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1 juni 2018 | Brussel

GBO terug- en vooruitblik

voorontwerp GBO

• 2015

• Min. Vandeurzen

Oproep 
pilootprojecten

• Voorjaar 2016

• 11 projecten 

Uitvoering GBO 
projecten

• 09/2016- 04/2018

• kader, visie, 
afstemming, 
experimenten

Decreet LSB en 
uitvoerings-
besluiten

• Mei 2018

• Lessons learned
uit projecten 

• Uitrol GBO 
Vlaanderen 
breed
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Functies GBO (art. 10 decreet LSB)

• neutrale informatie over het aanbod van de lokale sociale 
hulp- en dienstverlening verstrekken; 

• rechten verkennen; 

• rechten realiseren; 

• hulpvragen verhelderen; 

• neutraal naar de gepaste lokale sociale hulp- en 
dienstverlening doorverwijzen. 

Werkingsprincipes GBO (art.11 
decreet LSB)

• neutraal, bekend, herkenbaar en zichtbaar zijn voor 
de burger; 

• generalistisch werken met specialisaties binnen 
handbereik; 

• outreachend handelen naar kwetsbare doelgroepen; 

• in continuïteit in de hulp- en dienstverlening voorzien; 

• participatief en krachtgericht werken in de hulp- en 
dienstverlening 

GBO = samenwerkingsverband

• 3 kernactoren + achterliggend en faciliterend aanbod

• In verbinding met andere ontwikkelingen:
 Eerstelijnszone

 Integrale jeugdhulp

• Kenmerkend:
 Onthaalwerker als specialist in het generieke

• Eigenheid behouden, expertise delen
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Kwaliteitscriteria 

Onthalers

• Opleiding, vorming

• Tijdsinvestering

organisatie

• Balie – onthaal – achterliggend aanbod 

• Gedeelde visie op onthaal

netwerk

• Cliëntregie, delen informatie

• Coördinatie, afspraken, afstemming

RANDVO
OR-

WAARD
EN

Tijd
Middelen

ICT
Deontolo

gie
…

Een onthaler is…

• … aanklampend

• … onafhankelijk en neutraal

• … aanbodgericht en vraaggestuurd

• … netwerker

• … sociale professional

• … ambassadeur van grondrechten

GBO Zoersel - informatie campagne

Piloot Gent Zuid: Doelgericht Rechten 

toekennen 
Gebied afbakening Gent Zuid

 Watersportbaan-Ekkergem

 Elisabeth- begijnhof 

 Stationsbuurt Noord

• Aanleiding 
 Onderbescherming (non –take up van rechten en SV) komt nog teveel voor;

 Nood aan ondersteuning tav de maatschappelijk werkers in de 
welzijnsbureau’s . 

• Middelen  
 1VTE MW 

 ½ VTE projectcoördinatie 

• Periode 
 Oktober 2016- december 2017

Doelstellingen 

1. Verhogen van de toekenning van sociale rechten 

en voordelen (SV): 

 Fase 1: WB Gent Zuid: gekende cliënten &; 

 Fase2: Welzijnswijk Gent Zuid: niet gekende cliënten

2. Onderzoeken welke proactieve strategieën werken, 

waar er (proces)optimalisaties mogelijk zijn en wat we 

kunnen meenemen in reguliere werking. 

https://www.facebook.com/Zoersel/videos/1742442799117933/
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Fase1: Opzet 

• Periode: 6 maanden: november 2016 -april 2017

• Steekproef 73 cliënten:  Focus : Checklist 26 basis 
SV 

• 3 SV voor alle cliënten GZ:
 Winterpremie ;
 UiTPAS kansentarief; 
 Stookoliepremie. 

• Methodische aanpak: 
zelfredzaamheidsladder

• Uitnodiging eerste gesprek (HB/BB)> verkennen en 
informeren > opnemen SV > registratie SV  

Bijlage 4: Zelfredzaamheidsladder  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fase1: Doelstelling 1:Realisaties: 
Beginmeting: Sociale voordelen (SV)

• Verkenning van 1161 SV (gem. 4/cliënt) 

• Belangrijkste vaststelling
 Cliënten geen duidelijk zicht op welke rechten en SV  men nog aanspraak kan 

maken, waarop men geen recht heeft, maar ook welke rechten en SV men 

reeds heeft; 

Fase1: Doelstelling 1: Realisaties: Eindmeting: 
Effect RMW 26 basis SV 

Uitgeput na 
rechtenonderzoek Uitgeput na acties RMW

Energiezuinige maatregel 42% 94%

Winterpremie 75% 100%

Stookoliepremie 75% 100%

Sociaal tarief El / Gas 90% 100%

Sociaal tarief Farys 85% 100%

Korting EANDIS 59% 97%

Korting Tweedehandscomputer 21% 58%

PASOA 65% 100%

Sociaal tarief telefoon 56% 100%

sociaal tarief Internet 64% 98%

Huursubsidie 89% 100%

Huurpremie 100% /

Inschrijving Sociale huisvesting 71% 92%

Gratis Huisvuilzakken 77% 100%

Sociale kruidenier 80% 94%

Sociaal restaurant 
(kansentarief) 48% 72%

Ontheffing Provinciebelasting 100% /

Verhoogde Tegemoetkoming 97% 100%

Vermind. Bijdr. Zorgverz. 100% /

Reductie De Lijn 85% 100%

Reductie NMBS 74% /

Fiscaal voordeel 100% /

IVT Kinderopvang 50% 100%

School- en Studietoelage 67% 100%

Globaal Medisch Dossier 57% 88%

UITPAS (kansentarief) 48% 77%

GEMIDDELD 72% 94%

Beginmeting Eindmeting

[

Fase1: Belangrijke vaststellingen

• Het is niet omdat iemand een OCMW-cliënt is, dat 
al zijn/ haar sociale rechten zijn opgenomen.

• Aanvraagmodaliteiten, criteria en voorwaarden 
zijn niet altijd aangepast aan de doelgroep.

• Geautomatiseerde rechten wil niet altijd zeggen 
dat ze zijn opgenomen.
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Fase1: Doelstelling 2: welke methodieken 
dragen bij tot de take up van rechten en SV ?  

[

Methodieken: 
• Gegevenskruising (bv. winterpremie); 
• Doelgerichte acties op locatie (bv. UiTPAS- actiedagen);

• Proactief aanbodgericht werken; 

• Personen in groep informeren over SV en daarna ondersteuning op 

maat i.f.v. uitputting (bv. workshop SV). 

Bijkomend zagen we dat: 
 Samenwerking loonde: tandem cliënt- MW; 

 systematische rechtendetectie –en uitputting  kost tijd en ruimte; 

 Hulpbronnen (bv. expert, WS, Sociale gidsen, tools)  werken 

faciliterend. 

Impactanalyse: welke rechten en sociale 
voordelen zijn het meest onderbenut?  

Impactanalyse: SV grootste winstpotentieel 
(dus meest onderbenut) 

• SV met grootste impact cliënten: 

 Sociaal tarief internet & telefoon

 Verhoogde tegemoetkoming

 Verminderd tarief kinderopvang 

 Sociaal tarief elect. & gas (groep niet 

automatisch verloopt) 

 UiTPAS

 Winterpremie
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Fase 2: 2 sporen

 1e luik
▪ Samenwerking rond verhoogde tegemoetkoming (VT) en  

aanvullende fin. Hulp OCMW (AFH);
 VT : opsporen VT gerechtigden samen met CM en ED: april 2017
 IVT (inkomens vervangende tegemoetkoming)  : opsporen niet 

gekende cliënten met pot. Recht AFH : okt- nov. 2017: 20 personen 
 1 persoon recht op AFH, 7 SV

 2e luik
▪ Samenwerking met wijkpartners i.f.v. verhogen take-up (april tem 

september 2017)
 WGC: 3 doorverwijzingen, 3 consult  voor 10SV + train the trainer + 

UiTPAS actie (23 passen aan KT); 
 K&G: 12 doorverwijzingen;  19 SV waarvan 9 intern
 DMW mutualiteiten : 4 doorverwijzingen , 2 consults voor 5 SV + 

train the trainer + UiTPAS actie (12 passen aan KT); 
 CAW: train the trainer rond 26 basis SV + aanleveren checklist. 

Algemene conclusie piloot GZ 

 Piloot directe positieve impact MIA ; 
 Proactieve aanbodgerichte aanpak: 

 Verhoogt take up SV en rechten; 
 Positieve invloed draagvlak thema & 

samenwerkingsverbanden; 
 Zorgt voor: beter geïnformeerd burgers  verhoogt  gevoel 

zelfcontrole, volwaardig burgerschap, subjectief welbevinden 
en zelfredzaamheid.

 Samenwerking loont en verhoogt de take up van 
SV en rechten;

 Succesfactoren: 
 Vrijstelling van expert die als vast aanspreekpunt fungeerde; 
 Vormingen & train the trainers ; 
 Aanreiken van tools ; 
 Detectie van gerechtigden via gegevensdeling – en kruising. 

Conclusie piloot GZ: kansen en 
verbetermogelijkheden toekomst 

• Maximaal inzetten op rechtendetectie –en uitputting

voor (kwetsbare) burgers is een verhaal dat enkel kan 

slagen, indien we met ons allen de handen in elkaar 

slaan en er dus:

 (Boven)lokaal echt werk gemaakt wordt van maximale en continue 
automatische rechtentoekenning en gegevensuitwisseling via 

bufferdatabanken; 

 Aanvullend ingezet wordt op samenwerking en het stimuleren van een 
gezamenlijk engagement bij welzijnspartners,  een  brede “Multi-

kanaal” informering, ondersteuningstools (bv. toegankelijke 

rechtenverkenner) en procesoptimalisaties.

Acties vanuit Departement 
Ouderzorg

• Aanleiding: Senioren (65+) met een beperkt inkomen of 
zorgbehoefte maken weinig aanspraak op hun rechten

• November 2017: broodzakkencampagne:55.000 
broodzakken bij 110 bakkers in Gent  65+ gewezen  
financiële voordelen

http://www.ocmwgent.be/voordelen65.html

▪ Resultaten: effectieve take- up moeilijk na te 
gaan, maar: 
▫ Stijging raadpleging website; 
▫ Stijging vragen in welzijnsbureaus en Lokale dienstencentra ;
▫ Vlaanderen: kunnen geen Cijfers voor Gent destilleren rond 

Tegemoetkoming Bejaarden;
▫ Past binnen grotere actie om op regelmatige tijdstippen 

sensibiliseren: artikel stadsmagazine;

305/6/18

http://www.ocmwgent.be/voordelen65.html
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Dienst 325/6/18

Info

OCMW Gent 
Dienst Staf 
Beleidsondersteuning
Sint Martensstraat 13
9000 GENT

Tel. 09 266 98 46
Sarah.voets@ocmw.gent
www.ocmwgent.be
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