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Op de Dag van
de Huishoudhulp
zet het OCMW alle
huishoudhulpen in de
bloemetjes.

De akte voor de
nieuwe zorgvereniging
in Brugge wordt
formeel ondertekend
op het stadhuis. De
zorgvereniging krijgt de
naam ‘Mintus’.
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Locaties met een
vaccinatiestijging van
meer dan 10% krijgen
één dag een frietkot
voor de deur.

In de voormalige
huisartsenwachtpost
van woonzorgcentrum
Minnewater opent een
nieuwe ‘leerwerkplaats’
zorg- en verpleegkunde.
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Vereniging Ruddersstove en het
AZ Sint-Jan zetten hun schouders
onder het project ‘Voedselverlies’.

Oktober
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59

Voorwoord van de
Voorzitter
“Elk jaar opnieuw worden we geconfronteerd met
verhalen van mensen. Elk verhaal raakt ook mij als
voorzitter, dag na dag.”

T

Voorwoord van de voorzitter

erugblikken op een jaar doe je met
gemengde gevoelens. Dat is bij OCMW
Brugge niet anders. We werken met
mensen en voor mensen. Elk jaar opnieuw
worden we geconfronteerd met hun
verhalen. Soms zijn ze mooi, soms zijn ze
moeilijk, soms memorabel. Elk verhaal raakt
ook mij als voorzitter, dag na dag.
Als OCMW staan we in contact met alle
inwoners van de Brugse regio. We helpen
kwetsbare doelgroepen en gewone
gezinnen. We helpen kinderen en jongeren,
werkende mensen én kranige senioren.
Daardoor heeft ons OCMW, samen met haar
verenigingen, het breedst denkbare
doelpubliek. Dat publiek met de best
passende, betaalbare en kwalitatieve zorg
omringen: we hebben het ook in 2017 met hart
en ziel gedaan.
Ook al ligt het voorbije jaar intussen al even
achter ons, een paar hoogtepunten uit 2017
zijn – zoals we dat in Brugge graag zeggen
- blijven “plakken”. Nafi Thiam werd verkozen
als beste atlete ter wereld. De Rode Duivels
plaatsten zich voor het WK in Rusland.
Op wereldvlak waren er momenten die we om
andere redenen nooit vergeten.

De terreuraanslagen in Barcelona, New York
en Manchester. De bittere machtsstrijd tussen
de Verenigde Staten en Noord-Korea.
De allesverwoestende orkanen Irma en
Harvey.
Intussen zitten we al bijna halverwege 2018,
met een OCMW dat voor de grootste uitdaging
ooit staat: inwoners de nodige zorg- en
dienstverlening bieden in een veranderend
landschap. Het is een landschap waar de
‘inkanteling’ van OCMW’s in het stadsbestuur
een feit wordt. In Brugge maken we de
oefening op een unieke manier. Kort na
nieuwjaar lanceerden we de zorgvereniging
Mintus, waarin we vanaf nu alle voorzieningen
en ondersteuning voor senioren in de regio
bundelen.
Mintus is bevoegd voor de ‘voormalige’
OCMW-dienstencentra, ontmoetingscentra en
een brede waaier aan thuiszorgdiensten.
Ook de dagverzorgingscentra, serviceflats,
seniorenwoningen en de woonzorgcentra,
met kortverblijf, behoren nu tot die zorgvereniging. Zo willen we met Mintus blijven
inzetten op degelijke, betaalbare en
vertrouwde zorg op maat van elke Brugse
senior.

Het OCMW opereert vanuit de Hoogstraat,
Mintus vanuit Ruddershove: daarmee bereiken
we het volledige Brugse grondgebied.
Uit 2017 hebben we voor u alvast de
markantste momenten, cijfers en conclusies
samengebracht in dit jaarverslag. Het is het
laatste verslag dat terugblikt op “het grote
OCMW” van onze stad. Een OCMW dat aan de
vooravond van heel wat verandering trots is
op elk van haar realisaties.
Ik wens u veel leesgenot.
Dirk De fauw
Voorzitter

“We blijven het eerste

aanspreekpunt voor
mensen in een
kwetsbare situatie die
specifieke hulpverlening
zoeken.“

Of het OCMW daarmee ‘verdwijnt’ uit
Brugge? Helemaal niet. We blijven het eerste
aanspreekpunt voor mensen in een kwetsbare
situatie die specifieke hulpverlening zoeken.
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Onze Missie.
Het OCMW Brugge
biedt laagdrempelige
en professionele
dienstverlening aan
op maat, met respect
voor ieders overtuiging.
Het heeft een
voortrekkersrol op
maatschappelijk
gebied om iedereen
in staat te stellen een
menswaardig leven te
leiden. Het OCMW
Brugge innoveert in
functie van steeds
veranderende kansen
en uitdagingen.

Voorwoord van de Voorzitter
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Januari

Ambiance op het
nieuwjaarsdansfeest
Het jaar begint met een
nieuwjaarsdansfeest voor alle OCMWmedewerkers in cultureel centrum
Het Entrepot.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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Ambiance op het
nieuwjaarsdansfeest

Januari - Jaarverslag 2017

Het jaar begint met een nieuwjaarsdansfeest voor alle OCMW-medewerkers
in cultureel centrum Het Entrepot.
Na een geslaagde eerste editie in 2016, behouden we de vertrouwde formule:
lekker eten en drinken, gezellig samenzijn en de beentjes strekken op een
bonte muzikale mengeling.
Coverband Wolfgang geeft een swingende aftrap, daarna rijgt DJ Kadee de
partyhits aaneen. Maar liefst 900 medewerkers van het OCMW en haar
verenigingen zijn present en genieten van de geweldige sfeer en ambiance.
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Tijdelijke werkervaring
is een feit
De regeling Tijdelijke Werkervaring (TWE) is van
kracht sinds 1 januari 2017.
De maatschappelijk werkers van het Team
Tewerkstelling beginnen met de eerste
begeleidingen.

T

ijdelijke werkervaring is de begeleiding van
werkzoekenden die binnen de twee jaar terug op
de arbeidsmarkt belanden. Het is de bedoeling
om deze mensen werkervaring te bieden in een echte
werkomgeving. De begeleiding duurt 24 maanden. Er is
ook aandacht voor nazorg: begeleiding met het oog op
vast werk in het normale economische circuit.
De grootste verandering komt er voor de tewerkstelling
via artikel 60, § 7 van de OCMW-wet: die zit nu ingebed
in de regeling TWE.
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699

personen ontvangen in 2017
een (equivalent) leefloon

61

personen starten in nieuwe
regeling TWE

84

personen gemiddeld per
maand tewerkgesteld met
statuut ‘artikel 60’
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Februari

‘Pop-upbar @fter work’
De hoofdzetel van het OCMW is het decor
van de allereerste editie van de ‘Pop-upbar
@fter work’.
Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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‘Pop-upbar @fter work’:
teambuilding over diensten
heen
De hoofdzetel van het OCMW is het
decor van de allereerste editie van
de ‘Pop-upbar @fter work’.

2 februari

Geta(a)lenteerde nieuwkomers
ontvangen getuigschrift
Negen deelnemers van het project Ta(a)lent
voltooien de opleiding met succes en krijgen
hiervoor een getuigschrift.
Ta(a)lent is een samenwerking tussen de
dienst Trajectbegeleiding van het OCMW en
vormingsorganisatie Vokans. De vorming is
bedoeld voor mensen die het Nederlands
onvoldoende beheersen om te kunnen
doorstromen naar de arbeidsmarkt. De klemtoon
ligt op de mondelinge kennis van de taal,
waarmee de zoektocht naar een job of andere
opleidingen makkelijker wordt. Ta(a)lent helpt
de deelnemers om zich te oriënteren op de
arbeidsmarkt en laat hen stage lopen bij een
werkgever in de regio.
9

De gemoedelijke teambuilding is
bedoeld voor alle medewerkers
van het OCMW en de verenigingen.
Mensen die werken op verschillende
diensten en locaties kunnen elkaar
zo beter leren kennen. Voor 5 euro
genieten ze à volonté van hapjes
en drankjes. De eerste editie lokt 57
deelnemers en smaakt naar meer.
In de loop van 2017 worden er nog
meer pop-upbars georganiseerd
op verschillende locaties, zoals
Inloophuis ’t Sas (55 deelnemers) en
Hoeve Hangerijn (79 deelnemers).

9 februari
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15 februari

Sociale kruidenier krijgt 13.000 euro dankzij
Solidariteitsklik
Sociale kruidenier de KABA is 13.000 euro rijker dankzij de
Solidariteitsklik van Carrefour en Carrefour Foundation. Met
de actie helpt Carrefour lokale projecten om zich beter uit te
rusten. Klanten en sympathisanten kunnen via
www.solidariteitsklik.be stemmen op hun favoriete sociale
project. De KABA, een onderdeel van de OCMW-vereniging
’t Sas, is er eentje van.
Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen in de KABA
kwalitatieve producten aan verminderde prijs kopen of gratis
krijgen. Dat gebeurt na doorverwijzing door een sociale dienst.
De KABA behaalt dankzij de Solidariteitsklik de negende plaats
in het klassement “Hypermarkten” en ontvangt 10.000 euro,
met de groeten van Hypermarkt Carrefour Brugge B-Park.
Hypermarkt Carrefour Sint-Kruis en de Carrefour Markets van
Sint-Andries en Scheepsdale doen er elk nog eens 1.000 euro
bovenop, waardoor de KABA in totaal 13.000 euro binnenrijft.
Met het geld kan de KABA een mobiele marktwagen of
“KABAravan” inrichten en zelf naar mensen toerijden die niet
naar de sociale kruidenier kunnen komen.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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Maart

Bella trekt de huifkar van
Hoeve Hangerijn
Ze kan een kar met acht mensen trekken en
doet dat twee keer per week, tijdens een rit voor
mensen met een beperking, senioren en kinderen.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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Een pakje friet
na de prik

Maart - Jaarverslag 2017

Woonzorgcentrum Van Zuylen krijgt een
mobiele frituur op bezoek. De traktatie
is een beloning voor het stijgende aantal
medewerkers dat zich laat vaccineren tegen de
griep.

H

et virus is een ongewenste gast in
woonzorgcentra, omdat senioren
vatbaarder zijn voor infecties. De griep
kan bij hen ernstige gevolgen hebben. Daarom
motiveert het OCMW haar medewerkers om
massaal voor de prik te kiezen en de griep te
ontwijken.
Locaties met een vaccinatiestijging van meer
dan 10% krijgen één dag een frietkot voor de
deur. In WZC Van Zuylen is de stijging
spectaculair: van 47% naar 72%.
De medewerkers van het woonzorgcentrum
mogen ‘een frietje stekken’ voor dit
engagement… en dat doen ze met de glimlach.

13
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‘Ongelooflijk coole’ aanwervingscampagne
voor zorgjobs
‘Ongelooflijk Cool’ is een aanwervingscampagne die
focust op zorgtalent. De campagne moet 100 vacatures in
de woonzorgcentra van het OCMW helpen invullen.

E

r zijn onder andere medewerkers nodig voor het
vernieuwde Ten Boomgaarde, dat in het najaar de
deuren opent. Maar ook op andere OCMW-plekken staan
zorgvacatures open.
Om mensen warm te maken voor dit werk, zet het OCMW
alle middelen in. Eigen medewerkers kunnen kandidaten
aanbrengen, in ruil voor een leuke beloning.
We schakelen ook diverse sociale media in en de 80 wagens
van het OCMW dragen het campagnebeeld letterlijk in de
straten uit.

435

sollicitanten
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142

nieuwe collega’s voor de
WZC’s
14

LOI-buddy’s krijgen verrassing tijdens
Week van de Vrijwilliger
Tijdens de Week van de Vrijwilliger krijgen de
buddy’s van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) een
attentie. Buddy’s zijn mensen die asielzoekers
uit het LOI in Brugge, vrijwillig ondersteunen. Ze
maken nieuwkomers wegwijs in onze samenleving
en helpen hen een sociaal netwerk uitbouwen. Die
dingen zijn van belang om asielzoekers hier een
duurzame(re) toekomst te garanderen. Om het
engagement van alle buddy’s in de verf te zetten,
trakteert het OCMW hen op een goodiebag.

98

asielzoekers toegewezen
aan het LOI in 2017

58%

is 25 jaar of jonger

top 3

van nationaliteiten:
Afghanistan, Syrië en Irak

7 maart
20 maart

Peperkoeken hart voor ‘Dag van de Zorg’

Onder het
motto ‘Een
traktatie uit het hart’
krijgen OCMWmedewerkers een
peperkoeken hart
tijdens Dag van de
Zorg.
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Onder het motto ‘Een traktatie uit het hart’ krijgen OCMW-medewerkers
een peperkoeken hart tijdens Dag van de Zorg. De dag zet de
zorgsector, welzijn en de witte economie in de kijker. Binnen ons OCMW
zijn er honderden ‘zorgenden’ aan de slag. Niet alleen verpleegkundigen
en zorgkundigen, maar ook het keukenpersoneel en de logistieke
medewerkers, de administratie, de animatie, de medici en paramedici
zetten dag na dag hun beste beentje voor. Dankzij hun zorg draait het
OCMW op volle toeren.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017

22 maart

23 maart

‘Wandelgids Brugse Godshuizen’ wekt
geschiedenis tot leven
OCMW Brugge en de West-Vlaamse Gidsenkring
brengen een wandelgids uit die de geschiedenis
van Brugges oudste gevels weer tot leven
wekt. De gids bevat drie wandelingen met een
bijhorende kaart en illustraties.
Het OCMW van Brugge en de historiek van de
stad zijn nauw met elkaar verweven. Vandaag
zijn de godshuizen in de stad eigendom van
het OCMW. We verhuren de woningen aan een
bescheiden prijs aan senioren. Zo helpen we dit
bijzondere historische patrimonium in goede
staat te houden. De nieuwe ‘Wandelgids Brugse
Godshuizen’ vertelt het verhaal achter elk
van deze Brugse godshuizen. De eerste route
brengt bezoekers van de Blindekens tot aan het
Begijnhof. De tweede route leidt van het Walplein
naar de Jeruzalemkerk en route drie belicht de
godshuizen van aan de Potterie tot op ‘t Zand.
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Bella trekt de huifkar van Hoeve Hangerijn
Hoeve Hangerijn heeft er een attractie bij. De belevings- en
ontmoetingshoeve voor mensen met en zonder beperking start
met huifkartochten in de Assebroekse meersen.
De Hoeve had al een koets, een schenking van serviceclub
Innerwheel. Er moest enkel nog een krachtig,
rustig en betrouwbaar paard gevonden worden
om letterlijk ‘aan de kar te trekken’. Dat is
voortaan Bella: een jonge merrie van vier
jaar. Ze kan een kar met acht mensen
trekken en doet dat twee keer per week,
tijdens een rit voor mensen met een
beperking, senioren en kinderen.
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April

Workshopreeks leert laatstejaars
bewust omgaan met geld
Bewust kunnen omgaan met centen wanneer je de
schoolpoorten achter je dichttrekt: daar draait de
workshop ‘Straks jij, je eigen budget op een rij’ om.

S

amen met een begeleidende leerkracht denken
18-jarige studenten tijdens de workshop na over
hun financiële rechten en plichten. Na een debat
ontdekken ze via symboolkaarten nog meer over de
spaarreflex, valkuilen, de kleine lettertjes op contracten
en hulpverlening. Aan de hand van concrete voorbeelden
leren ze financiële keuzes maken en met de klas stellen
ze een budgetplan op. Na elke workshop kunnen
leerlingen hun ervaringen noteren. Het OCMW verwerkt
ze in haar beleid.
Het OCMW wil jongeren via deze workshop én in
samenwerking met een aantal Brugse scholen, financieel
bewuster en weerbaarder maken.

21

workshops

12

scholen
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276

deelnemers
in schooljaar
2016-2017
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Focus op: Budget- en
Schuldhulpverlening

April - Jaarverslag 2017

Budget- en schuldhulpverlening is een van
de kernopdrachten van het OCMW Brugge.
We verstrekken advies aan cliënten en bieden
budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve
schuldenregeling en budgetcoaching aan waar
nodig.

In
2017 screenen
we 375 dossiers.
308 dossiers krijgen
een positief advies.
50 dossiers krijgen een
negatief advies.
We boden dringende
hulp in 125
dossiers.

E

ind 2017 hebben we 930 actieve dossiers en
33 dossiers in opstart.

Er zijn drie halve zitdagen per week.
Iedereen kan er terecht kan voor informatie
over schuldbemiddeling, advies, contact
met schuldeisers of bemiddeling bij de
gerechtsdeurwaarder. Na een vooronderzoek
kan de cliënt een plaats krijgen op de wachtlijst.
Door deze aanpak haken raken dossiers sneller
verwerkt.
In 2017 screenen we 375 dossiers.
308 dossiers krijgen een positief advies.
50 dossiers krijgen een negatief advies.
We bieden dringende hulp in 125 dossiers.

19
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Uit onderzoek van het Vlaams
Centrum voor Schuldbemiddeling blijkt
dat tegenslag de voornaamste oorzaak
is voor (mogelijke) schulden. Mensen
die ziek worden, hun werk verliezen of
alleen komen te staan, hebben plots
een lager inkomen. Ze kunnen facturen
niet meer betalen en de schuldenlast
blijft kleven. Een maatschappelijk
werker van het OCMW gaat tijdens de
bemiddeling met de cliënt op zoek
naar mogelijke inkomsten en manieren
om de leefkost te verlagen, zonder te
raken aan de menselijke waardigheid.

Budgetcoaching richt zich ook naar de
laatstejaarsstudenten van de Brugse
secundaire scholen met de workshop
‘Straks jij, je eigen budget op een
rij’. (zie p. 18). We willen hen zo een
realistisch(er) beeld meegeven van
inkomsten, uitgaven en budgetteren in
de brede zin.

Meer info

sylvie.desouter@ocmw-brugge.be
dienst budget- en schuldhulpverlening
050 32 73 80

Om herval te vermijden en de
financiële vaardigheden van cliënten
te versterken, starten we binnen
de dienst ook met budgetcoaching.
Mensen leren via die weg zelf
‘budgetteren’. Daarnaast kan iedereen,
ook niet-cliënten, terecht in de
budgetpraatcafés om budgettips en
ervaringen uit te wisselen.
In 2017 krijgen 54 mensen
budgetcoaching.
We organiseren 11 budgetpraatcafés,
met 104 deelnemers.
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Mei

Proeven van experimenten op
inspiratiedag ONLINE buurten
Het Brugse OCMW en projectpartners zoeken
nieuwe oplossingen om eenzaamheid, verzwakte
gezondheid en beperkte mobiliteit van thuiswonende
senioren, op te vangen.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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Proeven van experimenten op
inspiratiedag ONLINE buurten
ONLINE buurten organiseert een inspiratiedag.

H

Mei - Jaarverslag 2017

et Brugse OCMW en de projectpartners*
zoeken nieuwe oplossingen om eenzaamheid,
verzwakte gezondheid en beperkte mobiliteit
van thuiswonende senioren, op te vangen. Dat
gebeurt door ‘open innovatie’ met organisaties
uit de welzijns- en zorgsector, maar ook door
samenwerking met de senioren zelf.

Een buurtgericht experiment van ruim drie jaar levert
verschillende praktische instrumenten en
hulpmiddelen voor de buurt op. Op de inspiratiedag
ONLINE buurten kunnen alle deelnemers
hiervan proeven. Vlaamse experts schetsen de
maatschappelijke tendensen in zorg en welzijn en
leggen de link met andere, vergelijkbare projecten.
(*) ONLINE buurten is een samenwerking tussen OCMW
Brugge, Sociaal Huis Oostende, Cubigo, BlueAssist vzw,
Hogeschool West-Vlaanderen en Katholieke Hogeschool
VIVES, met subsidie van het IWT en Resoc Noord-WestVlaanderen.

23
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Bewoners woonzorgcentra fietsen
virtueel de wereld rond
De bewoners van de zes OCMW-woonzorgcentra hebben er
een sportieve uitdaging bij: het fietslabyrint.

H

et is een digitale toepassing die de senioren
laat bewegen op een eenvoudige manier.
Op een tv-scherm krijgen ze een lijst met
fietsbestemmingen te zien, van Brugge over Rome
tot New York.
De WZC-bewoners kunnen letterlijk door de steden
fietsen en de hele wereld ontdekken. Als toemaatje
horen ze ook het geluid van de stad en bepalen ze
zelf het parcours en het tempo. De senioren
genieten zo van ritjes langs vertrouwde Brugse
straten en stegen en langs plaatsen waar ze nooit
eerder zijn geweest. Daardoor wordt fietsen een
stuk boeiender dan op een hometrainer in een
bewegingslokaal.
Het beweegmoment groeit uit tot een aangenaam
ontspanningsmoment, dat deelnemers graag met
medebewoners en kinesisten delen.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017

24

Hoofdzetel krijgt nieuwe lik verf

Technische medewerkers
krijgen vorming op maat
Voor het derde jaar op rij staat er een
opleiding op de agenda voor
medewerkers van het atelier van de
Technische Dienst, De Schakelaar en
Dozen&Co. In de voormiddag krijgen
ze in groep uitgebreid uitleg over
preventie. Aansluitend is er een
gezonde lunch en volgen ze in
kleinere groepjes technische
opleidingen, per vakgebied. Externe
experten en mensen van de eigen
dienst geven onder andere uitleg over
specifieke schakelingen voor de
elektriciens, behandelen van
vochtproblemen en de plaatsing en
opbouw van brandwerende wanden.
De vorming in Hoeve Hangerijn wordt
door alle deelnemers bijzonder
‘gesmaakt’ en afgerond met een
barbecue.

15 mei

De OCMW-hoofdzetel is al ruim 10 jaar een
paradepaardje op het sociaal-medisch park
‘Molenerf’ in Sint-Pieters Brugge. Sinds
de inhuldiging heeft het gebouw
met blitse gele, blauwe en rode
kleuren de status van landmark.
Weer en wind hebben aardig
op de kleuren ingehakt. De
hoofdzetel is aan een nieuwe
lik verf toe en ook de rest van
de betonpartijen krijgt een
grondige onderhoudsbeurt.
Na afloop zit het hoofdgebouw
in een nieuw jasje: met de
vertrouwde kleuren, maar frisser
dan ooit tevoren.

23 mei

Schol! Jarig woonzorgcentrum krijgt eigen biertje
5 mei
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Woonzorgcentrum Minnewater viert haar vijfendertigste
verjaardag. Dat jubileum is de aanleiding voor een heuse
feestweek, met onder andere een gelegenheidsconcert in
de kapel van het WZC. Er wordt ook een gelegenheidsbier
gebrouwen: Minnewoater Blond. Het is een smaakvol, blond bier
met een traditioneel etiket waarop je de statige gevel van het
woonzorgcentrum herkent. Voor de gelegenheid worden er zo’n
1.800 flesjes gebotteld. Schol!
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5 miljoen maaltijden later: nieuwe kookketels voor Ruddersstove
Vereniging Ruddersstove, de maaltijdzorgorganisatie van het OCMW, blaast
tien kaarsjes uit in 2017. Sinds de opstart staat de teller op meer dan 5 miljoen
bereide maaltijden. Dat intensieve gebruik zorgt voor sleet op de vertrouwde
ketels. We investeren in nieuwe kookapparatuur: Ruddersstove mag in één
trek drie nieuwe ketels verwelkomen. De grootste ketel heeft een capaciteit
van 400 liter en dient om soep te maken. De ketel van 300 liter is voor de
aardappelbereiding en het ‘kleine broertje’ van 200 liter levert sauzen af. Om
de ketels goed te laten draaien, is er extra vermogen en ijswater nodig in de
centrale keuken. De aanpassingswerken gebeuren in eigen beheer van het
OCMW, in overleg met de leverancier.

Weetje:
400 liter soep
wordt bereid in
minder dan 2 uur.
Daarmee haalt het
OCMW de norm voor
voedselveiligheid en
leveren we kwaliteit
op een efficiënte
manier.

31 mei

24 mei

Zeebrugse buurtambassadeurs tegen vereenzaming en
kansarmoede

5

buurtambassadeurs

30

meldingen aan
centrumverantwoordelijke

60

bereikte personen tijdens
‘Week van Verbondenheid’
Jaarverslag OCMW Brugge 2017

In het dienstencentrum d’Oude Stoasie in Zeebrugge wordt het project
‘Buurtambassadeurs’ voorgesteld. De buurtambassadeurs willen
vereenzaming en kansarmoede in de kwetsbare Zeebrugse wijken
aanpakken. Geboortes in kansarme gezinnen en wooninstabiliteit
komen er vaker voor dan in andere Brugse deelgemeenten. De
vrijwillige buurtambassadeurs moeten een tegengewicht bieden
voor deze kwetsbaarheid. Ze gaan de straat op, slaan een praatje met
mensen en hebben oog voor de noden van kwetsbare gezinnen. Een
speciaal ontworpen deurhanger met een logo geeft aan waar er een
buurtambassadeur woont. De ambassadeurs verzamelen in samenwerking
met de ploeg van d’Oude Stoasie informatie in de buurt, geven die door en
houden discreet de vinger aan de pols. Tijdens het project is er maandelijks
een vorming en tweemaandelijks een praatcafé, waar ambassadeurs hun
ervaringen delen.
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Juni

Reminiscentiekoffer laat senioren
(her)genieten van sportgeschiedenis
De koffer helpt de zorgteams om senioren – al dan niet met
(beginnende) dementie – te laten genieten van het lokale
sportverleden.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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Reminiscentiekoffer laat senioren
(her)genieten van sportgeschiedenis
De ‘Reminiscentiekoffer Sport’ van de Erfgoedcel wordt
aan pers en publiek voorgesteld in woonzorgcentrum
Van Zuylen.

D

Juni - Jaarverslag 2017

e koffer helpt de zorgteams om senioren – al dan niet
met (beginnende) dementie – te laten genieten van
het lokale sportverleden. Bijzondere souvenirs zoals
postkaarten, een fietshelm of een spray met de geur van
gemaaid gras: ze brengen sportgebeurtenissen weer tot
leven.
Via die prikkels kunnen bewoners samenherinneringen
ophalen en markante verhalen delen. De reminiscentiekoffer is een essentiële neurologische stimulans voor
mensen met dementie.
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Thermografische luchtfoto voor
een energieneutraal Brugge
De thermografische luchtfoto van Brugge is in de nachten
van 4 en 5 december 2016 gemaakt en wordt aan het
publiek voorgesteld.

D

e foto brengt het energieverbruik van woningen
en gebouwen in kaart. Inwoners van Brugge
kunnen zelf zien hoe het met hun dakisolatie
gesteld is en waar er bijkomende isolatie nodig is om te
besparen op de energiefactuur.
De medewerkers van het Energieloket van OCMWvereniging De Schakelaar analyseren het beeld en
geven passend advies over energiebesparende
ingrepen. De actie maakt deel uit van een groot
project voor een duurzame toekomst in Brugge en een
klimaatneutraal stadsomgeving tegen 2050.

»» Het Energieloket krijgt in totaal 1.932
bezoekers over de vloer.
»» We noteren in 2.415
geregistreerde hulpvragen.

251

personen consulteren het
Energieloket over de
thermografische luchtfoto

Jaarverslag OCMW Brugge 2017

»» 407 vragen gaan over de
groepsaankoop energie en 368
vragen over de energiefactuur en
betalingsproblemen.
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Mobiele sociale kruidenier
KABA trekt naar Zeebrugge
Zes jaar na de opstart van sociale kruidenier de KABA, breiden
Vereniging ’t Sas en het OCMW de werking van het initiatief uit.

D

Juni - Jaarverslag 2017

e mobiele sociale kruidenier trekt nu
iedere woensdag richting Zeebrugge.
Wie het financieel moeilijk heeft, kan bij
de KABA op doorverwijzing producten kopen
aan verminderde prijs, of zelfs gratis krijgen.
Toch bereikt de KABA niet iedereen. De winkel
ligt in hartje Brugge en is moeilijk bereikbaar
met het openbaar vervoer voor wie uit
deelgemeenten of Zeebrugge komt.
De KABAravan is de oplossing. Ze komt er ook
dankzij de opbrengst van de solidariteitsklik
van Carrefour, waarmee Vereniging ’t Sas een
marktkraam en alle benodigdheden aankocht.
Naast een verkooppunt wil de mobiele KABA
ook een ontmoetingspunt zijn, waar mensen
een kop koffie of soep kunnen drinken en elkaar
ontmoeten.
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De
Kaba helpt
708 gezinnen
via een kabapas of
crisispas.
In 2016 waren dat 577
gezinnen: 23% meer
dan in 2016

50

klanten per
openingsmoment

49

aanvragen van
mensen uit postcode
8380
Jaarverslag OCMW Brugge 2017

De Mantelfluisteraar:
ondersteuning op maat van mantelzorgers
In Lokaal Dienstencentrum Ter Leyen ziet mantelzorgcafé ‘De
Mantelfluisteraar’ het levenslicht. Met ‘De Mantelfluisteraar’
wil het OCMW haar hulpverleners nog beter ondersteunen.

M

antelzorg is in onze maatschappij goed ingeburgerd:
personen uit de directe omgeving bieden langdurig en
vrijwillig hulp aan zorgbehoevenden. Het gaat om
praktische ondersteuning en basiszorg, maar ook om een
luisterend oor. Toch kunnen ook de mantelzorgers zelf een
ruggensteun gebruiken.
Met het sociale innovatiebureau iDrops creëren we
‘De Mantelfluisteraar’, een mantelzorgcafé. Mantelzorgers
komen elke eerste donderdag van de maand in Ter Leyen
bijeen. Er is een laagdrempelige activiteit en ruimte voor een
ontspannende babbel, of voor een gesprek over zaken die met
mantelzorg te maken hebben.
Het mantelzorgcafé is ook het resultaat van de
ontmoetingsdagen die het OCMW eerder organiseerde.
Veertig deelnemende mantelzorgers vroegen er om meer
toegankelijke informatie en ondersteuning bij hun opdracht.
‘De Mantelfluisteraar’ is het antwoord op die vraag.
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7

bijeenkomsten, goed
voor 127 inschrijvingen

32

Focus op: lokale
dienstencentra

Juni - Jaarverslag 2017

Van maandag tot vrijdag zijn de lokale
dienstencentra van OCMW Brugge voor
senioren de ideale plek om anderen te
ontmoeten.

Z

e kunnen er deelnemen aan tal van
activiteiten. Recreatie, sport, cultuur,
informatie, uitstappen, vorming of
ontmoetingen: we bieden het allemaal aan.
Bezoekers van de dienstencentra kunnen ook
gebruik maken van een breed dienstenpakket.
Wanneer ze ondersteuning nodig hebben thuis,
even op adem willen komen als mantelzorger of
actief als vrijwilliger aan de slag willen, dan staat
het OCMW paraat.

33
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De dienstencentra in cijfers:
»»
»»
»»
»»
»»

7 erkende & 3 niet-erkende dienstencentra
2 ontmoetingscentra
2 kaarterspaviljoenen
65 medewerkers
9.950 bezoekers, van wie 943 nieuw

Langer thuis in eigen huis
»» 87 dossiers bij evenveel cliënten
»» 228 huisbezoeken

Minder Mobielen Centrale
»» 3.817 ritten, goed voor 88.919 km
»» 353 leden
»» 21 vrijwillige chauffeurs
Boodschappendienst Brugge
»» 2013 ritten voor 114 klanten
»» Brugge-Noord
»» 947 ritten voor 58 klanten
40.091 geserveerde maaltijden in de
dienstencentra
80-pluswerking
»» in 9 dienstencentra
»» 91 ontmoetingsmomenten
»» 1.757 inschrijvingen
Digitale hulp aan huis
»» 200 interventies in Brugge-centrum
»» 112 interventies aan huis
»» 151 klanten

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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Website bundelt dienstverlening voor
ouders en kinderen
De website huisvanhetkindbrugge.be
gaat live. Huis van het Kind Brugge is een
samenwerkingsverband tussen verschillende
partners uit de preventieve gezinsondersteuning
en preventieve gezondheidzorg. Ook OCMWvereniging SPOOR Brugge staat mee aan het roer
van het project.

9 juni

Beter een goeie buur… CAW opent nieuwbouw
CAW Noord-West-Vlaanderen vestigt zich in een nieuw
gebouw op de campus Molenerf. Hierdoor krijgt het OCMW
er een heel dichte buur bij. Op de nieuwe locatie zitten het
onthaal van CAW Brugge, de hulplijn 1712, het ambulant
begeleidingsteam Brugge, slachtofferhulp, het
crisismeldpunt voor minderjarigen, justitieel welzijnswerk,
de bezoekruimte, jongerenbegeleiding Exit en
Budget-InZicht.

De website richt zich naar ouders en geeft een
duidelijk overzicht van de organisaties die Brugse
ouders kunnen ondersteunen. Maar de site bevat
ook een uitgebreide lijst met contactgegevens en
wil kinderen en jongeren (helpen) doorverwijzen,
naar kraamzorgverstrekkers, Kind en Gezin, de
CLB’s of de Opvoedingswinkel.
Dankzij huisvanhetkindbrugge.be wordt
gezinsondersteuning in Brugge makkelijk
bereikbaar, vanaf de geboorte tot aan de laatste
schooljaren van elk kind. SPOOR Brugge en het
OCMW willen zo het netwerk rond opvoeders en
ouders blijvend versterken.

12 juni

De nabijheid van de kantoren zal de onderlinge
samenwerking met het OCMW nog verbeteren. Het is ook
een uitnodiging aan andere welzijnspartners uit stad en de
regio, om de handen in elkaar te slaan.
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Huishoudhulpen worden in de
bloemetjes gezet
Op de Dag van de Huishoudhulp zet het OCMW
alle huishoudhulpen in de bloemetjes. De
poetshulpen nemen bij de klant tal van taken
voor hun rekening, zoals poetsen, koken en
kleine boodschappen doen. Ze zijn een
belangrijke vertrouwenspersoon voor heel wat
gezinnen en maken het leven van wie dagelijks
ondersteuning nodig heeft, comfortabeler. De
huishoudhulpen maken in alle bescheidenheid
een groot gebaar en worden alle 261 beloond
met een tube douchegel.

178

Studenten zorgkunde ‘leren in de
realiteit’

2.045

In de voormalige huisartsenwachtpost
van WZC Minnewater opent een nieuwe
‘leerwerkplaats’ zorg- en verpleegkunde.
Studenten zorg- en verpleegkunde
Vesaliusinstituut krijgen er voortaan
theoretische en praktische lessen.

medewerkers

unieke klanten

243.077
gepresteerde uren

20 juni

Internationaal receptenboekje op Wereldvluchtelingendag
Op Wereldvluchtelingendag delen we receptenboekjes uit. Daarmee willen we
aandacht vragen voor het lot van mensen die hun thuisland ontvluchten en
elders herstarten. Het OCMW en het Lokaal Opvanginitiatief investeren
permanent in de opvang en re-integratie van deze mensen. We begeleiden hen
tijdens de asielprocedure, voorzien kwalitatieve opvang en helpen schoolplichtige
kinderen zo goed mogelijk doorstromen naar het onderwijs.

De leerwerkplaats in het Minnewater heeft
een leslokaal voor de theorie en een volledig
ingerichte praktijkklas met verstelbare
bedden, een tillift en oefenpoppen. Een
opleidingscoördinator is het hele jaar
aanwezig om vragen van studenten en
onderwijzers te beantwoorden.
De praktijkgerichte samenwerking tussen
het OCMW en het Vesaliusinstituut biedt
tal van voordelen. Studenten maken vanaf
hun prilste opleidingsdagen kennis met de
realiteit en ontdekken de troeven van het
OCMW als werkgever. Bovendien genieten de
145 senioren die in het Minnewater wonen,
van gesuperviseerde zorg door jonge,
leergierige studenten.

29 juni

Van cake uit Syrië tot caipirinha uit Brazilië: de receptenboekjes staan vol
lekkere ideeën. Ze zijn het resultaat van de ‘praattafels’, waar vluchtelingen met
vrijwilligers in gesprek gaan en hun kennis van het Nederlands
aanscherpen. Die taalkennis blijft voor nieuwkomers het beste middel om in
onze samenleving de weg te vinden en een duurzame toekomst op te bouwen.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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Juli

Tegen voedselverlies voor
klimaatneutrale organisatie
Vereniging Ruddersstove en het AZ Sint-Jan zetten hun
schouders onder het project ‘Voedselverlies’. Op die manier
wil het OCMW, net als de stad Brugge, uitgroeien tot een
‘klimaatneutrale’ organisatie.

V

oedselverlies is een noodzakelijk kwaad. Ruddersstove
en het AZ Sint-Jan stemmen de aankoop van de
ingrediënten zo goed mogelijk af op verwachte
bestellingen en de dienst Maaltijden aan Huis monitort
overschotten om porties bij te sturen. Maar verlies is
onvermijdelijk, onder andere door strenge wettelijke
voedingsnormen.
Via het nieuwe project proberen we voedselverlies nog meer
preventief te bestrijden. We willen de verliezen tot een
minimum beperken en bij voorkeur tot nul herleiden.
Dat gebeurt met de steun van consultancybureau FoodWin.
Daarnaast neemt vereniging Ruddersstove ook deel aan het
digitale platform ‘De Schenkingsbeurs’, dat vraag en aanbod
binnen de sector van de voedseloverschotten op elkaar
probeert af te stemmen.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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Augustus

Onderwijscheques maken
schoolfactuur betaalbaarder
We geven gezinnen met een beperkt budget opnieuw een duwtje in de rug
met onderwijscheques. Een onderwijscheque is 10 euro waard, maar de
gebruiker betaalt er slechts 2 euro voor.

D

e cheque is het hele schooljaar geldig. Ouders kunnen er tal van
verplichte kosten mee betalen, zoals schoolgerief, verplichte turnkledij
en schooluitstappen. Kleuters hebben recht op zes cheques per jaar.
Voor kinderen in het lager onderwijs voorzien we er negen, voor leerlingen in
het secundair twaalf.
De onderwijscheque is het hele jaar door verkrijgbaar in het Huis van de
Bruggeling. Ook in de scholen voert het OCMW promotie voor de cheques,
zodat ouders ze daar kunnen aankopen.
Verder ondersteunt het OCMW ook het hele jaar door kwetsbare gezinnen via
het leefloon en andere tegemoetkomingen.
Eind 2017 noteren we:
»» 646 personen met een leefloon
»» 53 personen met een equivalent leefloon
»» 138 installatiepremies
»» 192 huurwaarborgen
»» 97 deelnemers aan collectieve opleidingsmodules (Zindering, Boost,
Ta(a)lent)
»» 697 GPMI’s (geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke
integratie)
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Schooljaar
2016-2017
5.296

Uitgereikte
onderwijscheques (+72%
t.o.v. vorig schooljaar)

667

kinderen in 378 gezinnen
maken er gebruik van

7,9

het gemiddelde aantal
cheques per kind
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September

Hoeve Hangerijn
blaast vijf kaarsjes uit
Hoeve Hangerijn viert haar vijfde
verjaardag. De hoeve is eigendom van
de stad maar wordt uitgebaat door
OCMW-vereniging Ons Huis.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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Hoeve Hangerijn
blaast vijf kaarsjes uit

September - Jaarverslag 2017

Hoeve Hangerijn viert haar vijfde verjaardag. De hoeve is
eigendom van de stad maar wordt uitgebaat door OCMWvereniging Ons Huis. Het sfeervolle verjaardagsfeest
brengt veel volk bijeen bij uitzonderlijk goed najaarsweer.

D

e hoeve is een bijzondere plek voor mensen met en
zonder beperking. De slogan luidt ‘kom maar gewoon
zoals je bent’: iedereen kan er zichzelf zijn, samen
werken, beleven en ontspannen. Op de agenda staan er het
hele jaar door workshops, crea-activiteiten en ontmoetingen
in een ongedwongen sfeer.
De zorg voor mens, plant en dier staat op Hoeve Hangerijn
centraal. Die formule is een succes: jaarlijks ontvangt de
hoeve gemiddeld 1.000 mensen.

43
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Fietsverwenmoment
op campus Molenerf
Dagelijks zijn er honderden personeelsleden aan de slag op
campus Molenerf. Voor het OCMW zijn er dat 400, voor het
CAW 112, voor Spermalie 85.

E

en groot deel van hen gebruikt de fiets
dagelijks om naar het werk te komen, of
combineert een fietstraject met de auto of
het openbaar vervoer. Daarom organiseren het
OCMW van Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen
en Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie een
verwenmoment voor fietsers tijdens de Week van
de Mobiliteit.
De hele voormiddag kan het personeel aan de
OCMW-hoofdzetel passeren voor gratis
fietsmarkering, een nazicht of klein onderhoud
en een klein extraatje. Alle fietsers krijgen een
fluohesje, een set fietslichtjes én een lekkere
appel cadeau.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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Zilver op WK zwemmen voor WZCzorgkundige
Katrien De Laender, zorgkundige in ons
woonzorgcentrum Van Zuylen, behaalt
zilver op het wereldkampioenschap
zwemmen in Boedapest. Ze zwemt 3
kilometer in open water, in een tijd van 46
minuten, 17 seconden en 7 honderdsten.
In barre weersomstandigheden moet ze
maar 1 concurrente laten voorgaan, met
een tijdsverschil van 4 seconden. We
zetten Katriens overwinning in de verf
met een huldiging in woonzorgcentrum
Ter Potterie, waar haar mama verblijft.
De inzet en gedrevenheid van Katrien zijn
ook een troef in haar job. Ondanks een
druk werkschema trekt ze weewekelijks
met de bewoners van WZC Van Zuylen
naar het zwembad in Maldegem, om
hen te laten genieten van een rustige
zwembeurt.

7 september
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9 september

Zocjes vieren 15e verjaardag
Springkastelen, een visput, line-dance, oliebollen en
popcorn: dat zijn de ingrediënten op het verjaardagsfeestje
van de Zocjes. De buurtgerichte kinderopvang van
vereniging de Blauwe lelie is in 2001 in Zeebrugge opgericht
na buurtonderzoek. Daaruit bleek dat er een grote nood is
aan betaalbare opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, én
aan werkgelegenheid voor mensen zonder diploma.
Het OCMW en stad Brugge beslisten om de Zocjes op
te richten. Sinds de start is het een laagdrempelige,
buurtgerichte kinderopvang die bijzondere accenten in haar
werking legt. Ze investeren in sociale economie: mensen
die er werken, kunnen hun diploma van kinderbegeleider
behalen terwijl ze op de werkvloer staan. Die werkwijze
vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt en komt kinderen
van werkende ouders in Zeebrugge ook ten goede.
In 15 jaar tijd hebben de Zocjes een hele weg afgelegd: van
de Minister Beernaertstraat, langs stedelijke basisschool
Ter Poorten in Lissewege, tot aan de Evendijk-Oost in
Zeebrugge. Sinds 2010 verzorgen ze daar naschoolse
opvang en vakantieopvang in juli en augustus. Ook de
afdeling in Lissewege blijft actief voor naschoolse opvang.
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21 september

Eerstesteenlegging kinderdagverblijf Knuffel
Op campus Molenerf wordt de eerste steen gelegd van
kinderdagverblijf Knuffel. Het krijgt een plek naast De Blauwe Lelie,
het kinderdagverblijf van de gelijknamige OCMW-vereniging.
Sinds 1 september 2014 maken alle stedelijke
kinderopvanginitiatieven deel uit van De Blauwe Lelie.
Kinderdagverblijf Knuffel huist om technische en bouwkundige
redenen al een tijdje in ‘modules’ naast kinderdagverblijf De Blauwe
Lelie. Het OCMW wil Knuffel er in de toekomst permanent huisvesten.
Knuffel (28 plaatsen) en De Blauwe Lelie (66 plaatsen) zullen door
de nieuwbouw over een
vergunningscapaciteit voor
102 plaatsen beschikken. De
investering kost 1 miljoen
euro.
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Oktober

WOK viert twintig jaar
arbeidszorg
Vereniging WOK (Werkt OoK!) viert haar
twintigste verjaardag. Dat gebeurt
met een sfeervol feest op de site aan
de Oude Oostendsesteenweg.

Jaarverslag OCMW Brugge 2017
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WOK viert twintig jaar
arbeidszorg

Oktober - Jaarverslag 2017

Vereniging WOK (Werkt OoK!) viert haar twintigste verjaardag.
Dat gebeurt met een feest op de site aan de Oude Oostendsesteenweg.
In de voormiddag zijn er verschillende toespraken die het belang van
arbeidszorg onderstrepen. In de namiddag is er een feest voor de
doelgroepmedewerkers en hun familie, met volksspelen en een frietmobiel.

W

OK investeert in arbeidszorg met een
brede waaier van opdrachten. Dankzij
WOK kunnen wekelijks zo’n 80 personen
zinvolle arbeidop maat uitvoeren. Ze krijgen
ondersteuning van een 13-koppige begeleiding.
Deze arbeidsvorm is maatschappelijk zinvol voor
wie om verschillende redenen niet (meer) op de
arbeidsmarkt terecht kan.
In Brugge staat WOK in voor ‘groepsgroen’: ze
nemen het onderhoud van grote groenpartijen,
zoals de tuinen van het OCMW, voor hun
rekening.
WOK verzorgt daarnaast klussen en
tuinonderhoud voor 400 klanten in heel Brugge.
Er is ook een atelier waar mailingopdrachten
worden uitgevoerd, dozen geplakt en boeken
geplastificeerd. De medewerkers leveren
uitstekend werk, op eigen tempo, voor de
samenleving.

49
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Brainstormen over actieplan
tegen eenzaamheid
De bijeenkomst is het gevolg van vier eenzame overlijdens op korte tijd in
de stad, tijdens de zomer van 2017.
Stad Brugge, OCMW Brugge, het
middenveld en geëngageerde inwoners
van Brugge brainstormen over een
lokaal actieplan tegen eenzaamheid.
De bijeenkomst is het gevolg van vier
eenzame overlijdens op korte tijd in de
stad, tijdens de zomer van 2017.

O

p de startconferentie lichten
drie sprekers het thema toe, met
voorbeelden en inzichten. Daarna
nemen ruim 140 aanwezigen deel aan
vijftien gesprektafels. Ze brengen
initiatieven in Brugge en daarbuiten in kaart
en zoeken naar nieuwe manieren om samen
te werken.
Als resultaat van deze brainstorm worden er
vijftien concrete acties voorgesteld, die de
basis van het actieplan zullen vormen.
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In oktober 2018 komen de deelnemers
opnieuw samen tijdens een
opvolgconferentie, om te zien welke
concrete stappen er gezet zijn.

»» OCMW-vereniging ’t Sas van het OCMW is een van de cruciale pijlers in de
strijd tegen eenzaamheid. De dienst Wonen is het hele jaar door actief bezig
met huisvesting en verschillende vormen van preventie.
»» In 2017 worden 30% meer personen begeleid in het project preventie
uithuiszetting dan in 2016. 81% van de afgeronde begeleidingen heeft een
positief resultaat.
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Bewoners woonzorgcentrum
Ter Potterie op vakantie
Oktober - Jaarverslag 2017

12 bewoners van WZC Ter Potterie beleven er in het najaar
een onvergetelijke week, met de hulp van een heleboel
vrijwilligers, de directie en medewerkers van het
woonzorgcentrum.
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Het is een traditie: de bewoners
van WZC Ter Potterie die even op
vakantie gaan. Net zoals in 2016
is de bestemming het Vijverhuis
in Zillebeke. 12 bewoners van
WZC Ter Potterie beleven er een
onvergetelijke week, met de hulp
van een heleboel vrijwilligers, de
directie en medewerkers van het
woonzorgcentrum.

D

e studenten van het zevende jaar
thuis- en bejaardenzorg van OLVH
Spes Nostra zetten hun beste
beentje voor en staan mee in voor de
verzorging, maaltijdbegeleiding en
vrijetijdsbesteding van de bewoners.
Het gebeurt aan de hand van een
draaiboek dat op voorhand is uitgewerkt.
De senioren kunnen een hele week
genieten van spelmomenten, een heuse
show, een dansmoment, uitstappen, een
film. Na de vakantieweek is er ook een
familieavond, waarop de bewoners samen
met de studenten en hun familie
herinneringen kunnen ophalen.
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De senioren kunnen een
hele week genieten van
spelmomenten, een heuse
show, een dansmoment,
uitstappen, een film.

De betrokken leerlingen en leerkrachten
investeren hun tijd en energie, in ruil voor
immense dankbaarheid. De uitstap naar
Zillebeke focust immers niet alleen op
levenskwaliteit voor senioren, maar ook op
een goeie band tussen de jongeren en de
‘vakantiegangers’.
Contacten over de generaties heen zijn
bijzonder waardevol en creëren positieve
beeldvorming bij senioren over jongeren en
omgekeerd. Daarom wil het OCMW ook in
de toekomst in vergelijkbare projecten
investeren.
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Studenten werken
voor goed doel

We verwelkomen de helpende
handen van 29 jongeren in het
kader van YOUCA: Youth for
Change and Action.

D

e schoolgaande jongeren
draaien voor één dag mee op
de werkvloer en schenken hun
loon aan projecten in het Zuiden.
Het ‘gelegenheidspersoneel’ gaat
op tal van OCMW-locaties aan de
slag: de personeelsdienst, het lokaal
opvanginitiatief, verschillende
verenigingen en bij het
Budgetpraatcafé.
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Het is een win-winsituatie voor
alle partijen en de jongeren
doen een eerste werkervaring
op. De opbrengst van YOUCA
gaat onder andere naar een
project van internationale
ontwikkelingsorganisatie Trias
in El Salvador. Het land kampt al
decennia met drugsbendes en
25% van de jongeren heeft er geen
toegang tot degelijk onderwijs.

Trias probeert het tij te keren door
jongeren samen te brengen, hen op
te leiden en startende ondernemers
te steunen. De opbrengst YOUCA
is de spreekwoordelijke duw in de
rug, waardoor de Salvadoraanse
jongeren de kans krijgen om
te bouwen aan hun dromen en
toekomst.
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Stagementoren op de
schoolbanken
De OCMW-dienst seniorenzorg en de werkgroep Scholen
en Vorming stellen de opleiding ‘stagementoren
verpleegkunde’ voor. Die moet stagementoren handvatten
aanreiken om stagiairs nog beter te begeleiden op de
werkvloer.

D

e opleiding is het resultaat van gesprekken tussen
onze woonzorgcentra, dienst seniorenzorg, de
scholen voor verpleeg- en zorgkunde en de mensen
die de stageplaatsen verdelen. Daaruit blijkt dat een
overkoepelende opleiding voor stagementoren in de
verpleeg- als in de zorgkunde, bijzonder nuttig is.
De nieuwe opleidingsdag – op maat van mentoren –
koppelt theorie en praktijk aan elkaar. Ze wordt jaarlijks
georganiseerd door VIVES, ZOWE, Vesalius en Howest
Bachelor verpleegkunde.
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Medewerker wint eerste
Great Bruges Marathon
Alexander Diaz Rodriguez wint met glans de eerste editie
van de Great Bruges Marathon.
Oktober - Jaarverslag 2017

A

lexander is werkbegeleider bij De
Schakelaar, de OCMW-vereniging
die werkt rond energiebesparing.
Hij verschijnt met deelnemers uit 43
landen aan de start in het historische
stadshart van Brugge en loopt iedereen
naar huis. Hij overbrugt 42 kilometer in 2
uur en 25 minuten, aan een gemiddelde
snelheid van 17,5 kilometer per uur.
In mei won Alexander al voor de derde
keer Dwars door Brugge. Voor beide
sportieve prestaties zet het OCMW hem
in de bloemetjes.

55

Jaarverslag OCMW Brugge 2017

Tweede ‘Clean Day’
focust op digitale orde
De tweede editie van Clean Day is een feit.
De hoofdzetel van het OCMW, Hoogstraat
9 en tal van andere contactpunten sluiten
voor één dag de deuren voor een grondige
administratieve opruiming.

N

aast het opruimen en verwijderen van
papier en oud materiaal, ligt het accent
dit jaar op een digitale opruiming. Door
het intensieve mailverkeer en het bewaren
van grote bestanden en foto’s raken de
harde schijven behoorlijk vol. Tijdens Clean
Day proberen we overbodige kopieën zo veel
mogelijk te wissen.
Mails die al jaren in een archief steken of in de
digitale prullenbak bleven hangen: we maken
er komaf mee. Daardoor is er na Clean Day
letterlijk meer ruimte op het OCMW – of toch
zeker: op de vele harde schijven.
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Een nieuwe blik op armoede
De expo ‘Nieuwe Blik op Armoede’ wordt
voorgesteld, naar aanleiding van de
internationale dag van verzet tegen extreme
armoede. De tentoonstelling vindt plaats in
Huis van de Bruggeling. Het is een initiatief
van de Brugse armoedeorganisatie Wieder,
met steun van het OCMW. Er zijn tientallen
artistieke ‘oogfoto’s’ in zwart-wit te zien,
onder andere van bekende Bruggelingen als Bart
Moeyaert, Raoul Lambert en Raymond van het Groenewoud.
10% van de Vlamingen leeft met een armoederisico, ook in Brugge.
De oogfoto’s zijn een wake-up call en geven ons een nieuwe blik op
armoede. De boodschap luidt dat we de meest kwetsbaren moeten
omhelzen, in plaats van weg te kijken van het probleem.

10 oktober

9 oktober

De Nieuwe Notelaar wint publieksprijs
De Nieuwe Notelaar, onderdeel van de vereniging Ons Huis,
krijgt een cheque van 1.000 euro van het Vlaams Congres
Verkeersveiligheid. De beloning komt er voor hun ondersteuning in de
nazorg aan verkeersslachtoffers. Een aantal NAH-patiënten – bezoekers
of bewoners van De Nieuwe Notelaar – gaat hiervoor geregeld met een
buddy op pad. Ze getuigen in scholen en bedrijven over de gevolgen van
een ongeval en verkeersveiligheid, in samenwerking met de vzw Rondpunt.
De Nieuwe Notelaar biedt het hele jaar dagbesteding en aangepaste
woonbegeleiding voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
(NAH). Zo’n hersenbeschadiging kan optreden na een hersenbloeding,
zuurstoftekort of een klap op het hoofd door een ongeval. De patiënt krijgt
hierdoor een fysieke of verstandelijke beperking en heeft specifieke zorg
nodig om nog te kunnen functioneren.
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12 oktober

Huis van de Bruggeling:
1 jaar later
Extraatje op Dag van
de Onthaalouder en
Kinderverzorger
Vereniging De Blauwe Lelie
zet haar onthaalouders en
kinderbegeleiders in de bloemetjes
tijdens de Dag van de Onthaalouder
en Kinderverzorger. Bij de
onthaalouders gebeurt dat met
een doosje pralines. De begeleiders
van alle kinderdagverblijven
krijgen op hun beurt een nieuwe
badgehouder: leuk aangekleed, in
felle kleurtjes, met smileys.

Het Huis van de Bruggeling bestaat 1 jaar. Alle
dienstverlening van de Stad en enkele diensten van
OCMW Brugge zijn nu op één locatie ondergebracht.
Inwoners kunnen er terecht voor allerhande “sociale”
dienstverlening.
Aantal bezoekers in 2017:
»» Energie- en telecommunicatieloket: 1638,
»» Loket voor Personen met een Beperking: 295,
»» Zitdag van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie:
534,
»» Seniorenloket: 26,
»» De Opvoedingswinkel : 821,
»» Woonloket: 1190,
»» Loket Kinderopvang: 202.

15 oktober
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November

‘Route 36’ huisvest jongerenwerking
onder één dak
De naam ‘Route 36’ legt de link met de locatie zelf: het
voormalige CAW-gebouw in de Vlamingdam 36.
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Ruddersstove lanceert
Maaltijdzorgplatform

November - Jaarverslag 2017

Vereniging Ruddersstove stelt haar Maaltijdzorgplatform
aan pers en publiek voor.

M

et het platform wil Ruddersstove uitgekiende
maaltijdzorg op maat van elke klant bieden. Het platform
beantwoordt daarmee aan de toenemende zorgnood van
senioren. Ruddersstove wil zo samenwerking en zorgverlening
over de schotten heen bieden. Het maaltijdzorgplatform is
niet alleen een online tool om bestellingen te registreren
en maaltijden aan zorgbehoevende senioren te leveren. De
medewerkers en maaltijdbezorgers kunnen ook problemen en
signalen van mogelijke ondervoeding detecteren. Ruddersstove
wil de problemen aanpakken met de woonzorgcentra, de
dienstencentra en met de klant thuis.
Een uitgekiende computersysteem houdt ook rekening
met de informatieplicht over ingrediënten, voedingswaarde
en allergenen. Het maaltijdzorgplatform is 7 dagen op 7
bereikbaar, via telefoon en internet.
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Winteropvang van start
De winteropvang van Vereniging ’t Sas gaat opnieuw van
start. De opvang aan de Havenstraat vergroot haar
capaciteit wanneer de temperaturen ’s nachts geregeld
onder nul duiken.

I

n de Havenstraat is er het hele jaar door gratis opvang
volgens het bed-bad-brood principe. De nachtopvang
beschikt over 10 bedden die permanent bezet zijn. Door de
koude buitentemperatuur wordt de capaciteit tijdens de
winter verhoogd naar 18 bedden. Naast ‘bed, bad en brood’
wil de nachtopvang bezoekers ook de weg wijzen naar
opvolging en begeleiding.
Het OCMW en Vereniging ’t Sas willen met dit initiatief de
thuisloosheid in Brugge opheffen. Vijf medewerkers staan in
voor de begeleiding. Daarnaast engageren er zich per nacht
twee vrijwilligers in de opvang. Het team telt in totaal zo’n
55 mensen: ze zorgen mee voor een warme stad in de koude
dagen.
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206

verschillende personen
melden zich aan

3.330

geregistreerde
overnachtingen

70.5%

de gemiddelde
bezettingsgraad
(+3.99% t.o.v. vorig jaar)
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Budgetboekje van en voor jongeren
Het OCMW heeft er een nieuwe publicatie bij: ‘Straks jij,
je eigen budget op een rij’. Het boekje is een kleurrijke
samenvatting van 21 workshops over budgetbeheer in 12
Brugse middelbare scholen. De ervaringen en conclusies
zijn gebundeld in een mooie uitgave met bijdragen van
ervaringsdeskundigen en experten uit de financiële
sector.
We stellen de publicatie voor aan pers & publiek tijdens
een debat in Villa Bota. Zowel het onderwijs als het
werkveld kunnen met het boekje aan de slag.

15 november
20 november

Buurtsport
organiseert 300
activiteiten met:
1 sportcoach
1 pedagogisch coach
5 medewerkers
LDE (Lokale
Diensteneconomie)

‘Route 36’ huisvest jongerenwerking
onder één dak
Het Jongerenhuis ‘Route 36’ bundelt voortaan
drie initiatieven voor jongeren: Preventiewerking
van stad Brugge, Jongerenwerking ’t Salon van
het CAW en Buurtsport van SPOOR Brugge. Het
Jongerenhuis wil de Brugse jongeren, en zeker
de jongeren met een kwetsbare achtergrond, nog
beter en vlotter bereiken. De naam ‘Route 36’ legt
de link met de locatie zelf: het voormalige CAWgebouw in de Vlamingdam 36.
Foto: Jongerenhuis ‘Route 36’
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Hotel schenkt linnengoed aan Lokaal
Opvanginitiatief
Hotel Pannenhuis schenkt dekens en handdoeken aan het
Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Het linnengoed gaat uit
dienst maar is nog in goede staat en bijzonder welkom
voor de mensen van het LOI. Zij bieden materiële hulp aan
asielzoekers die na hun asielaanvraag naar Brugge
zijn doorverwezen. In onze stad ontvangen ze een
startpakket met lakens en handdoeken. Die gebruiken ze
tijdens hun verblijf in het LOI en wanneer ze verhuizen
naar een eigen woning of doorgangswoning
van het OCMW.
De nood aan beddengoed en handdoeken
is permanent bij het LOI, dat elke schenking
met beide handen aanneemt.

28 november
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December
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‘Mintus’ is de naam van onze
nieuwe zorgvereniging
De akte voor de nieuwe zorgvereniging in
Brugge wordt formeel ondertekend op het
stadhuis.

D

December - Jaarverslag 2017

e zorgvereniging zal een aantal kerntaken
van het OCMW samenbrengen. Concreet
wordt ze
bevoegd voor 7 woonzorgcentra, 2
dagverzorgingscentra, 142 serviceflats, verhuur
van seniorenwoningen, de dienstencentra en
ontmoetingscentra en een brede waaier aan
thuiszorgdiensten. Ook de dienst Seniorenzorg
van het OCMW maakt deel uit van de vereniging,
samen met een aantal ondersteunende diensten.
De zorgvereniging krijgt ook een nieuwe
naam: ‘Mintus’. Die moet op z’n West-Vlaams
uitgesproken worden: ‘mien tuus’. Mintus krijgt
een bijhorende huisstijl en een eigen logo.
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Feestelijke opening op zorgcampus
Ten Boomgaarde
Een feestelijke dag voor WZC Ten
Boomgaarde: het volledig
vernieuwde woonzorgcentrum en
bijhorende dienstencentrum worden
feestelijk geopend en officieel
ingehuldigd.

7

woonzorgcentra

837

H

et originele gebouw dateerde uit de
jaren zeventig. Door de renovatie
stijgt de capaciteit van WZC Ten
Boomgaarde naar 112 kamers.

bedden

690

In het nieuwe lokaal dienstencentrum Ten
Boomgaarde kunnen mensen vertoeven
in een gezellige cafetaria met een modern
interieur.
Tijdens de week wordt het een
ontmoetingsplek voor buurtbewoners
en bewoners en bezoekers van het
WZC én dienstencentrum. De 38
serviceflats van Ter Leyen, ingehuldigd
in 2012, vervolledigen het plaatje van de
zorgcampus.
De architectuur van het gloednieuwe WZC
en dienstencentrum Ten Boomgaarde
vormen een geslaagd visueel geheel.
Bovendien besteedt het OCMW op de hele
site ook aandacht aan hernieuwbare
energie.
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voltijdsequivalent
medewerkers

Foto: Celien Hongenaert & Martin Jacques

Een ondergronds energieopslagsysteem,
gekoppeld aan een warmtepomp, regelt
de basistemperatuur. Daardoor er is
minder gasverbruik. Een uitgekiend
ventilatiesysteem zorgt voor een optimale
luchtkwaliteit. Het ontwerp van dit gebouw
biedt een maximale natuurlijke lichtinval,
boven en onder de grond.

Door de renovatie stijgt
de capaciteit van WZC Ten
Boomgaarde naar 112 kamers
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Vereniging De Blauwe Lelie:
10 jaar ‘gemandateerde voorziening’
Vereniging De Blauwe Lelie viert haar tiende
verjaardag als gemandateerde voorziening.
De term klinkt ingewikkeld, maar wil gewoon
zeggen dat de vereniging een coördinatie- en
informatiepunt is voor flexibele en occasionele
kinderopvang. De Blauwe Lelie bedient ouders
met een opvangvraag in regio Brugge, Damme,
Sijsele, Jabbeke en Blankenberge. De Blauwe
Lelie heeft ook zelf een aanbod aan flexibele en
occasionele opvang. Sinds de start zijn er vier
voltijdse doelgroepmedewerkers die de opvang te
organiseren.
De Blauwe Lelie wil deze doelgroepmedewerkers
opleiden tot volwaardige en gecertificeerde
kinderbegeleiders. Dat gebeurt met de hulp
van een jobcoach die de competenties van
medewerkers screent, versterkt en voor
begeleiding op de werkvloer zorgt.
In samenwerking met het volwassenonderwijs
kunnen deze mensen het certificaat van
kinderbegeleider behalen. De aanpak bewijst dat
vereniging De Blauwe Lelie permanent investeert
in kwaliteitsvolle kinderopvang.
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Uniek kerstconcert in woonzorgcentrum
Ter Potterie
Een kerstmarkt, spijs en drank én een uniek concert van vier
koren uit de regio: dat zijn de ingrediënten van het kerstfeest op
de site van Ter Potterie. Het gelijknamige woonzorgcentrum en
vereniging Ons Huis slaan op de site dagelijks de brug tussen
seniorenzorg en zorg voor mensen met een beperking. Dat is
voor dit kerstfeest niet anders.
In het woonzorgcentrum is er voor de gelegenheid een
kerstmarkt met hapjes, drankjes en sfeervolle decoratie. Het
feeërieke kerkje van Onze-Lieve-Vrouw Ter Potterie vormt het
decor van een heus concert. Het thema is ‘A Christmas Carol’,
een verwijzing naar het gelijknamige boek van Charles Dickens.
Er staan maar liefst vier koren op de affiche: djembégroep
Santannabeat en het koor van De Nieuwe Notelaar (beiden van
Ons Huis) en de koren van WZC Ter Potterie en d’ Oude Stoasie
uit Zeebrugge. Dirigent van dienst is Vincent Hullegie. Tussen de
muzikale stukken vertelt Lieselot Boone het verhaal van
A Christmas Carol.
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WZC Van Zuylen: promotor van ‘Pottekes for
Life’
In december vindt naar jaarlijkse gewoonte de inzamelactie
‘Music for Life’ van Studio Brussel plaats. Ook WZC Van
Zuylen van het OCMW doet een duit in het zakje. De
medewerkers gaan boven de kookpotten staan en bereiden
granola, confituur en choco. Die gieten ze vervolgens in
gerecycleerde ‘pottekes’ voor verkoop.

Pottekes for
Life in cijfers

2

verkoopslocaties (WZC Van
Zuylen & hoofdzetel)

‘Pottekes for Life’ loopt drie weken lang in het WZC én er
is ook een extra verkoop in de hoofdzetel, op 6 december.
Naast de huisgemaakte granola, confituur en choco gaan
ook de potjes snoep vlot over de toog.

500

In totaal verkoopt het team van Van Zuylen maar
liefst 500 gevulde ‘pottekes’: goed voor 2.500
euro. De opbrengst gaat naar vzw ‘t Veldzicht
uit Sint-Kruis-Brugge, dat activiteiten
organiseert voor mensen met een beperking
en/of bijzondere kwetsbaarheid.

€ 2.500
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verkochte potjes

voor vzw ‘t Veldzicht
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Christian Fillet, secretaris

Nawoord van de secretaris

Het OCMW:
sterkhouder in
veranderende
tijden
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2017 was een prachtig jaar voor het OCMW Brugge.
We behaalden mooie cijfers in vergelijking met andere
centrumsteden. We namen de aanloop naar de
oprichting van de zorgvereniging Mintus. We openden
WZC Ten Boomgaarde, versterkten het preventief
armoedebeleid en zorgden voor een humaan
opvangbeleid. Het zijn stuk voor stuk zaken om fier op
zijn. Ook het financiële plaatje bleef onder controle en
waarborgt toekomstige investeringen.

E
“2017 was een
prachtig jaar voor
OCMW Brugge”

ind december 2017 werd in Brussel
bovendien het decreet Lokaal
Bestuur goedgekeurd. Het hervormt
de politieke en ambtelijke structuur van
het OCMW. Ik schrijf dus voor de laatste
keer een nawoord als OCMW-secretaris in
een jaarverslag: de functie verdwijnt op 1
augustus 2018 in heel Vlaanderen. Vanaf
januari 2019 wordt de gemeenteraad ook
de raad voor maatschappelijk welzijn. Ze
zal in Brugge uit 47 gemeenteraadsleden
bestaan.
Toch zal de nieuwe structuur geen afbreuk
doen aan de pijlers van onze werking. We
ontwikkelen een duurzame zorgvisie met
de nieuwe zorgvereniging Mintus. Dat
moet, in een bijzonder snel evoluerend
zorglandschap. Technologie wordt steeds
belangrijker, de professionalisering neemt
toe en we moeten de betaalbaarheid
van de zorg waarborgen door gerichte
schaalvergroting. Ook een dynamisch
personeelsbeleid is een uitdaging voor de
toekomst.
Sinds mijn eerste prille stappen bij
het OCMW – we schrijven 1986 – zijn
veranderingen eigenlijk altijd aan de orde
geweest.
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Door de OCMW’s in vraag te stellen,
hebben we ze in Vlaanderen permanent
zuurstof en nieuw leven gegeven. Het
gebeurde met vrij beperkte middelen en
creatief, innoverend werk.
Nu is het decreet Lokaal bestuur een
feit. We moeten de werking van het
OCMW Brugge erop afstemmen en ik
ben er rotsvast van overtuigd dat we
erin zullen slagen. We beschikken over
verantwoordelijke beleidsmensen, een
duidelijke visie op zorg, een preventief
armoedebeleid en immens gedreven
personeel dat elke dag met passie haar
beste beentje voorzet. Bovendien is
het bestuur in Brugge bereid om de
totale inkanteling van het OCMW in de
stad te ontwijken. Zo kunnen we de
dienstverlening gelinkt aan gezondheid,
huisvesting, werk, inkomen en onderwijs,
samen verder vormgeven en vrijwaren.
Als u mij dus vraagt wat het belangrijkste
wapenfeit was voor het OCMW van
Brugge in 2017, dan verwijs ik naar het
decreet Lokaal Bestuur. De inhoud van
onze organisatie blijft dezelfde, alleen
de verpakking verandert. Mensen sterker
maken in veranderende tijden: het is
al jaren onze opdracht en we zullen er
onverminderd mee doorgaan.
Christian Fillet
secretaris
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Raad voor
maatschappelijk
welzijn
Op de raadzitting van 7 januari 2013 werd de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn vernieuwd voor een periode van 6
jaar.
De dertien raadsleden zijn politieke mandatarissen die
aangeduid zijn door de gemeenteraad van Brugge. De
raadsleden zetelen in verschillende Bijzondere Comités die
de raadsbeslissingen voorbereiden.

Dirk De fauw

Koen Steel

Heidi Hoppe

Joël Boussemaere

Voorzitter

(CD&V)

(sp.a)

(N-VA)

koen.steel@ocmw-brugge.be

heidi.hoppe@ocmw-brugge.be

joel.boussemaere@
ocmw-brugge.be

(CD&V)
dirk.defauw@ocmw-brugge.be

Christian Fillet
Secretaris
secretaris@ocmw-brugge.be

(CD&V)

Jonathan
Chevalier

wim.demuyt@ocmw-brugge.be

(sp.a)

Wim Demuyt

jonathan.chevalier@
ocmw-brugge.be

Luc Sap

Jos Demarest

Viviane Nollet

Financieel beheerder

(CD&V)

(sp.a)

jos.demarest@
ocmw-brugge.be

viviane.nollet@
ocmw-brugge.be

financieel.beheerder@
ocmw-brugge.be
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Aagje Merlevede
(N-VA)
aagje.merlevede@
ocmw-brugge.be

Françoise Van
Hoorebeke
(N-VA)
francoise.vanhoorebeke@
ocmw-brugge.be

Benedikte
Bruggeman
(Open VLD)
benedikte.bruggeman@
ocmw-brugge.be

Jean-Marie De
Plancke
(Open VLD)
jean-marie.deplancke@
ocmw-brugge.be

Philip Blondeel
(onafhankelijk raadslid)
philip.blondeel@
ocmw-brugge.be
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Adressen
algemeen

verenigingen

Hoofdzetel OCMW
Ruddershove 4
8000 Brugge
T 050 32 70 00
info@ocmw-brugge.be
www.facebook.com/ocmw.brugge
www.ocmw-brugge.be

Mintus
Ruddershove 4
8000 Brugge
050 32 70 00
info@mintus.be
www.mintus.be

Hoogstraat 9
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T 050 32 77 70
intake@ocmw-brugge.be
Archief en Kunstpatrimonium
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1
8000 Brugge
T 050 32 76 60
archief-kunst@ocmw-brugge.be

woonzorgcentra
WZC Ter Potterie
Peterseliestraat 21
8000 Brugge
T 050 32 70 00
terpotterie@mintus.be
WZC De Zeventorentjes
Sint-Lucaslaan 50
8310 Assebroek
T 050 32 79 50
dezeventorentjes@mintus.be
WZC Minnewater
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1
8000 Brugge
T 050 32 76 00
minnewater@mintus.be
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dagverzorgingscentra
WZC Van Zuylen
Geralaan 50
8310 Sint-Kruis
T 050 32 79 00
vanzuylen@mintus.be

DVC Den Erker
Geralaan 50
8310 Sint-Kruis
T 050 32 78 79
dvcdenerker@mintus.be

WZC De Vliedberg
Ruddershove 1
8000 Sint-Pieters
T 050 32 77 00
devliedberg@mintus.be

DVC De Vliedberg
Ruddershove 2
8000 Brugge
T 050 32 77 50
dvcdevliedberg@mintus.be

WZC Ten Boomgaarde
Ter Beke 27
8200 Sint-Michiels
T 050 32 78 00
tenboomgaarde@mintus.be
WZC Hallenhuis
Pastoriestraat 1B
8200 Sint-Andries
T 050 32 71 10
hallenhuis@mintus.be
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lokale dienstencentra
De Balsemboom
Ganzenstraat 33
8000 Brugge
T 050 32 78 80
debalsemboom@mintus.be
www.dienstencentra-brugge.be
Van Volden
Joris Dumeryplein 1
8000 Brugge
T 050 32 78 90
vanvolden@mintus.be
De Garve
Pannebekestraat 33
8000 Brugge
T 050 32 60 60
degarve@mintus.be
’t Werftje
Werfstraat 88
8000 Brugge
T 050 32 60 50
werftje@mintus.be
’t Reitje
Annuntiatenstraat 34
8000 Brugge
T 050 32 60 95
reitje@mintus.be
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ontmoetingscentra
Meulewech
Kosterijstraat 40
8200 Sint-Andries
T 050 32 70 91
meulewech@mintus.be

De Dijk
Blankenbergse Steenweg 221
8000 Sint-Pieters
050 32 60 58
dedijk@mintus.be

Ter Leyen
Kroosmeers 1
8310 Assebroek
T 050 32 60 10
terleyen@mintus.be

Sconevelde
Brieversweg 334
8310 Sint-Kruis
050 32 60 57
sconevelde@mintus.be

Ten Boomgaarde
Ter Beke 29
8200 Sint-Michiels
050 32 78 40
ldctenboomgaarde@mintus.be
d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
050 32 63 40
oudestoasie@mintus.be
Levensvreugde
Lisseweegs Vaartje 43
8380 Lissewege
050 32 62 80
levensvreugde@mintus.be
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Vereniging De Schakelaar
Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2 8000
Brugge
050 47 55 13
info@deschakelaar.be
www.deschakelaar.be
Vereniging Ruddersstove
maatschappelijke zetel
Ruddershove 4
8000 Brugge
info@ruddersstove.be
www.ruddersstove.be
Centrale keuken Ruddersstove
exploitatie
Oude Oostendse Steenweg 93B
8000 Brugge
050 32 62 45
info@ruddersstove.be

Vereniging WOK
Oude Oostendsesteenweg 93A
8000 Brugge
050 32 76 83
wok@ocmw-brugge.be
www.wokbrugge.be
Vereniging De Blauwe Lelie
Ruddershove 4
8000 Brugge
050 32 75 55
www.deblauwelelie.be
Dienst voor Onthaalouders
Ruddershove 4
8000 Brugge
050 32 75 55
onthaalouders@deblauwelelie.be
Kinderdagverblijf De Blauwe Lelie
Ruddershove 5
8000 Brugge
050 32 72 60
kinderdagverblijf@deblauwelelie.be
Kinderopvang Stampertje
Blankenbergse Steenweg 198
8000 Brugge
050 32 60 30
kdvstampertje@deblauwelelie.be
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Kinderwerking Team Machine
Gandhiplein 25
8000 Brugge
050 32 60 68
teammachine@deblauwelelie.be

Kinderclub ’t Ravotterke
Dries 2A
8310 Assebroek
050 37 58 72
ibo@deblauwelelie.be

Kinderwerking ZOCjes
Evendijk Oost 246
8380 Zeebrugge
050 32 60 20
Stationsstraat 25
8380 Lissewege
0476 65 01 69
zocjes@ocmw-brugge.be

Kinderclub De Paddestoel
Sint-Arnolduslaan 26
8200 Sint-Michiels
050 37 58 72
ibo@deblauwelelie.be

Kinderdagverblijf Knuffel
Ruddershove 5A
8000 Brugge
050 32 62 65
kdvknuffel@deblauwelie.be
Peutertuin Oogappel
Rijselstraat 69
8200 Sint-Michiels
050 38 32 49
kdvoogappel@deblauwelie.be
Peutertuin De Zonnebloem
Diksmuidse Heerweg 157
8200 Sint-Andries
050 39 02 57
kdvzonnebloem@deblauwelelie.be

Vereniging Ons Huis
Sint-Annarei 5-6
8000 Brugge
050 32 71 90
stanna@ocmw-brugge.be
www.onshuisbrugge.be
De Nieuwe Notelaar
Potterierei 77
8000 Brugge
050 32 71 70
denieuwenotelaar@
onshuisbrugge.be
Vereniging ‘t Sas
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2
8000 Brugge
050 32 76 70
info@sasbrugge.be
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Vereniging SPOOR Brugge
Ruddershove 4
8000 Brugge
www.spoorbrugge.be
Opvoedingswinkel Regio Brugge
Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2 8000
Brugge
050 44 80 00
info@opvoedingswinkelbrugge.be
www.opvoedingswinkelbrugge.be

Vereniging SVK Brugge
Ruddershove 4, 8000 Brugge
050 32 74 10
svk@ocmw-brugge.be
www.svk-brugge.be
Vereniging AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
8000 Brugge
050 45 20 80
www.azsintjan.be

‘t Scharnier
Weidestraat 81
8310 Assebroek
050 32 60 81
info@hetscharnier.be
www.hetscharnier.be
Blink!
Weidestraat 81
8310 Assebroek
050 32 60 82
info@time-outblink.be
www.time-outblink.be
Buurtsport
Weidestraat 81
8310 Assebroek
050 32 60 80
buurtsport@ocmw-brugge.be
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In Memoriam
4 februari 2017
Dirk Vanaudenaerde
technisch assistent –
magazijnier
centrale keuken
Ruddersstove

Jaarverslag 2017

8 februari 2017
Rose-anne De Clerck
zorgkundige
WZC Sint-Clara

12 december 2017
Martine Van Den Broucke
technisch beambte
Dienst Huishoudelijke Hulp
17 december 2017
Maria Pfaff
technisch beambte
Dienst Huishoudelijke Hulp

28 november 2017
Rita Bleyaert
technisch beambte
Dienst Huishoudelijke Hulp
30 november 2017
Katty Scheldeman
technisch beambte
Dienst Huishoudelijke Hulp
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Colofon
verantwoordelijke uitgever

vormgeving

OCMW Brugge
Ruddershove 4
8000 Brugge
T 050 32 70 00
info@ocmw-brugge.be
www.ocmw-brugge.be
www.facebook.com/OCMW.Brugge

Pieterjan Dhulster, OCMW Brugge

cel communicatie

fotografie
OCMW Brugge
Stad Brugge
Daphne Titeca
Skinn Branding Agency
druk

communicatie@ocmw-brugge.be
Goekint Graphics
050 32 73 18
050 32 73 09
050 32 72 34

Dank aan alle personeelsleden
die hebben meegewerkt aan
deze publicatie.

concept
cel communicatie
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