administratief medewerker
(C1-C2-C3)*

1,5

Administratief medewerker
(C1-C2-C3)

3,8

Flankerend
onderwijsbeleid

Flankerend onderwijsbeleid

Onderwijsdeskundige (A1aA1B-A2A)

1

Beleidsmedewerker flankerend
onderwijsbeleid (A1a-A1BA2A)

1

Brugfiguur (B1-B2-B3)

3

Brugfiguur (B1-B2-B3)

3

Project Age’In

Project Age’In

Buurtverbinder (B4-B5)*

1

Buurtverbinder (B4-B5)*

1

Totaal

15,3

Totaal

15

* Stafmedewerker algemeen beleid: Wordt voor 100% terbeschikkinggesteld aan
stad Brugge.
* Buurtverbinder: De buurtverbinder is een tijdelijke functie voor de duurtijd van
het project Age’in.
* Administratief medewerker: Deze functie wordt voor 0,5 FTE ingevuld door
terbeschikkingstelling vanuit Mintus
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8

2020_RMW_00055

Personeel en organisatie - OCMW wijziging bijzondere
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
programmaregisseur (cel lokaal sociaal beleid) goedkeuring.

GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
huidige aanwervingsvoorwaarden:
 geen bijzondere aanwervingsvoorwaarden
gewenste aanwervingsvoorwaarden:
 Beschikken over 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring
huidige bevorderingsvoorwaarden:
o geen bijzondere bevorderingsvoorwaarden
gewenste bevorderingsvoorwaarden:


geen bijzondere bevorderingsvoorwaarden

Motivatie
Zie aanleiding en context.
Rechtsgrond(en)
Het Decreet voor Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017
De wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om de bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden voor de functie programmaregisseur cel lokaal sociaal beleid als volgt
vast te leggen:
bijzondere aanwervingsvoorwaarde:
o Beschikken over 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring

OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be

36/40

bijzondere bevorderingsvoorwaarde:
 / (algemene bevorderingsvoorwaarden)

9

2020_RMW_00057

Personeel en organisatie - OCMW wijziging bijzondere
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden assistentarchitect technische dienst (statutairen - TBS Mintus) goedkeuring.

GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
huidige aanwervingsvoorwaarden:
 Het diploma bezitten van architect bachelor architectuur-assistentie
gewenste aanwervingsvoorwaarden:
 Geen bijzondere deelnemingsvoorwaarden
Huidige bevorderingsvoorwaarden:
 Geen bijzondere deelnemingsvoorwaarden
Gewenste bevorderingsvoorwaarden:
o Geen bijzondere deelnemingsvoorwaarden
Motivatie
Zie aanleiding en context.
Rechtsgrond(en)
Het Decreet voor Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017
De wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten

Besluit
Artikel 1
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om de bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden voor de functie assistent-architect technische dienst als volgt vast te
leggen:
bijzondere aanwervingsvoorwaarde:
o geen bijzondere voorwaarden
bijzondere bevorderingsvoorwaarde:
 geen bijzondere voorwaarden

10

2020_RMW_00058

Personeel en organisatie - OCMW wijziging bijzondere
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden directeur
WZC (statutairen - TBS Mintus) - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Charlotte Storme komt tussen, schepen Pablo Annys antwoordt.
De Groen-fractie onthoudt zich bij dit punt.

Beschrijving
Aanleiding en context
huidige aanwervingsvoorwaarden:
 in het bezit zijn van een masterdiploma
 minimum 4 jaar ervaring als leidinggevende in de zorgsector kunnen voorleggen
gewenste aanwervingsvoorwaarden:
 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring kunnen voorleggen
huidige bevorderingsvoorwaarden:
o de graad bekleden van hoofdgeriatrisch verpleegkundige of hoofdverpleegkundige
o minimum 4 jaar ervaring als leidinggevende kunnen voorleggen
gewenste bevorderingsvoorwaarden:


/ (algemene bevorderingsvoorwaarden)
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Motivatie
Zie aanleiding en context.
Rechtsgrond(en)
Het Decreet voor Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017
De wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om de bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden voor de functie directeur WZC als volgt vast te leggen:
bijzondere aanwervingsvoorwaarde:
o 4 jaar relevante en aantoonbare ervaring kunnen voorleggen
bijzondere bevorderingsvoorwaarde:
 / (algemene bevorderingsvoorwaarden)

11

2020_RMW_00059

Personeel en organisatie - OCMW vaststelling bijzondere
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
preventieadviseur - goedkeuring.

GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
huidige aanwervingsvoorwaarden:
 geen bijzondere aanwervingsvoorwaarden
gewenste aanwervingsvoorwaarden:
 Houder zijn van een getuigschrift van een aanvullende opleiding tot
preventieadviseur van het tweede niveau en beschikken over 2 jaar relevante en
aantoonbare ervaring.
huidige bevorderingsvoorwaarden:
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o Geen bijzondere deelnemingsvoorwaarden
gewenste bevorderingsvoorwaarden:


Houder zijn van een getuigschrift van een aanvullende opleiding tot
preventieadviseur van het tweede niveau en beschikken over 2 jaar relevante en
aantoonbare ervaring

Motivatie
Zie aanleiding en context.
Rechtsgrond(en)
Het Decreet voor Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017.
De wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel en haar uitvoeringsbesluiten.
Notulen van het basisoverlegcomité d.d. 02.09.2020.

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om de bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden voor de functie preventieadviseur als volgt vast te leggen:
bijzondere aanwervingsvoorwaarde:
o Houder zijn van een getuigschrift van een aanvullende opleiding tot
preventieadviseur van het tweede niveau en beschikken over 2 jaar relevante en
aantoonbare ervaring.
bijzondere bevorderingsvoorwaarde:
 Houder zijn van een getuigschrift van een aanvullende opleiding tot
preventieadviseur van het tweede niveau en beschikken over 2 jaar relevante en
aantoonbare ervaring.

De voorzitter sluit de zitting
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