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Kwantitatieve analyse: 
gegevens Uniek 
Jaarverslag



KWANTITATIEVE 
ANALYSE
BEWERKINGEN

› De onderzoeksvraag. Categoriseer de 
initiatieven volgens de criteria:

› Collectief of individueel

› Trajectmatig of punctueel

› Immaterieel of materieel

› Voor elk initiatief drie extra coderingen. 
Voor elk van de 25.150 initiatieven door de 
39 OCMW’s gedurende de zes jaren

› Vergelijking tussen:

initiatieven initiatieven 

2014-2016 2017-2019



TRAJECTMATIGE INITIATIEVEN
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COLLECTIEVE MODULES
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COLLECTIEVE MODULES



24 van 27 stijgend 
aandeel

3 van 27 dalend 
aandeel

Aandeel OCMW’s waar het aandeel collectieve én trajectmatige én 
immateriële activiteiten in 2017-2019 

stijgt ten opzichte van 2014-2016

COLLECTIEVE MODULES: EVOLUTIE PER OCMW
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KWANTITATIEVE 
ANALYSE
BESLUIT

1. OCMW’s zijn vanaf 2017 meer collectieve 
modules gaan organiseren

2. Hun nieuwe initiatieven volgen de visie 
van het koninklijk besluit 2017: 
collectief + immaterieel+ trajectmatig

3. Besluit op basis van de kwantitatieve 
analyse: de wetswijziging is succesvol



Kwalitatieve 
analyse: 

twee webenquêtes



VIJF VRAGEN
1. Organiseren OCMW’s collectieve modules zoals de 

wetgever die bedoelt?

2. Boeken collectieve modules resultaat?

3. Kunnen OCMW’s organisatorisch om 
met collectieve modules?

4. Hoe worden luik A en luik C georganiseerd?

5. Hoe gaan kleinere OCMW’s om met collectieve modules?



ORGANISEREN 
OCMW’S COLLECTIEVE 
MODULES IN 2019?
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vaardigheden
N=341

traject
N=270

sociaal
netwerk
N=327

N=189

VOLGEN OCMW’S 
DE VISIE VAN DE 
WETGEVER?

Bron: maatschappelijk werkers

47%

39%

12%

2%

voldaan aan 3 criteria van de
collectieve module (doorsnede)

voldaan aan 2 criteria van de
collectieve module (geen doorsnede)

voldaan aan 1 criteria van de
collectieve module (geen doorsnede)

voldaan aan 0 criteria van de
collectieve module (geen doorsnede)



VIJF VRAGEN
1. Organiseren OCMW’s collectieve modules zoals de 

wetgever die bedoelt?

2. Boeken collectieve modules resultaat?

3. Kunnen OCMW’s organisatorisch om 
met collectieve modules?

4. Hoe worden luik A en luik C georganiseerd?

5. Hoe gaan kleinere OCMW’s om met collectieve modules?



VERSTERKEN 
COLLECTIEVE MODULES 
DE RECHTHEBBENDEN
MAATSCHAPPELIJK WERKERS

1%

1%

3%

4%

10%

7%

72%

74%

14%

14%

Helemaal niet gelukt Eerder niet gelukt Geen mening

Eerder gelukt Helemaal gelukt

Bron: maatschappelijk werkers

Zijn de vaardigheden vergroot door 
deze collectieve module?

Is het sociaal netwerk vergroot door 
deze collectieve module?



VIJF VRAGEN
1. Organiseren OCMW’s collectieve modules zoals de 

wetgever die bedoelt?

2. Boeken collectieve modules resultaat?

3. Kunnen OCMW’s organisatorisch om 
met collectieve modules?

4. Hoe worden luik A en luik C georganiseerd?

5. Hoe gaan kleinere OCMW’s om met collectieve modules?



COLLECTIEVE MODULES: 
DE WERKING IN DE PRAKTIJK
BELEIDSVERANTWOORDELIJKEN

5% 18% 10% 43% 24%

De werkvorm ‘collectieve module’ is voor ons OCMW 
organisatorisch werkbaar (N=231)

Helemaal oneens Eerder oneens Geen mening Eerder eens Helemaal eens

4%12% 14% 52% 18%

De werkvorm ‘collectieve module’ is voor ons OCMW 
financieel haalbaar (N=233)

Helemaal oneens Eerder oneens Geen mening Eerder eens Helemaal eens

Bron: beleidsverantwoordelijken

› 67 procent van de beleidsverant-
woordelijken evalueert de 
organisatorische implicaties van 
collectieve modules als eerder of 
helemaal werkbaar

› 70 procent van de beleidsverant-
woordelijken evalueert de financiële 
constraints van collectieve modules als 
eerder of helemaal haalbaar



COLLECTIEVE MODULES: 
DE WERKING IN DE PRAKTIJK
MAATSCHAPPELIJK WERKERS

15% 36% 10% 25% 14%

Het was moeilijk om rechthebbenden te overhalen 
tot deelname aan deze collectieve module (N=393) 

Helemaal oneens Eerder oneens Geen mening Eerder eens Helemaal eens

23% 45% 14% 15% 3%

Deze collectieve module was te 
veel werk om te organiseren (N=389)

Helemaal oneens Eerder oneens Geen mening Eerder eens Helemaal eens

Bron: maatschappelijk werkers

› Pijnpunt in de praktijk: instroom

› Pijnpunt in de praktijk : afwezige 
deelnemers

› Maatschappelijk werkers als uitvoerders 
evalueren de werkbelasting meestal als 
‘aanvaardbaar’

16% 38% 11% 7% 28%

Deze collectieve module kampte met veel mensen 
die afwezig bleven (N=393)

Helemaal oneens Eerder oneens Geen mening Helemaal eens Eerder eens



VIJF VRAGEN
1. Organiseren OCMW’s collectieve modules zoals de 

wetgever die bedoelt?

2. Boeken collectieve modules resultaat?

3. Kunnen OCMW’s organisatorisch om 
met collectieve modules?

4. Hoe worden luik A (sociale participatie) en luik C 
(kinderarmoede) georganiseerd?

5. Hoe gaan kleinere OCMW’s om met collectieve modules?



FORMALISATIE 
STEUNTOEKENNING 
LUIK A
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bevoegdheid bij bevoegdheid bij
de werker het OCMW

Sommatie vijf beslissingspunten (N=346)

Vijf criteria:
1. Beslist een handleiding over de 

toekenningsvoorwaarden?
2. Beslist een handleiding over bedragen?
3. Beslist een handleiding over de eigen 

financiële inbreng gebruiker?
4. Bestaat een maximaal 

toekenningsbedrag per activiteit?
5. Bestaat een maximaal 

toekenningsbedrag per gebruiker?

30 procent kiest voor top-down: 
het OCMW zet de lijnen uit

27 procent kiest voor bottom-up: 
de maatschappelijk werker beslist

Bron: beleidsverantwoordelijken



BESLISSING OVER 
TOEKENNING DOOR OCMW
OF MW VOOR LUIK C
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Sommatie zes beslissingspunten (N=337)

Bron: beleidsverantwoordelijken

Zes criteria:
1. Beslist een handleiding over de 

toekenningsvoorwaarden?
2. Beslist een handleiding over bedragen?
3. Beslist een handleiding over de eigen 

financiële inbreng gebruiker?
4. Bestaat een maximaal toekenningsbedrag 

per activiteit?
5. Bestaat een maximaal toekenningsbedrag 

per gebruiker?
6. Bestaat een maximaal toekenningsbedrag 

per kind van een gebruiker?

21 procent kiest voor top-down: 
het OCMW zet de lijnen uit

32 procent kiest voor bottom-up: 
de maatschappelijk werker beslist



VIJF VRAGEN
1. Organiseren OCMW’s collectieve modules zoals de 

wetgever die bedoelt?

2. Boeken collectieve modules resultaat?

3. Kunnen OCMW’s organisatorisch om 
met collectieve modules?

4. Hoe worden luik A en luik C georganiseerd?

5. Hoe gaan kleinere OCMW’s om met collectieve modules?



ORGANISEREN 
KLEINERE OCMW’S 
COLLECTIEVE MODULES

Bron: maatschappelijk werkers
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OVERSCHOT

Leerpunten en 
aanbevelingen



1. DE LUIKEN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE EN BESTRIJDING VAN 
KINDERARMOEDE ZIJN BREED GESTEUND EN GOED GEÏNTEGREERD 
BELEID

› Brede steun voor deze maatregelen

› Evolutie naar formalisatie: richtlijnen, 
richtbedragen, eigen bijdrage van de 
rechthebbende, …
58 procent formele aanpak bij luik A én 
luik C

› OCMW’s kiezen tussen verzekeren dat 
iedereen dezelfde rechten ontvangt en 
op maat werken door maatschappelijk 
werkers

“Heel belangrijk dat we over die middelen 
kunnen beschikken anders zouden wij hiervoor 
vermoedelijk zelf (al dan niet terugvorderbare) 
steun moeten geven.”

Beleidsverantwoordelijke (webenquête)



2. PSA-MIDDELEN WORDEN GEORIËNTEERD OP DE STRIJD TEGEN 
KINDERARMOEDE

› Het aandeel van de middelen dat naar 
luik C gaat groeit systematisch

› Middelen voor maatschappelijk 
participatie worden georiënteerd op de 
strijd tegen kinderarmoede

› OCMW’s neigen om prioriteit te geven 
aan het bestrijden van kinderarmoede

“Wij zetten sterk in op kinderarmoede -12 jaar en 
ook nog extra gericht op kinderarmoede - 3 jaar”
Beleidsverantwoordelijke (webenquête)

« Ce subside est super important et 
précieux pour les enfants et leurs familles »
Beleidsverantwoordelijke (webenquête)



3. OCMW’S GEBRUIKEN PSA-MIDDELEN VOOR MEER DAN HET 
TERUGBETALEN VAN EENMALIGE UITGAVEN

› Ook in 2014 gaan PSA-middelen lang 
niet alleen naar eenmalige 
terugbetalingen:

› 52% activiteiten in groep
› 48% activiteiten die een traject afleggen
› 73% activiteiten die vaardigheden versterken

› En sinds 2014 evolueren de PSA-
middelen naar een meer projectmatige 
aanpak

“Belangrijk om de participatie van achter-
gestelde groepen aan het maatschappelijke 
leven te verhogen. Dit kan door het verhogen 
van de kennis (bv in kader van digitalisering of 
verbetering van talenkennis) maar door een 
ontmoetend netwerk te vormen.”
Beleidsverantwoordelijke (webenquête)



4. OCMW’S OMARMEN DE COLLECTIEVE MODULES

› Twee jaar na de invoering van de 
collectieve modules organiseert 
88 procent van de grotere OCMW’s 
minstens één collectieve module

› OCMW’s organiseren collectieve modules 
zoals het hoort

“Ça nous permet vraiment d'élargir notre offre.”
Beleidsverantwoordelijke (focusgroep)

“Er was veel interactie onder deelnemers en een 
open atmosfeer, en we merkten dat mensen 
echt een netwerk opbouwden samen. Dit zijn 
dingen die je niet kunt doen met individuele 
begeleiding.”
Beleidsverantwoordelijke (interview)



5. HET ORGANISEREN VAN COLLECTIEVE MODULES IS BEHAPBAAR VOOR 
OCMW’S

› 70% financieel haalbaar

› 67% organisatorisch werkbaar

› 68% niet teveel werk om te organiseren

“Een goede voorbereiding en vooral; genoeg tijd 
hebben. Budget is minder essentieel dan 
genoeg personeelstijd, je kunt ook creatief zijn 
met middelen.”
Beleidsverantwoordelijke (interview)

“We werken vraaggestuurd. Problematieken 
verschillen jaar na jaar en daar willen we op 
inspelen.”
Beleidsverantwoordelijke (webenquête)



6. COLLECTIEVE MODULES EN KLEINERE OCMW’S

› Collectieve modules zijn op maat van de 
grotere OCMW’s

› Kleinere OCMW’s (≤5000 euro) wijzen 
collectieve modules niet af. Maar ze 
passen moeilijk in.

› Te weinig schaal om deelgroepen van 
rechthebbenden af te bakenen

› Samenwerken met andere OCMW’s klinkt 
makkelijker dan het is

› Mobiliteitsproblemen belemmeren 
samenwerkingen

› ? Een medewerker delen
› ? Gereduceerde vereisten

« Les modules collectifs sont parfois compliqués à 
organiser dans le fait des petits CPAS et je trouve 
dommage qu'ils soient obligatoires, je trouve que 
ce serait plus agréable s'ils étaient suggéres
uniquement. »
Beleidsverantwoordelijke (webenquête)

“Mobiliteit ligt ook moeilijk: aangezien we vaak 
op andere locaties organiseren, stellen we soms 
ook voor om cliënten thuis op te halen met een 
OCMW-vervoersbus.”
Beleidsverantwoordelijke (interview)



7. EEN INSPIRATIEGIDS VERGEMAKKELIJKT DE INSTAP IN COLLECTIEVE 
MODULES

› Succesvolle collectieve modules 
uitwisselen

› Vooral door kleinere OCMW’s gevraagd
› Een inspiratiegids, geen draaiboek
› Collectieve modules die resultaten 

leveren
› Met een degelijke evaluatie van hun 

aanpak en resultaatgerichtheid

« Recevoir un retour sur les modules collectives 
organisés : est-on dans le bon ? » 
Beleidsverantwoordelijke (interview)

“Veel loopt in principe goed, maar we zouden graag 
meer voorbeelden zien van hoe andere OCMW’s hun 
collectieve modules inrichten. Enerzijds thematisch, 
maar vooral ook in termen van de samenwerkingen 
die zij aangaan. Misschien zijn er bepaalde partners 
die we nog niet kennen, en met wie we ook zouden 
kunnen samenwerken, als dit bij ons past.”
Beleidsverantwoordelijke (interview)



8. HET VERRUIMEN VAN COLLECTIEVE MODULES 
NAAR NIET-RECHTHEBBENDEN

› Verruimen van het potentiële publiek
› Versterkt het sociale netwerk van de 

rechthebbenden
› Een vraag van vooral kleinere OCMW’s
› Ook om tot grotere groepen te komen

“Je trouve que c'est vraiment plus riche
d'intégrer des personnes qui ne font pas partie
du CPAS.”
Beleidsverantwoordelijke (focusgroep)

« Mélanger les publics serait opportun. ( population 
précaire - population plus aisée) »
Beleidsverantwoordelijke (webenquête) 



9. WANNEER BOEKT EEN DEELNEMER AAN EEN COLLECTIEVE 
MODULE VOORUITGANG?

› Eenduidige huidige visie = elke aanwezige 
rechthebbende boekt daardoor 
vooruitgang

› Vooruitgang is vaak niet te meten
› Maar maatschappelijk werkers doen daar 

ook geen moeite voor
› ? Veelbelovende collectieve modules 

eenmalig doorlichten

“Een impactmeting is niet evident. 
Aanwezigheden tellen is makkelijk.” 
Beleidsverantwoordelijke (focusgroep)

« Au delà de l'objectif lié à la réalisation du 
projet en question, nous travaillons également
des objectifs spécifiques à chaque participant. 
Des temps de rencontre individuelle sont donc
prévus dans chaque projet collectif. »
Beleidsverantwoordelijke (webenquête)



10. BEREKENING EN UITBETALING VAN DE TOELAGE

› Administratieve onzekerheid door 
dubbele berekening van de toelage

› De dubbele berekeningsvork wordt niet 
in vraag gesteld

“Het is vervelend dat het bedrag van de 
middelen zo laat bekend gemaakt wordt. Dat 
zorgt ervoor dat een OCMW moeten plannen 
zonder precies budget. De cijfers liggen elk jaar 
dan wel in elkaars verlengde, maar met corona 
twijfelde men daarbij. De impact was 
onduidelijk. Het OCMW schrok terug om zomaar 
de cijfers van het vorige jaar te hergebruiken.”
Beleidsverantwoordelijke (focusgroep)


