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2. Een inspiratiewijzer voor sociaal onderzoek ontwikkelen
2.1.
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Samenstelling van het begeleidingscomité:













Jean-Luc Bienfet - Conseiller Fédération des CPAS
Bruxellois – AVCB
Geert Boelaert - Studiedienst POD MI
Michèle Brouet - Chef Service SPP IS
Isabelle de Sutter - Inspectiedienst POD MI
Bernard Dutrieux - Fédération des CPAS-UVCW
Peter Hardy - Stafmedewerker VVSG
Alexandre Lesiw- Directeur Général CPAS - SPP IS
Nathalie Sterckx - Conseillère Fédération des CPAS
bruxellois – AVCB
Bérénice Storms - Onderzoekscoördinator (Thomas
More) & Sr onderzoeker CSB-UAntwerpen)
Julien Van Geertsom - Voorzitter POD MI
Luc Verleyen - Juridische Dienst POD MI
Vincent Vespa - Collaborateur cabinet Ministre
Borsus

Bijeenkomsten van het begeleidingscomité
 23 juni 2015: Voorstelling projectaanpak en
voorbereiding inleefstage
 7 oktober 2015: Bevindingen inleefstage en
voorbereiding probleeminventariserende en
-oplossende gesprekken
 28 januari 2016: Bevindingen gesprekken en
uitwerking gids
 12 april 2016: Bespreking draftversie gids en rapport
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2.2.

Het traject in vogelvlucht
Bezochte OCMW’s praktijkbad:


Antwerpen



Charleroi



Ciney



Genk



Gent



Sint-Lambrechts-Woluwe



Schaarbeek



Vorselaar



Waremme

Interviews medewerkers POD MI:


Caroline Mayeur



Isabelle De Sutter

Interviews bevoorrechte getuigen uit de OCMW’s:
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Leuven



Mortsel



Vorst

Deelnemende OCMW’s voor probleeminventariserende
gesprekken:
 Anderlecht (2 maatschappelijk werkers)
 Braine-le-Château (diensthoofd en maatschappelijk
werkster)
 Haacht (maatschappelijk werkster)
 Elsene (2 maatschappelijk werkers en een
coördinator)
 Ledegem (maatschappelijk werkster)
 Marche-en-Famenne (4 maatschappelijk werkers)
 Neerpelt (2 maatschappelijk werkers)
 Sint-Niklaas (een maatschappelijk werkster en een
hoofd maatschappelijk werkster)
 Spa (2 maatschappelijk werkers + 1
verantwoordelijke van de sociale dienst)
 Turnhout (2 maatschappelijk werksters)
Deelnemende OCMW’s voor probleemoplossende
gesprekken:
 Brugge (juridisch medewerker)
 Brussel (2 maatschappelijk werkers)
 Courcelles (maatschappelijk werker)
 Dendermonde (diensthoofd)
 Edegem (4 maatschappelijk werkers)
 Gembloux (2 maatschappelijk werkers)
 Hasselt (een hoofd maatschappelijk werkster)
 Jette (maatschappelijk werker)
 Kampenhout (3 maatschappelijk werkers)
 Walhain (diensthoofd)
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Deelnemende OCMW’s aan de Franstalige ideeëngenererende uitwisselingssessie:


Molenbeek (4 medewerkers)



Durbuy



Braine le Chateau



Inspecteur POD MI



Ervaringsdeskundige

Deelnemende OCMW’s aan de Nederlandstalige
ideeën-genererende uitwisselingssessie:


Kortrijk (2 medewerkers)



Antwerpen



Inspecteur POD MI



Ervaringsdeskundige

Deelnemende OCMW’s aan de Franstalige
evaluerende uitwisselingssessie:
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Molenbeek



Sint-Joost-ten-Noode



Waver



Charleroi (Marchienne au pont)



Rochefort



Quaregnon



Rebecq



Soignies



Inspecteur POD MI



Ervaringsdeskundige

Deelnemende OCMW’s aan de Nederlandstalige
evaluerende uitwisselingssessie:
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Gent



Antwerpen



Brugge



Turnhout (2 medewerkers)



Anderlecht



Inspecteur POD MI



Ervaringsdeskundige

3. Opbouw en inhoud van de inspiratiewijzer
3.1.

Opbouw
Aantal
maatschappelijk werkers
cliënten met psychische problemen

18

tijdsgebrek

15

combi hulpverlenende en

14

controlerende rol
juridische complexiteit



(ver)taalproblemen

9

subjectiviteit vermijden

9

agressie

9

privacy cliënten respecteren

5

slecht nieuws mededelen

5

emotionele belasting

5

bereikbaarheid cliënt

5

wantrouwen

5

culturele verschillen

4

gebrek aan respect

3

eigen privacy afschermen

2

gesprekken afronden

2

bereikbaarheid sociaal assistent

2

gevoelige thema's aankaarten

1

Aantal maatschappelijk werkers = gebaseerd op antwoorden van 37
sociaal assistenten
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3.2 Deel 1: Balanceren

Stelregel uit de inspiratiewijzer
Als openbare dienst engageert het OCMW zich om
alle mensen die recht hebben op bijstand gelijk te
behandelen. Tegelijkertijd is een zekere
subjectiviteit onvermijdelijk. Wees daarom
zelfkritisch bij het voeren van een sociaal onderzoek
en stel je eigen objectiviteit steeds opnieuw in
vraag.
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De inspiratiewijzer beschrijft goede praktijken om
subjectiviteit zo veel mogelijk te bannen.

De toename aan complexe dossiers, ‘multiproblemcases’ maakt totale objectiviteit niet alleen
onbereikbaar, maar vaak ook onwenselijk.
Bepaalde dossiers vereisen maatwerk en bijgevolg
ook afwijkingen van de algemene regels. OCMW’s
voorzien mogelijkheden tot afwijkingen, mits
overtuigende argumentatie.

Stelregel uit de inspiratiewijzer
Tijdens de uitvoering van het sociaal onderzoek
controleer je niet alleen de voorwaarden voor de
aangevraagde steun, je gaat ook na welke hulp het
OCMW nog kan bieden en onderneemt waar
mogelijk reeds acties.
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De inspiratiewijzer reikt naast algemene principes
en goede praktijken ook enkele concrete tips aan
over hoe maatschappelijk werkers de cliënt kunnen
helpen terwijl ze bepaalde controlerende acties
uitvoeren.

Stelregel uit de inspiratiewijzer
Controleer enkel die zaken die nodig zijn voor het
sociaal onderzoek. Waak erover dat controles
steeds in verhouding blijven met de inlichtingen die
nodig zijn voor het sociaal onderzoek. Cliënten
hebben recht op privacy.

Soms zet de OCMW-Raad hen onder druk om
controlerende handelingen te stellen waar
maatschappelijk werkers zelf niet achter staan. Een
maatschappelijk werkster getuigt: “De raad staat
erop dat we de bevindingen van het huisbezoek
staven door foto’s te nemen. Daar ga ik niet op in”
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De inspiratiewijzer reikt goede praktijken ter
bescherming van de cliënt, met respect voor de
autonomie van OCMW’s.
OCMW’s kunnen nog stappen vooruit zetten op
vlak van bescherming van de privacy van cliënten.
De inspiratiewijzer speelt in op deze problemen en
geeft enkele tips hoe maatschappelijk werkers hun
controlerende rol kunnen invullen zonder de
privacy van de cliënt te schenden. Tegelijkertijd
respecteert de inspiratiewijzer gids de autonomie
die OCMW’s en hun medewerkers genieten
omtrent de invulling van de controles in functie van
het sociaal onderzoek.
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3.3 Deel 2: Dossiers opbouwen
Stelregel uit de inspiratiewijzer
Je hoeft niet elk detail van de wetgeving uit je
hoofd te kennen. Maar je weet de juiste informatie
wel te vinden. Je kan de wetgeving correct
toepassen en brengt de cliënt op de hoogte van zijn
rechten en plichten.

De inspiratiewijzer geeft praktische tips, geen
juridisch advies. De inspiratiewijzer omschrijft een
aantal tips over hoe maatschappelijk werkers aan
de juiste informatie geraken en hoe hierrond te
communiceren.

Stelregel uit de inspiratiewijzer
Een advies tot beslissing is steeds gebaseerd op
feiten. Concrete bewijsstukken ondersteunen dit. Je
verzamelt zo veel mogelijk bewijsstukken die de
motivering van het advies onderbouwen.

De inspiratiewijzer geeft zowel algemene tips
omtrent het verzamelen van de nodige informatie,
als specifieke tips bij fraudevermoedens.
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Stelregel uit de inspiratiewijzer
Het huisbezoek geeft een totaalbeeld van de
leefsituatie van de cliënt en zijn gezin. Het bezoek
helpt om het bestaan, de omvang van de
hulpbehoefte en de meest gepaste hulpverlening te
bepalen.

De fiche ‘Gebruik het huisbezoek om een beter
beeld te krijgen van de klant en zijn situatie’
omschrijft in de inspiratiewijzer een reeks
aanbevelingen om meer uit het huisbezoek te
halen.

Maatschappelijk werkers uitten ook hun
bezorgdheden omtrent veiligheid tijdens het
huisbezoek. De fiche ‘Help mijn cliënt wordt
agressief’ gaat hierop in.
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Stelregel uit de inspiratiewijzer
Het OCMW biedt hulp aan iedereen die dit nodig
heeft. Taalproblemen mogen de hulpverlening niet
in de weg staan.

In de inspiratiewijzer reikt de fiche
‘(Ver)taalproblemen staan het sociaal onderzoek
niet in de weg’ goede praktijken aan om deze
taalproblemen het hoofd te bieden. Tegelijkertijd
willen deze tips maatschappelijk werkers motiveren
om anderstalige cliënten de kans te geven om hun
Nederlands, Frans of Duits te oefenen.
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Stelregel uit de inspiratiewijzer
Soms lijkt een cliënt tijdens het sociaal onderzoek te
verdwijnen of blijkt hij moeilijk te bereiken. Dan
levert het OCMW inspanningen om deze klant toch
aan boord te houden. Het OCMW tracht zijn
cliënten immers zo goed mogelijk te helpen.
De inspiratiewijzer levert enkele tips om cliënten
alsnog te bereiken en om de bereikbaarheid van
OCMW-medewerkers te verhogen.
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3.4 Deel 3: Omgaan met cliënten

Stelregel uit de inspiratiewijzer
Verbale en fysieke agressie worden niet getolereerd
in het OCMW. Probeer samen met je collega’s,
verantwoordelijken en de raad dergelijke incidenten
te voorkomen. Wanneer het toch voorvalt,
ondersteun je elkaar tijdens en na het voorval.

Naast preventietips omschrijft de inspiratiewijzer
ook specifieke tips omtrent agressie bij
cliëntencontacten en op huisbezoek.

Stelregel uit de inspiratiewijzer
Soms eindigt het sociaal onderzoek in een negatief
advies. Ook bij slecht nieuws hebben cliënten recht
op een onverholen boodschap en een duidelijke
toelichting over de redenen.
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De inspiratiewijzer zet aan tot open
communicatie. Cliënten hebben het recht op
correcte informatie. De gids wenst maatschappelijk
werkers te motiveren om eerlijk te zijn ten opzichte
van hun cliënten. Tevens reikt hij tips aan voor een
positief gespreksverloop.

Stelregel uit de inspiratiewijzer
Tijdsdruk, moeilijke klanten, complexe cases,
schrijnende situaties… Elke OCMW-medewerker
krijgt het wel eens moeilijk. Collega’s,
verantwoordelijken en raadsleden ondersteunen
elkaar wanneer ze het moeilijk hebben.

Om maatschappelijk werkers hier verder in te
ondersteunen, geeft de inspiratiewijzer enkele tips
die maatschappelijk werkers helpen om de
emotionele belasting die het sociaal onderzoek
teweeg brengt het hoofd te bieden.
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3.5 De klok tikt

Stelregel uit de inspiratiewijzer
Het OCMW garandeert een snel antwoord op een
hulpaanvraag. Dat beschermt de cliënt. Daarom
moet een sociaal onderzoek binnen de dertig dagen
afgerond zijn. Op die beperkte tijdspanne
verzamelen OCMW-medewerkers zo veel mogelijk
informatie en bewijsstukken om een concrete
beslissing te kunnen nemen.

De fiche ‘de klok tikt’ geeft algemene tips en tricks
om het sociaal onderzoek efficiënt uit te voeren.
Naast enkele algemene goede praktijken, schuift
deze fiche ook enkele specifieke tips naar voor
omtrent het beheersen van de tijdsdruk bij
cliëntencontacten bij het OCMW, bij het
verzamelen van bewijsstukken, op huisbezoek en
bij de opstelling van het sociaal verslag.

“Nadat een cliënt zich aanmeldt bij de balie, moet
hij tot negen weken wachten op een eerste
gesprek. De baliemedewerker regelt enkel
administratieve formaliteiten en gaat niet in op de
hulpvraag. Zij gaan niet na of een hulpvraag
dringend is of niet. Dus ook cliënten die dringend
hulp nodig hebben moeten wekenlang wachten
vooraleer ze geholpen worden.”
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Psychische problemen kunnen zowel de oorzaak als
het gevolg van financiële problemen zijn. Het hoeft
dan ook niet te verbazen dat een aanzienlijk deel
van de steunaanvragers met psychische problemen
kampt.





“Eén van mijn cliënten liegt pathologisch. Het
sociaal onderzoek dat ik voor zijn case voerde
verliep rampzalig. Er viel gewoon niks mee aan te
vangen. Hij had voor alles een uitleg klaar, ook al
was er niets van aan. Mijn voorstel tot beslissing
was dan ook negatief. Die cliënt greep echter zijn
kans om zijn dossier te verdedigen voor de Raad.
Met zijn leugens en verhaaltjes pakte hij de Raad
natuurlijk helemaal in. Zij keurden zijn aanvraag
goed.”
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“We voelen ons niet competent om met cliënten
met psychische problemen om te gaan. Soms
belandt de cliënt in een negatieve spiraal en weten
we niet hoe dit proces om te keren. Dit leidt tot
schrijnende situaties, en je weet niet wat je nog
meer kan doen. Onlangs pleegde een cliënt
zelfmoord. Zoiets vreet aan je.”



De folder ‘Wegwijs in het sociaal onderzoek van het
OCMW’ licht de inhoud van het sociaal onderzoek
toe op maat van cliënten. Deze folder wijst cliënten
er ook op dat ze het recht hebben om het sociaal
verslag na te lezen. Dit weerhoudt sommige
OCMW’s ervan om deze brochure te verspreiden.

In de inspiratiegids illustreert een getuigenis uit de
fiche ‘Efficiënt informatie verzamelen’ hoe de
kwaliteit van het sociaal verslag verbetert wanneer
de cliënt het naleest’.
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De volgende fiches uit de inspiratiewijzer geven tips
over communiceren omtrent KSZ-gegevens:




De privacy van cliënten respecteren



Balanceren tussen controle en hulp



Efficiënt informatie verzamelen



De klok tikt

De volgende fiches
beschrijven goede
praktijken over het gebruik van KSZ-gegevens:
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Subjectiviteit vermijden



Balanceren tussen controle en hulp



De privacy van cliënten respecteren



Efficiënt informatie verzamelen



De klok tikt

Vaak genoemde voorbeelden van moeilijke
situaties om een voorstel tot beslissing te
formuleren:


Aanvraag leefloon door personen die
zelfstandig willen gaan wonen omwille van
familiale problemen



Aanvraag leefloon bij personen die moeilijk
werk aanvaarden of houden door gebrekkige
sociale vaardigheden, verwachtingen van de
cliënt met betrekking tot
arbeidsomstandigheden en –voorwaarden,
culturele of religieuze bezwaren



Aanvraag leefloon bij personen met
verslavingsproblematiek en cliënten met
psychische problemen. Hoe bepaal je hun
werkbereidheid en welke inspanningen mag je
verwachten?



Bij twijfel rond effectieve woonplaats en
vermoedens van domiciliefraude

“Doordat we de nadruk steeds meer op controle
moeten leggen, vergroot de afstand tussen cliënt en
maatschappelijk werker”
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Een presentatie tijdens de tien ontmoetingsdagen,
georganiseerd door de POD MI in het najaar van
2016, zet maatschappelijker werkers aan om de
inspiratiewijzer te raadplegen tijdens het sociaal
onderzoek.
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APPROACH-methode (Commeigne, J-D & Fayet, M., 2013)
A

Aankondiging – Aankondiging van de doelstellingen van het verslag, kader en grenzen.

P

Problematiek – Omschrijving van de hulpvraag. Welke vraag moet de maatschappelijk werker
beantwoorden in het sociaal verslag? Zowel de kernproblematiek als secundaire moeilijkheden kunnen
aan bod komen.

P

Presentatie – Beschrijving van de context, objectieve kenmerken die toelaten om de situatie van de
hulpvrager en diens specifieke problematiek juist te begrijpen.

R

Redactie – research – Opsomming van de geraadpleegde bronnen en gerealiseerde stappen bij het
sociaal onderzoek

O

Opinie – Beschrijving van de visie van de maatschappelijk werker op het dossier, gebaseerd op de
analyse van verzamelde informatie, bewijsstukken en observaties. Hij neemt standpunt in en biedt een
leidraad aan bij de lezing van het sociaal rapport.

A

Actie – Beschrijving van een concreet actieplan op basis van de verzamelde informatie, bewijsstukken
en observaties. Hij formuleert praktische stappen.

C

Conclusie – Synthese van de kernbevindingen en het actieplan, met aanduiding van de prioriteiten.

H

Horizon – Perspectiefschets, beschrijving van mogelijke uitkomsten waartoe de voorgestelde acties
kunnen leiden.
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Bron: Fayet M. & Commegnes, J.D. (2013). 12
Méthodes de communication écrite et oral. Dunod.

De minimale inhoud van het sociaal verslag voor de
terugbetaling van medische kosten — Bij elke
steunaanvraag omtrent de terugbetaling van medische
kosten voert het OCMW ook een sociaal onderzoek om
de behoeftigheid van de steunaanvrager te bepalen.
Het is niet verplicht om dit te onderzoeken aan de
hand van een huisbezoek, noch om een overzicht van
de bestaansmiddelen op te stellen. Het OCMW beslist
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De tekst van voorliggend afsluitend hoofdstuk kwam
tot stand op basis van:
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tekstmateriaal ter beschikking gesteld door de
POD Maatschappelijke Integratie;



de Omzendbrief van 25 maart 2010
betreffende het sociaal onderzoek vereist voor
de terugbetaling van de medische kosten in het
kader van de Wet van 2 april 1965 en het
Ministerieel Besluit van 30 januari 1995;



Omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende
de minimumvoorwaarden voor het sociaal
onderzoek in het kader van de wet van 26 mei
2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie en in het kader van
de maatschappelijke dienstverlening door de
OCMW’s die overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 2 april 1965 door de staat
terugbetaald wordt’

Bijlage — Overzicht hulpmiddelen van de deelnemende OCMW’s
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Summary
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