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De OCMW-barometer brengt de
hulp- en dienstverlening in I(aart
De Vlaamse OCMW's bieden hun cliënten een erg breed en divers palet

aan dienst- en hulpverlening aan. Het aanbod is ook voortdurend in

beweging: economische en maatschappelijke ontwikkelingen resulteren

in steeds nieuwe doelgroepen en aandachtspunten. Omdat er geen

gemeenschappelijk registratiesysteem bestaat, is het niet eenvoudig een

duidelijk beeld te schetsen van de inspanningen die Vlaamse OCMW's

met eigen middelen doen om de inwoners een menswaardig bestaan te

garanderen. Daar moet de OCMW-barometer verandering in brengen.

TEKST ROEL VERLINDEN BEELD STEFAN OEWICKERE

De OCMW's staan in voor de toe-
kenning van tal van door andere
overheden gefinancierde en gere-

guleerde steunvormen (leefloon, equi-
valent leefloon, installatiepremies enzo-
voort). Daarnaast verlenen ze zelf allerlei
diensten, inspelend op lokale problemen
en gefinancierd met eigen middelen.
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Het is haast onmogelijk te bepalen wat
OCMW's precies doen, voor wie ze dat
doen en over hoeveel (geld en cliënten)
het precies gaat. Er bestaat immers geen
gemeenschappelijk registratiesysteem
voor alle OCMW's. Als gevolg daarvan
registreert niet elk OCMW op dezelfde
manier welke hulp- en dienstverlening

het precies toekent. Dat maakt het moei-
lijk een overzicht te krijgen.
Om hier een antwoord op te bieden

maakte de VVSG de OCMW-barometer
op. Bedoeling is de eigen inspanningen
van OCMW's beter in kaart te brengen
en tegelijk de OCMW's een instrument
te bieden waarmee ze de eigen inspan-
ningen kunnen vergelijken met die van
OCMW's uit gelijkaardige steden en
gemeenten. In samenwerking met een
stuurgroep, bestaande uit vertegenwoor-
digers van OCMW's, werd een instru-
ment om gegevens te verzamelen ont-
wikkeld en uitgetest. De doelstelling is
een jaarlijkse enquête bij alle OCMW's,
met een instrument dat voldoende flexi-
bel is zodat elk OCMW er zijn bestaande
registratiegegevens in kwijt kan. Door
de jaarlijkse frequentie worden evolu-
ties doorheen de tijd zichtbaar. Voor de



Een correcte registratie en exploitatie van alle gegevens
over verstrekte hulp levert OCMW's broodnodige beleidsintormatie.
Bovendien kunnen de verzamelde gegevens het belang van de
sector ten aanzien van de overige belanghebbenden beter in
de vert zetten.

sector zijn de resultaten relevant om-
dat ze het belang en de omvang van de
OCMW-dienstverlening duidelijk ma-
ken. OCMW's die meewerken aan de
enquête krijgen bovendien een bench-
mark ter beschikking die hen toelaat de
eigen hulp- en dienstverlening te posi-
tioneren ten aanzien van gelijkaardige
OCMW's.

Tijdens de eerste informatieronde, die
in 2011 werd georganiseerd, werden ge-
gevens opgevraagd over de jaren 200S,
2009 en 2010. De enquête zelf viel uiteen
in twee grote blokken.
In het eerste deel werden cijfers ver-

zameld over de niet-gesubsidieerde aan-
vullende financiële steun die OCMW's
toekennen aan cliënten. Daarbij werd
een onderscheid gemaakt tussen tal van
steunvormen, ondergebracht in enke-
le ruimere clusters: wonen, gezond-
heidskasten, onderwijs en opleiding,
maatschappelijke participatie en een
restgroep. Door te werken met over-
koepelende clusters en een restgroep
konden ook OCMW's die over minder
gedetailleerde registratiegegevens be-
schikken, toch hun gegevens in de in-
vulfiche kwijt. In dit eerste deel werd
enkel gevraagd naar bedragen (in euro),
om de omvang van die niet-gesubsidi-
eerde financiële steun in kaart te kun-
nen brengen.
Het tweede luik legde de focus op de

algemene, niet-financiële dienstverle-
ning: dienstverlening gericht op wonen
(bv. noodopvang en hulp bij uithuiszet-
tingen), werkgelegenheid, allerlei voor-
schotten en diensten in het kader van
thuiszorg.

Respons
In totaal vulden 9S van de 30S Vlaam-
se OCMW's de invulfiche in. Die 9S
OCMW's vertegenwoordigen net iets
meer dan 45% van de Vlaamse bevol-
king en zelfs 65% van de RMl-gerech-
tigden in Vlaanderen. De gemiddeld
grotere respons van steden, waaronder
Antwerpen en Gent, verklaart waarom
één derde van het aantal OCMW's voor
bijna twee derde van de RMl -gerechtig-
den instaat.

Er bleken grosso modo twee redenen
te zijn waarom OCMW's niet meewerk-
ten: ofwel vonden ze het te veel werk de
vragenlijst in te vullen, ofwel beschik-
ten ze niet over de nodige registratie-
g~gevens. De eerste hinderpaal hopen
we in een volgende enquête grotendeels
te verhelpen omdat vanaf nu steeds de
gegevens voor één kalenderjaar worden
opgevraagd, waar we in de eerste bevra-
ging peilden naar de drie voorgaande
jaren. Verder hopen we dat een project
als de OCMW-barometer en de daarbij
horende mogelijkheid tot benchmarking
OCMW's kan overtuigen van het be-

lang van een accuraat en gebruiksvrien-
delijk registratiesysteem voor de eigen
dienstverlening. Een correcte registratie
en exploitatie van die gegevens levert
de organisatie immers broodnodige be-
leidsinformatie. Bovendien kunnen de
verzamelde gegevens het belang van de
sector ten aanzien van de overige be-
langhebbenden beter in de verf zetten.
Tot slot merken we op dat resultaten

van de OCMW-barometer hoogstwaar-
schijnlijk een onderschatting van de re-
aliteit inhouden. Meerdere OCMW's
gaven immers te kennen dat ze niet al
de uitgekeerde steun konden rappor-
teren, doordat die onvolledig geregis-
treerd wordt.

Resultaten
Voor de verwerking van de gegevens en
het opmaken van de benchmark werd
gebruik gemaakt van de clustering van
gemeenten volgens de Dexia-typolo-
gie. Daardoor kunnen OCMW's van
gemeenten met een gelijkaardig socio-
economisch profiel zich met elkaar ver-
gelijken en kunnen de clusters onderling
vergeleken worden.

Om een idee te krijgen van het to-
taal aan aanvullende financiële steun
die de Vlaamse OCMW's uitkeren werd
een extrapolatie op basis van de inge-
stuurde gegevens gemaakt. Voor deze
extrapolatie namen we het aantal RMI-
gerechtigden als referentie. Op deze ma-
nier ramen we het totaal van de niet-
gesubsidieerde aanvullende steun in
Vlaanderen voor 2010 op 57,5 miljoen
euro. Ter vergelijking: de leeflonen wor-
den gedragen door de OCMW's en de
federale overheid; het aandeel van de
Vlaamse OCMW's bedraagt ongeveer
59,3 miljoen, een bedrag van dezelfde

grootteorde. In vergelijking met 2009
betekende dit een stijging met 1,2% ên
tegenover 200S zelfs een stijging met
3,6%. Aangezien ook het aantalleeflo-
nen van 200S tot 2010 significant is toe-
genomen en dus ook het aandeel dat de
OCMW's daarvan financieren, kunnen
we stellen dat de OCMW's behoorlijke
inspanningen moeten leveren als gevolg
van de slechtere economische situatie.
Het diagram in figuur 1 toont de ver-
houding tussen de aanvullende steun en
het aandeel van de OCMW's in de leef-
lonen (samen 3S% van het totaal), het
door de POD Maatschapplijke Integratie
gesubsidieerde aandeel in de leeflonen
en de door de POD betaalde equivalent
leeflonen (voor bepaalde categorieën.
van vreemdelingen), voor het jaar 2010.
Hoewel niet alle federale steunmaatre-
gelen, bijvoorbeeld energiefo.ndsen of
tussenkomsten in huurwaarborgen,
werden meegerekend, valt het op dat de
OCMW's hier een cruciale rol spelen.

We gingen ook na waarvoor OCMW's
zoal financiële steun aan cliënten geven.
Daarbij valt op dat de tenlastename van ?
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De aanvullende steun die OCMW's uitkeren, bedroeg in 2010
ongeveer 57,5 miljoen euro. Dit is nagenoeg evenveel als het bedrag
dat de OCMW's uittrekken voor de leeflonen.
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1. Grootte van de aanvullende steun
t.o.v. het leefloon en het equivalent
leefloon

19%

Subsidie POD Leefloon

• Aandeel OCMW's in Leefloon

• Totaal equivalent leefloon

• Aanvullende steun door de OCMW's

-) kosten voor de opvang van ouderen in
een woonzorgcentrum bijna één der-
de van de aanvullende steun uitmaakt.
Daarna vinden we allerlei steunvormen
in verband met wonen en gezondheids-
kasten. De groep 'wonen' omvat in de eer-
ste plaats tegemoetkomingen in de huur
en energiekosten. Bij gezondheidskas-
ten gaat het vooral om de tenlastename
van hospitalisatiekosten en farmaceuti-
sche kosten, al kon 46% van de gezond-
heidskasten niet gespecificeerd worden.

Terwijl de opvang van ouderen in een
WZC een grote hap uit het OCMW-bud-
get neemt, blijkt dit voor de opvang van
kinderen, mensen met een handicap en
daklozen veel minder het geval te zijn.
We peilden ook naar het aantal mensen
dat op jaarbasis een of andere vorm van
aanvullende financiële steun krijgt van
het OCMW. Gemiddeld doen in Vlaan-
deren 8,7 mensen per 1000 inwoners een
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2. Verdeling aanvullende steun

Wonen

• Gezondheidskasten

• Onderwijs en opleiding

• Maatschappelijke participatie

• Overig

• Niet gespecificeerd

• Kosten opvang ouderen in WZC

beroep op deze aanvullende steun. Er
zijn op dat vlak echter grote verschil-
len naar gelang van het socio-econo-
misch profiel van de gemeenten. De

grootste uitschieters zijn de grote ste-
den (tot 22 cliënten op 1000 inwoners)
en de middelgrote en regionale steden
(respectievelijk 13 en 16 op 1000 inwo-
ners), maar ook de kustgemeenten (18
op 1000 inwoners). In kleinere gemeen-
ten, agglomeratiegemeenten en agrari-
sche gemeenten ligt dit aantal een heel
stuk lager (van 3 tot 9 cliënten per 1000
inwoners). Cliënten die aanvullende fi-

3. Gezondheidskasten

Tenlastename hospitalisatiekosten

• Tenlastename kosten voor medische
behandelingen (buiten hospitaal)

• Tenlastename farmaceutische kosten

• Tenlastename bijdragen

• Niet gespecificeerd
medische en zorgkosten

nanciële steun krijgen, ontvangen niet
noodzakelijk oók een leefloon of equiva-
lent leefloon. Beide groepen overlappen
deels, maar zeker niet volledig.

Behalve de financiële steun beschikken
OCMW's over een breed palet aan niet-
financiële hulpverlening betreffende
wonen, tewerkstelling, thuiszorg enzo-
voort. We brachten onder meer in kaart
bij hoeveel dreigende uithuiszettingen
de OCMW's actie ondernemen (in meer
dan 95% van de gemelde dossiers), no-
teerden de beschikbare noodopvang in



een shelter en het aantal cliënten dat
hierin wordt opgevangen et cetera.
Wat betreft het aantal cliënten dat werd
opgenomen in een traject gericht op so-
cio-professionele inschakeling, vallen
opnieuw de significant hogere cijfers
voor de middelgrote en grote steden op
(6,5 tot 7,S cliënten per 1000 inwoners,
tegenover een Vlaams gemiddelde van
2,2 per duizend inwoners). Onder de
thuiszorgdiensten zijn de schoonmaak-
hulp en de maaltijddiensten de meest
voorkomende. Opvallend hierbij is dat
in de kleinere en agrarische gemeenten
meer cliënten gebruik schijnen te ma-
ken van deze diensten dan in de mid-
delgrote en grote steden.

--

Benchmark
Elk OCMW dat aan de OCMW-baro-
meter meewerkte, ontving eind 2011 een
gepersonaliseerde benchmark. Daar-
mee kan het de eigen gegevens vergelij-
ken met het gemiddelde van het cluster
waartoe het behoort, of verschillende
clusters met elkaar vergelijken. Om
een en ander helder te presenteren wer-
den de gegevens telkens weergegeven
per 1000 inwoners. We hopen dat dit
relevante beleidsinformatie kan leve-
ren voor elk OCMW. OCMW's die niet
meewerkten aan de OCMW-barometer,
kunnen de resultaten tot op het niveau
van de Dexia-clusters opvragen bij de
VVSG.

OCMW-barometer in 2012
In 2011 werden de cijfers opgevraagd
voor 200S, 2009 en 2010, om meteen
wat evoluties te kunnen inventariseren.
Dit voorjaar volgt er een nieuwe enquê-
te, maar deze keer uiteraard enkel over
2011. De tijd die OCMW's nodig heb-
ben om ze in te vullen, vermindert dus
aanzienlijk. Elk Vlaams OCMW zal op-
nieuw een invul fiche en een uitn?diging
om deel te nemen aan de OCMW-baro-
meter ontvangen. We hopen van harte
op een grote respons van zoveel mogelijk
OCMW's .•

Roei Verlinden is VVSC-stafmedewerker vor-

ming sociaal beleid

advertentie
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