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Wettelijk kader:
Decreet Lokaal Sociaal Beleid

Nieuw decreet betreffende het Lokaal Sociaal Beleid van 
9 februari 2018

Uitgangspunt:
Lokale besturen hebben opdracht duurzame 
bijdrage te leveren aan het maatschappelijk welzijn, 
ervoor zorgen dat mensen een leven kunnen leiden 
dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid 
(organieke wet van 8/07/1976)

Sterk lokaal sociaal beleid nodig

Presentator
Presentatienotities
Het wettelijk kader voor het Geïntegreerd Breed Onthaal is het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.Het uitgangspunt van het decreet is het leveren van een duurzame bijdrage aan het maatschappelijk welzijn van iedereen. Hiervoor is een sterk lokaal sociaal beleid nodig.



Wat is lokaal sociaal beleid?
• Lokaal sociaal beleid is het geheel van acties die lokale 

besturen en andere actoren ondernemen om alle inwoners van 
een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. 
Het gaat om:

• Recht op huisvesting
• Recht op arbeid en vrije keuze van arbeid
• Recht op onderwijs
• Recht op inkomen
• Recht op gezondheid
• Recht op sociale en cult ontplooiing
• Recht op een gezond leefmilieu
• Recht op juridische en sociale bescherming

Presentator
Presentatienotities
Decreet belangrijke beleidsmaatregelen om een sterk lokaal beleid te creëren. 



• Lokale besturen nemen de regierol op het vlak 
van lokaal sociaal beleid op;

• Lokale besturen realiseren de functies en 
werkingsprincipes van een 
samenwerkingsverband geïntegreerd breed 
onthaal;

• Lokale besturen nemen maatregelen die de 
vermaatschappelijking van de lokale sociale 
hulp- en dienstverlening stimuleren.

Beleidsprioriteiten decreet lokaal 
sociaal beleid

Presentator
Presentatienotities
Decreet is goed gekeurd en is van kracht Het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid stelt ons ook in de mogelijkheid om het lokaal bestuur daadwerkelijk te ondersteunen in deze opdracht. 1. Dit doen we door het formuleren van Vlaamse beleidsprioriteiten voor de lokale beleidscyclus 2020-2025 op basis van het zgn. Planlastendecreet. 2. Daarnaast voorzien we ook een aantal belangrijke beleidsmaatregelen op het vlak van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waarvan u kunt gebruik maken om een sterk lokaal sociaal beleid te realiseren. Het lokale en het Vlaamse beleid kunnen elkaar op die manier aanvullen en versterken, wat alle burgers – en in het bijzonder de meest kwetsbare – ten goede komt.



Tien feiten over het samenwerkingsverband 
geïntegreerd breed onthaal

1.  Drie kernpartners met onthaalfunctie bundelen hun krachten 

Presentator
Presentatienotities
Er zijn in Vlaanderen drie diensten die daarin een duidelijk geformuleerde opdracht hebben: OCMW’s, CAW’s en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Elk van deze diensten heeft een bepaalde expertise ontwikkeld in het begeleiden en ondersteunen van mensen met welzijnsvragen.  CAW’s hebben zich bijvoorbeeld sterk ontwikkeld op het vlak van vragen rond relaties, dader- en slachtofferhulp, intra familiaal geweld, dak- en thuisloosheid. Omwille van de wettelijke opdracht van het toekennen van een leefloon en de toekenning van financiële steun en het realiseren van een menswaardig bestaan voor alle burgers hebben de OCMW’s zich sterk toegelegd op mensen in zeer kwetsbare situaties. De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen hebben omwille van het ingebouwd zijn in het ziekenfonds een bijzondere expertise in het ondersteunen van personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsnood. Met het Geïntegreerd Breed Onthaal willen we de expertise van de drie diensten maximaal delen, zodat deze in elk onthaalgesprek kan ingezet worden. Op die manier realiseren we een zeer brede vraagverheldering. De kernactoren realiseren geïntegreerde en integrale onthaaltrajecten en gerichte acties naar kwetsbare doelgroepen om rechten toe te kennen en onderbescherming tegen te gaan. Elke kernactor is verantwoordelijk om binnen het samenwerkingsverband het onthaal als hulpverleningsvorm te organiseren. Dit kan er onder meer voor zorgen dat mensen niet onnodig doorverwezen worden en niet op meerdere plaatsen hun verhaal moeten doen. Op die manier kan elke burger – en in het bijzonder de meest kwetsbare burger – snel en binnen een aanvaardbare afstand van zijn woonplaats verder geholpen worden. 



2. Twee belangrijke doelstellingen: 

Presentator
Presentatienotities
Het samenwerkingsverband breed onthaal heeft twee belangrijke doelstellingen: * de sociale hulp- en dienstverlening maximaal toegankelijk te maken* het tegengaan van onderbescherming door ervoor te zorgen dat mensen hun rechten effectief worden gerealiseerd. 



3. 

Presentator
Presentatienotities
Hoe realiseren we het Geïntegreerd Breed Onthaal?Vanuit het Sociaal Huis bouwt het lokaal bestuur het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal uit dat prioritair gericht is op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming. Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal is een herkenbaar, breed generalistisch onthaal voor vragen die materieel, psychosociaal, juridische of meer zorggerelateerd zijn. Hiervoor bundelen de eerstelijns welzijnsdiensten die een wettelijke onthaalopdracht hebben, m.n. het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen hun krachten. Met het Geïntegreerd Breed Onthaal willen we de expertise van de drie diensten maximaal delen, zodat deze in elk onthaalgesprek kan ingezet worden. Op die manier realiseren we een zeer brede vraagverheldering. De kernactoren realiseren geïntegreerde en integrale onthaaltrajecten en gerichte acties naar kwetsbare doelgroepen om rechten toe te kennen en onderbescherming tegen te gaan. Elke kernactor is verantwoordelijk om binnen het samenwerkingsverband het onthaal als hulpverleningsvorm te organiseren. Dit kan er onder meer voor zorgen dat mensen niet onnodig doorverwezen worden en niet op meerdere plaatsen hun verhaal moeten doen. Op die manier kan elke burger – en in het bijzonder de meest kwetsbare burger – snel en binnen een aanvaardbare afstand van zijn woonplaats verder geholpen worden. 



4. Bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren

Presentator
Presentatienotities
Aangezien de klemtoon op de meest kwetsbaren ligt, is het belangrijk dat de hulp- en dienstverlening nauw aansluit bij de leefwereld  van de meest kwetsbaren. Dit betekent dat hulpverleners de potentiële hulpvragers pro-actief en outreachend benaderen. Een werkzame methode om dit effectief te doen is via actieve rechtenverkenning en –realisatie. Vervolgens gaan ze met de mensen na welke hulp ze nog kunnen gebruiken, informeren ze hen, verstrekken ze hen advies, verwijzen ze hen met respect voor de keuzevrijheid van de cliënt naar de gepaste hulp- en dienstverlening door.De cliënt kan na de doorverwijzing naar andere diensten, steeds terugvallen op het GBO als blijkt dat die nog met vragen zit of er nieuwe vragen/problemen opduiden.



5. Enkele belangrijke basisprincipes

• Pro-actief werken
• Outreachend handelen
• Generalistisch werken
• Krachtgericht werken
• Participatief werken
• Positieve hulpverleningsrelatie
• Aanklampend 
• Hulpverleningstraject opvolgen van de 

gebruiker

Presentator
Presentatienotities
De kern van het verhaal is dat dé drie eerstelijnsdiensten, m.n. OCMW, CAW en DMWZiekenfondsen de krachten bundelen/de handen in elkaar slaan om mensen daadwerkelijk verder te helpen. Zo willen ze onderbescherming aanpakken en ervoor zorgen dat deze mensen toegang hebben tot de hulp- en dienstverlening die ze nodig hebben.Het kan gaan om een velerlei aan vragen: zowel materieel, psychosociaal, juridisch of meer zorg gerelateerd. Soms zijn die vragen acuut, dikwijls zijn ze chronisch. Daarnaast worden hulp- en dienstverleningsorganisaties geconfronteerd met complexe vragen van zeer kwetsbare doelgroepen, die men vaak niet alleen kan oplossen en waardoor samenwerking tussen deze partners zich opdringt. Om ervoor te zorgen dat ze de kwetsbare mensen daadwerkelijk bereiken zetten ze specifiek drie acties in:Ze werken pro-actief: op basis van signalen van andere diensten of informatie die ze reeds bezitten, gaan ze na wie de mensen zijn die verstoken blijven hulpZe werken outreachend: ze zoeken de mensen thuis of in een vereniging op en bieden hun hulp aanActieve rechtenverkenning en -realisatie: ze gaan voor deze mensen na of ze wel al hun sociale rechten uitputten en indien dit niet het geval is, helpen ze mensen om deze rechten in orde te brengen (dit doen ze samen met de mensen zelf)+ Vervolgens gaan ze met de mensen na welke hulp ze nog kunnen gebruiken, informeren ze hen, verstrekken ze hen advies, verwijzen ze hen met respect voor de keuzevrijheid van de cliënt naar de gepaste hulp- en dienstverlening door.+ De cliënt kan na de doorverwijzing naar andere diensten, steeds terugvallen op het GBO als blijkt dat die nog met vragen zit of er nieuwe vragen/problemen opduiken.  Doordat de OCMW, CAW en DMWZ hun krachten bundelen, maakt het voor de cliënt niet echt uit bij wie hij terecht komt met zijn hulpvraag. De drie diensten stemmen hun werking zo op elkaar af dat ze op eenzelfde manier hun hulp bieden (ze volgens dezelfde principes werken) en dezelfde expertise bezitten en delen.



 
    Op niveau van hulpverlener-cliënt 

 
 
 
 
 
      

         
  

     
     

       
      

       
     

     
        

    
 

      
     

    
         

   
     

   
 
 

 
 Pro-actieve acties uitvoeren: informeren over, 

verkennen en toekennen van rechten 
 Outreachend handelen. Actief op zoek gaan naar 

de meest kwetsbare doelgroep en verplaatsen naar 
leefwereld 

 Generalistisch werken: holistisch, alle 
levensdomeinen 

 Positieve hulpverleningsrelatie: respect, 
vertrouwen, betrokkenheid, empathie, aanvaarding 
en oprechtheid, waarden en normen! 

 Krachtgericht werken: van cliënt en sociaal 
netwerk, cliënt regie over hv proces 

 Participatief werken.  
 Aanklampend werken 
 Hulpverleningstraject opvolgen van de gebruiker 

 
 Deze werkingsprincipes zijn ondeelbaar en er 

dient op evenwaardige wijze op alle principes 
ingezet worden.  
 

 

Presentator
Presentatienotities
Op het niveau van de hulpverlener-cliënt gaat het om:a) proactief werken: de kernactoren voeren proactieve acties uit, gebaseerd op de beschikbare indicatoren, om het hulpaanbod en de rechten voor de kwetsbare gebruiker te realiseren;b) outreachend handelen bij de gebruiker: de hulpverlener verplaatst zich in de leefwereld van de kwetsbare gebruiker en erkent de waarden en normen die daar gelden. Die actieve benadering is erop gericht het welzijn van de kwetsbare gebruiker te bevorderen;c) generalistisch werken: een holistisch perspectief hanteren dat aandacht heeft voor de verschillende levensdomeinen en voor de verwevenheid van problematieken en de interactie tussen gebruikers en de bredere maatschappelijke omgeving;d) inzetten op een positieve hulpverleningsrelatie: de hulpverlening en de relatie die met de gebruiker wordt uitgebouwd, worden gekenmerkt door kwaliteiten, zoals wederzijds respect, vertrouwen, betrokkenheid, empathie, aanvaarding en oprechtheid, en houden rekening met de waarden, normen en keuzevrijheid van de gebruiker;e) krachtgericht werken: de mogelijkheden en hulpbronnen van gebruikers en hun directe omgeving worden verkend en benut met het oog op zelfregie, zonder daarbij de aanwezige problematieken en kwetsbaarheden te negeren. Daarbij wordt de nodige professionele ondersteuning geboden;f) participatief werken: de gebruiker wordt structureel en op een volwaardige en gelijkwaardige manier betrokken bij het hulpverleningstraject. Mogelijke oplossingen vertrekken vanuit het perspectief van de gebruiker en verlopen onder zijn regie en met respect voor zijn keuzevrijheid;g) aanklampend werken: ongevraagd hulp verlenen in uitzonderlijke omstandigheden en op basis van signalen uit de omgeving, die erop gericht is de gezondheids- en welzijnssituatie van de gebruiker te verbeteren. De hulpverlening beoogt specifieke gebruikers die hulp op een zorgwekkende manier mijden of van wie de omgeving dat doet, te motiveren om hulp en ondersteuning te aanvaarden;h) de continuïteit van de lokale sociale hulp- en dienstverlening opvolgen. 



 
Op niveau van samenwerkingsverband     

 
 
 
 
 
• Gezamenlijke proactieve acties opzetten om 

mensen in kennis te stellen over hun rechten en 
het hulpaanbod 

• Outreachend handelen: gerichte methodieken 
inzetten om moeilijk bereikbare en 
hulpbehoevende personen op te zoeken en te 
bereiken in de eigen leefwereld  

• Regie: Het lokaal bestuur heeft de 
eindverantwoordelijkheid over de regie. Er 
dienen duidelijke en transparante afspraken 
gemaakt te worden over de verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden binnen het 
samenwerkingsverband 

• Kennis en expertise binnen het 
samenwerkingsverband te delen en innovatieve 
praktijken op te stellen 

• Elk kernactor zet  voldoende tijd, ruimte en 
middelen in  

• Gezamenlijk inzetten op de 
competentieversterking van hulpverleners 

 
 

 
      

     
        

       
 

     
 

    
    

     
       

      
    
   
      

 
       

       
   

 
 

Presentator
Presentatienotities
Op het niveau van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal:a) proactief werken: het samenwerkingsverband zet proactieve acties op, gebaseerd op beschikbare indicatoren, om kwetsbare personen op de hoogte te brengen van hun rechten en het hulpaanbod waarvan ze kunnen gebruikmaken;b) outreachend handelen bij kwetsbare doelgroepen: het samenwerkingsverband zet methodieken in om moeilijk bereikbare en hulpbehoevende personen die niet gebruikmaken van het bestaande aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening, in hun leefwereld op te zoeken. De focus ligt op personen in maatschappelijk kwetsbare situaties die niet of ontoereikend bereikt worden door de lokale sociale hulp- en dienstverlening;c) het samenwerkingsverband maakt duidelijke en transparante afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, waaronder de wijze waarop regie door het lokaal bestuur wordt gerealiseerd. De regie voldoet aan al de volgende voorwaarden:	1) een draagvlak creëren;	2) het proces faciliteren en de communicatie tussen de verschillende partners ondersteunen;	3) een synthese maken van de behoeften en verwachtingen en op basis daarvan de nodige 	beslissingen nemen;	4) de beslissingen verantwoorden aan alle partners binnen het samenwerkingsverband;d) het samenwerkingsverband zet in op het delen van kennis, expertise en innovatieve praktijken tussen de betrokken kernactoren;e) de betrokken kernactoren van het samenwerkingsverband voorzien in de nodige ruimte, tijd en middelen voor hun basiswerkers om het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal te realiseren en motiveren hun keuzes voor de in te zetten middelen om de functies en werkingsprincipes te realiseren;f) de betrokken kernactoren van het samenwerkingsverband werken gezamenlijk aan competentieversterking op het vlak van:	1) responsief en transparant handelen;	2) outreachend werken;	3) proactief werken;	4) participatief werken;	5) aanklampend werken;	6) inzetten op de krachten van de gebruikers;	7) werken op maat van de gebruikers;	8) samenwerken in een samenwerkingsverband;	9) inzetten van een brede expertise;



6. Samenwerken met lokale basis- of faciliterende actoren op maat van lokale situatie 
o.a. instituten samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, 

thuiszorgdiensten, huizen van het kind, buurtwerk …).

Presentator
Presentatienotities
Aangezien de klemtoon op de meest kwetsbaren ligt, is het belangrijk dat de hulp- en dienstverlening nauw aansluit bij de leefwereld  van de meest kwetsbaren. Dit betekent dat hulpverleners de potentiële hulpvragers pro-actief en outreachend benaderen. Een goede fysieke toegankelijkheid of het maken van afspraken rond samenwerking niet altijd voldoende zijn voor het verhogen van de toegang tot hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat actieve rechtenverkenning en -realisatie, pro-actief  en outreachend werken – belangrijke werkzame principes van Geïntegreerd Breed Onthaal – cruciaal zijn om kwetsbare personen daadwerkelijk te bereiken en verder te helpen. Daarom stemt het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. instituten samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten, huizen van het kind, buurtwerk …). Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal biedt een breed generalistisch aanbod aan hulp, maar maakt afspraken met gespecialiseerde diensten om meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod binnen handbereik te hebben.----Een werkzame methode om kwetsbare personen te bereiken is dit effectief te doen is via actieve rechtenverkenning en –realisatie. Vervolgens gaan ze met de mensen na welke hulp ze nog kunnen gebruiken, informeren ze hen, verstrekken ze hen advies, verwijzen ze hen met respect voor de keuzevrijheid van de cliënt naar de gepaste hulp- en dienstverlening door.De cliënt kan na de doorverwijzing naar andere diensten, steeds terugvallen op het GBO als blijkt dat die nog met vragen zit of er nieuwe vragen/problemen opduiden.



7. Actieve rechtenverkenning en –realisatie

8. Gedeelde expertise

Presentator
Presentatienotities
Aangezien de klemtoon op de meest kwetsbaren ligt, is het belangrijk dat de hulp- en dienstverlening nauw aansluit bij de leefwereld  van de meest kwetsbaren. Dit betekent dat hulpverleners de potentiële hulpvragers pro-actief en outreachend benaderen. Een werkzame methode om dit effectief te doen is via actieve rechtenverkenning en –realisatie. Vervolgens gaan ze met de mensen na welke hulp ze nog kunnen gebruiken, informeren ze hen, verstrekken ze hen advies, verwijzen ze hen met respect voor de keuzevrijheid van de cliënt naar de gepaste hulp- en dienstverlening door.De cliënt kan na de doorverwijzing naar andere diensten, steeds terugvallen op het GBO als blijkt dat die nog met vragen zit of er nieuwe vragen/problemen opduiken.



9. Onder regie van lokaal bestuur/lokale besturen
• Het samenwerkingsverband maakt duidelijke en transparante afspraken over de verdeling van 

taken en verantwoordelijkheden, waaronder de wijze waarop het lokaal bestuur de regie voert

Presentator
Presentatienotities
Het samenwerkingsverband maakt duidelijke en transparante afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, waaronder de wijze waarop regie door het lokaal bestuur wordt gerealiseerd. De regie voldoet aan al de volgende voorwaarden:een draagvlak creëren;het proces faciliteren en de communicatie tussen de verschillende partners ondersteunen;een synthese maken van de behoeften en verwachtingen en op basis daarvan de nodige beslissingen nemen;de beslissingen verantwoorden aan alle partners binnen het samenwerkingsverband;  Het spreekt vanzelf dat deze expertise en bijzondere aandacht zich ook vertaalt in de eerste contacten waarbij de vraag verhelderd wordt en de eerste hulp wordt geboden.  Met het Geïntegreerd Breed Onthaal willen we de expertise van de drie diensten maximaal delen, zodat deze in elk onthaalgesprek kan ingezet worden. Op die manier realiseren we een zeer brede vraagverheldering. Dit kan er onder meer voor zorgen dat mensen niet onnodig doorverwezen worden en niet op meerdere plaatsen hun verhaal moeten doen. Functies van GBOproactieve acties opzettende hulpvraag beluisteren en verhelderen vanuit een breed generalistisch perspectiefrechten van de gebruikers verkennen en gebruikers proactief informeren over hun sociale grondrechten;objectieve en transparante informatie verstrekken over het volledige aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverleningoriënterend advies verstrekkenrechten van de gebruikers realiserenneutraal naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzenhet overzicht behouden op het hulpverleningstraject van de gebruiker, fungeren als terugvalbasis drempels signaleren



10.     1+1+1>3

Presentator
Presentatienotities
SynergieGezamenlijk oog  Het spreekt vanzelf dat deze expertise en bijzondere aandacht zich ook vertaalt in de eerste contacten waarbij de vraag verhelderd wordt en de eerste hulp wordt geboden.  Met het Geïntegreerd Breed Onthaal willen we de expertise van de drie diensten maximaal delen, zodat deze in elk onthaalgesprek kan ingezet worden. Op die manier realiseren we een zeer brede vraagverheldering. Dit kan er onder meer voor zorgen dat mensen niet onnodig doorverwezen worden en niet op meerdere plaatsen hun verhaal moeten doen. Daarnaast stellen we vast dat een goede fysieke toegankelijkheid of het maken van afspraken rond samenwerking niet altijd voldoende zijn voor het verhogen van de toegang tot hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat actieve rechtenverkenning en -realisatie, pro-actief  en outreachend werken – belangrijke werkzame principes van Geïntegreerd Breed Onthaal – cruciaal zijn om kwetsbare personen daadwerkelijk te bereiken en verder te helpen. Daarom stemt het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. instituten samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten, huizen van het kind, buurtwerk …). Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal biedt een breed generalistisch aanbod aan hulp, maar maakt afspraken met gespecialiseerde diensten om meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod binnen handbereik te hebben.Functies van GBOproactieve acties opzettende hulpvraag beluisteren en verhelderen vanuit een breed generalistisch perspectiefrechten van de gebruikers verkennen en gebruikers proactief informeren over hun sociale grondrechten;objectieve en transparante informatie verstrekken over het volledige aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverleningoriënterend advies verstrekkenrechten van de gebruikers realiserenneutraal naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzenhet overzicht behouden op het hulpverleningstraject van de gebruiker, fungeren als terugvalbasis drempels signaleren



Bedankt voor uw 
aandacht! 

Vragen?

https://www.departementwvg.be/lokaal-sociaal-beleid

https://www.departementwvg.be/lokaal-sociaal-beleid
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