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Woord van de voorzitter 

 

Geachte lezer, 

Ik ben fier om u het jaarverslag van IMSIR te mogen voorstellen. Het geeft u een uitgebreid 

overzicht van het werkjaar 2016.  Dat stond in het teken van voorbereiding op uitbouw van 

dienstverlening en verandering.   

Zonder exhaustief te kunnen zijn, doe ik een greep uit de realisaties.  Aartselaar trad toe tot 

het samenwerkingsverband, we startten onder impuls van de OCMW’s van Niel en Rumst met 

de ondersteuning van de sociale diensten .Via de Rupel Welfare Academy  werd er een tover-

tafel aangekocht ten behoeve van de woonzorgcentra in de regio. Ook activiteiten die op een 

“lager pitje” draaiden, kregen een nieuwe impuls: de klussendienst werd terug volwaardig 

uitgebouwd en vormt een mooie aanvulling op ons ambulant zorgaanbod, de tewerkstellings-

dienst is in volle getale om de diverse uitdagingen aan te kunnen.  IMSIR maakt ook werk van 

projecten, via indiening van subsidie-aanvragen en het inspelen op bestaande noden. 

De activiteiten van gezinszorg, aanvullende thuishulp, de poetsdienst met de diensten-

cheques, de bedeling van de maaltijden, draaien stabiel en binnen de bestaande kaders en 

budgettaire beperkingen. 

Onze tewerkstellingsinitiatieven knopen aan met performantie en succes. Binnen een kader 

van relatieve onzekerheid rond het decreet maatwerk, wisten de beschutte en sociale werk-

plaats een uitstekend jaar te draaien met weinig werkloosheid, met stabiele omzet en met een 

mooie winst. 

Nieuw in ons jaarverslag is de aparte rapportage over ons project lokale diensteneconomie 

volgens de vereisten van het duurzaamheidsverslag zoals opgelegd in het maatwerkdecreet.  

Ik nodig u uit om eens door dit boeiende document te grasduinen en wens u hierbij veel lees-

genot! 

Lieve Van Dyck  

Voorzitter IMSIR 
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1.BEHEER  
 

 

ALGEMENE VERGADERING 

 

De algemene vergadering vergaderde tweemaal op 10/06/16 en 09/12/16. Zij keurde de jaarrekening 

en het verslag over het maatschappelijk jaar 2015 en de beleidsnota en budget 2016 goed. 

 

RAAD VAN BESTUUR 

De RAAD VAN BESTUUR vergaderde zeven keer. De voornaamste agendapunten hadden betrekking 

op: 

Maandelijks verslag werking verschillende diensten. 

Personeelszaken 

Investeringen 

Statuten 

Werkingsverslagen 

Projecten 

Een aantal van deze punten komt nader aan bod bij de bespreking van de werking in het jaarverslag. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST PBW (IGEAN) 

De activiteiten van de Gemeenschappelijke dienst PBW kunnen als volgt worden samengevat: be-

drijfsbezoeken; opzoekingen i.v.m. veiligheid en opgespoorde risico's; opstellen van de 'bijlage aan 

bestelbon'; verslagen van “naleving voor indienststelling”, keuringsverslagen; actieplan; studieda-

gen; samenwerking gemeenschappelijke dienst PBW met Externe Dienst PBW. 

 
Een afzonderlijk jaarverslag 2016 van de Gemeenschappelijke dienst PBW werd opgemaakt en door 

het bestuur goedgekeurd. 
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2. THUISZORG 
 

GEZINSZORG 

 
De dienst gezinszorg met prestaties voor gezins- en bejaardenhulp verstrekte in de aangesloten gemeen-

ten inclusief nachtzorg 63.983,80 u (64.014,75 u in 2015) aan 397 gebruikers (360 in 2015).  

 
In het dienstjaar waren er 86 stopzettingen (o.a. 26 opnames rusthuis, 22 overlijdens,  

4 overschakelingen poetshulp of dienstencheque). 

 
De gemiddelde bijdrage van de gebruikers bedraagt 5,83 euro. 

 
Aan 41 bejaarden of gezinnen werd meer dan 8 uren hulp per week gegeven. 

Ook kregen 75 kansarme gezinnen hulp, meestal gaat het hier om hulpverlening wegens een multi-

problematiek. Dit is een stijging met 50% tegenover 2015. 

 
In 84 dossiers (nachtzorg niet meegerekend) wordt hulp verleend aan zwaar hulpbehoevende cliënten die 
een   BEL-score halen 35 en meer (norm voor het in aanmerking komen van de zorgverzekering).  

19 dossiers scoren hoog boven 30 quotering en dienen eveneens als sterk hulpbehoevend beschouwd te 
worden. 

 
In nachtzorg werden 1.149 uren gepresteerd, dit aan 46 beneficianten. 

 

9 

 

 Uren Beneficianten 

Boom 21.400,25 119 

Hemiksem 15.554,25 72 

Niel 11.301,50 65 

Rumst 14.008,55 90 

Aartselaar 270,25 5 

Nachtzorg (arrondissement  

Antwerpen-Mechelen) 

1149 46 

Het totaal aantal gepresteerde uren en aantal beneficianten lag als volgt gespreid over de verschil-
lende gemeenten: 

 

Een vergelijking van het aantal gepresteerde uren gezinszorg per gemeente over de afgelopen jaren 
wordt in bijgaande grafiek weergegeven. 

Periode 2011-2016 

UREN GEZINSZORG 
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PERSONEEL 

Personeelseffectief 

Eind 2016 waren 76 verzorgenden tewerkgesteld waarvan 5 VTE langdurig ziek en 2 contracten bepaal-
de duur. 

 

Kwaliteitsbeleid 

In uitvoering van het kwaliteitsbeleid werden volgende acties ondernomen en volgende verbeteracties 

afgerond: 

• Om het algemeen welzijn te bevorderen en om de band aan te halen met onze collega’s werden er 

kaartjes gedrukt en verstuurd naar aanleiding van speciale gebeurtenissen in hun leven. 

• Door toetreding van Aarstelaar werden alle nodige documenten aangepast. 

• Er werd een “wie is wie” boek aangemaakt, dat we in de toekomst via intranet willen ter beschik-

king stellen. 

• In het kader van de milieubewuste verplaatsingen werden er 2 plooifietsen aangekocht die voor 

dienstverplaatsingen kunnen gebruikt worden door de maatschappelijke werkers. 

• Er werden dienstfietsen ter beschikking gesteld aan verzorgenden en poetshulpen om zich vlotter 

te kunnen verplaatsen in hun woon-werkverkeer. 

• De compensatierustdag van de voltijdse werknemers werd versoepeld. 

• Er werd een tevredenheidsmeting afgenomen bij gebruikers van de thuiszorg en verwerkt. 

• De vormingen werden geëvalueerd. 

 

Er loopt momenteel een zelfevaluatie van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg  voor de jaren 
2016-2017. Daarvoor kozen we 4 thema’s uit het werkboek ‘verbeteren door zelfevaluatie’ van VVSG. 

 

Er werd een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder de gebruikers van de dienst gezinszorg. Hierbij kwa-
men aan bod: de aangeboden zorg, eigenschappen van de verzorgende, materialen, uitrusting en werk-
middelen, privacy, bereikbaarheid van de dienst, de algemene tevredenheid van de dienst. 

  

Er werden 2 klachten vanwege 1 gebruiker van het eerste niveau behandeld (2 klachten over 1 verzor-
gende en 18 klachten over 7 poetshulpen van de aanvullende thuiszorg). 

Het jaarverslag integrale kwaliteitszorg (IKZ) werd opgemaakt. 

 
Vorming en wijkwerking 

De verzorgenden volgden samen 982 vormingsuren of 1,53% t.o.v. het totaal aantal gepresteerde uren  
en ze  volgden samen 426 uren wijkwerking (gelijkgestelde uren).  

De verzorgenden in nachtzorg volgden 28 uren wijkwerking. 

 
Doorrekenprijs 

In uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 08.09.2006 wordt de netto-kostprijs van de 
dienstverlening aan de OCMW ’s doorgerekend. Voor 2016 werd het tekort vastgesteld op 1,73 euro te-
genover 1,56 euro per uur in 2015. 
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POETSDIENST – OPFRISSINGSWERKEN 

  

In 2016 waren in totaal 28 personeelsleden of 16,43 VTE  tewerkgesteld waaronder, 8 langdurig zieken 
(3,10 VTE) 

 
Een contingent van 3,42 VTE-werknemers waarvan 1 langdurig ziek (0,5 VTE) werd toegekend in het kader 
van Lokale Diensteneconomie. Binnen dit contingent werden 4.598,75 uren gepresteerd. Voor deze presta-
ties wordt subsidiëring verkregen via de klaverbladfinanciering aanvullende thuiszorg. Meer verslaggeving 
hierover vindt u onder punt 5 Lokale diensteneconomie. 
 
De gebruikersbijdrage in de poetsdienst is bepaald op 150 % van het tarief gezinszorg, verhoogd met 0,50 
euro/uur. 

 
Een netto-kostprijs van 8,79 euro per uur (tegenover 8,72 euro per uur in 2015), door te rekenen aan de 
OCMW 's, werd vastgesteld. 

 
Poetshulp vormt de belangrijkste activiteit: het betreft hulp à rato van 4 uur per week (of uitzonderlijk veer-
tiendaags) bij het gewone onderhoud van de woning. 

 
In 2016 werden er in totaal 16.079,89 uren gepresteerd bij 182 bejaarde gezinnen tegenover 21.532,90 
uren in 2014 bij 189 beneficianten. Dit is met inbegrip van de uren lokale diensteneconomie. 

 
Klusdienst In 2016 werden er 51 klusjes en opfrissingswerken verricht bij de doelgroep. Het gaat hierbij in 
hoofdzaak om werkjes die de mensen in staat stellen om op waardige manier zelfstandig  te blijven wonen. 
Voorbeelden daarvan zijn: opruimwerken die te groot zijn voor de verzorgende, herstellingen en repara-
ties, renovaties ter versterking van zelfredzaamheid, kleine ingrepen. 
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Een overzicht van de cijfers per gemeente:  

 Uren poetsdienst (incl LDE) Uren LDE Aantal  

gezinnen 

Boom 4.227,80 1830,20 53 

Hemiksem 2.233,78 635,90 22 

Niel 3.017,13 159,60 37 

Rumst 5.306,3 1973,05 76 

Totaal 14.795,01 4598,75 188 

De vergelijking van het aantal prestatieuren per gemeente met de voorgaande jaren geeft volgend beeld: 

Periode 2011-2016 

UREN POETSDIENST 
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AANTAL  

MAALTIJDEN 

AANTAL  

BENEFICIANTEN 

Boom 17.413 120 

Hemiksem 5.537 44 

Niel 5.828 40 

Rumst 20.873 119 

Totaal 49.651 323 

MAALTIJDEN AAN HUIS 

In  2016 waren in totaal 4 personeelsleden of 2 VTE  tewerkgesteld. 
 
De thuisbezorging van warme maaltijden vormt een complementaire dienstverlening in de extramurale 
hulp. 

 
Bejaarden en hulpbehoevenden, die om fysieke, psychische of sociale redenen niet meer in staat zijn om 
iedere dag een middagmaal te bereiden, komen in aanmerking. De intake gebeurt door de maatschappe-
lijk werkers van de thuiszorgdienst. 

 
De kostprijs van de maaltijden, die geleverd worden door de keuken van WZC Den Beuk (OCMW Boom), 
bedroeg 6,50 euro voor een volledige warme maaltijd en 5,50 euro voor een koude schotel (weekend). 

 
In 2016 maakten 323 bejaarden gebruik van de dienst tegenover 306 in 2015, het aantal maaltijden steeg 
licht naar 49.651 (49.313 in 2015). 

 
Het aantal maaltijden en beneficianten per gemeente (warme + koude maaltijden): 

 

Voor de maaltijden van het dienstencentrum Hof van Créqui te Rumst (9.031 maaltijden) werd een afzon-
derlijke regeling getroffen en worden de maaltijden in bulkverpakking geleverd. Deze gebruikers worden 
wel mee in bovenstaande cijfers gerekend. 

 

Voor de kosten voor het vervoer  van maaltijden werd de tussenkomst van de OCMW 's vastgesteld op 
0,76 euro per maaltijd, tegenover 0,78 euro in 2015. 
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Periode 2011-2016 

AANTAL BENEFICIANTEN PER GEMEENTE 
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DIENSTENONDERNEMING  DIENSTENCHEQUES  

 

De dienst poetsen met de dienstencheque verstrekte 56.557 uren huishoudhulp in 2016, tegenover 
61.441 uren in 2015. De daling heeft te maken met de focus van de dienstverlening op de doelgroep van 
senioren. 
 Er werden 29 nieuwe gebruikers ingeschakeld en 50 gebruikers stopgezet. Dit alles heeft als resultaat 
dat de dienst poetsen met de dienstencheque op 31 december 2016 bij 421  gebruikers hulp bood.  

In 2016 werden 471 gebruikers geholpen, een vermindering tegenover 2015, toen we 513 gebruikers 
telden. 

Leeftijd Boom %2015 

Jonger dan 40 15 14,2 

40-60 42 27,9 

60-80 52 39,8 

Ouder dan 80 22 18,1 

Totaal 131  

% 27,81 - 

Hemik-

sem 

6 

20 

32 

18 

76 

16,14 

Niel 

8 

17 

30 

9 

64 

13,59 

Rumst 

36 

49 

75 

30 

190 

40,34 

%2016 

14,44 

28,03 

40,76 

16,77 

- 

- 

Schelle 

3 

4 

3 

- 

10 

2,12 

Totaal 

68 

132 

192 

79 

471 

 

AANTAL 2u/

week 

4u/ 

14 dagen 

4u/week 4u/week+ 

4u/14dagen 

8u/week Totaal 

Boom - 60 65 2 4 131 

Hemiksem 4 27 45 - - 76 

Niel - 35 27 1 1 64 

Rumst - 83 97 5 5 190 

Schelle - 1 8 1 - 10 

Totaal 4 206 242 9 10 471 

Dienstencheques konden tot voor kort door elke particulier gebruikt worden maar sinds 2016 focussen 
we op de doelgroep, met een verlaging van de activiteit tot gevolg. 
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Personeel 

 
Einde december 2015 waren er 71 personeelsleden (45,50 VTE) in dienst die huishoudhulp verstrek-
ten. In 2016 werd 1 nieuwe werknemer verwelkomd en namen we afscheid van 3 medewerkers. Op 31 
december 2016 waren 69 (43,9 VTE) personeelsleden in dienst. 
 

Vorming 

 

In 2016 werden twee vormingen van 4 uur georganiseerd, rekening houdend met de wensen van de 
huishoudhulpen en de eventueel vastgestelde problemen bij gebruikers. 

 

Financiering 

 

De gebruikers betalen sinds 1/01/2014 een forfaitaire bijdrage van 9 euro per dienstencheque (1 dien-
stencheque per gepresteerd uur). De dienst ontvangt supplementair een subsidiëring per diensten-
cheque.  

Er wordt  ook een administratieve bijdrage per klant gevraagd van 5 euro per maand 

 

Besluit 

 

Het totaal aantal gebruikers daalde opnieuw in 2016 en ook het personeelsbestand verminderde met een 
1,6 VTE.  Ook dit jaar nam de vraag af en vooral verminderden de gebruikers de intensiteit. Het aantal 
vragen om de veertien dagen neemt verder toe, wat een continue dienstverlening bemoeilijkt. Steeds 
meer richten we ons op plus zestigers.  
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3.VORMING EN OPLEIDING 
 

DEMENTIEWERKING IMSIR 

 

Sinds 2012 startten we met praatcafés dementie. Een praatcafé dementie is een ‘samenkomen’ van 
mensen die op welke manier dan ook in contact komen met dementie. 

Het praatcafé dementie Rupelstreek wordt georganiseerd door een hechte stuurgroep gevormd door 
IMSIR, 6 OCMW-besturen (Boom, Rumst, Niel, Hemiksem, Schelle en Aartselaar), de woonzorgcentra 
van deze gemeenten, de Alzheimer Liga Vlaanderen en het regionaal dementie-expertisecentrum PGN/
Orion. De praatcafés vinden afwisselend in één van deze gemeenten plaats, dit om de bereikbaarheid 
voor iedere geïnteresseerde te vergroten. 

 

In 2016 organiseerden we 4 praatcafés; 2 in de namiddag en 2 ’s avonds. 

 

 

 

Daarnaast besloot de stuurgroep zijn werking wat uit te breiden. Vandaar koos deze groep ook een 
nieuwe overkoepelende naam; “DeMens”.  

 

 

In 2016 werden 3 nieuwe activiteiten toegevoegd: 

1. Groepsaankoop De Tovertafel: Imsir kocht een Tovertafel aan. Dit is een interactief spel voor men-
sen met vergevorderde dementie. Imsir verhuurt de Tovertafel aan 8 woonzorgcentra die mee in de 
werkgroep zitten zodoende de tafel het hele jaar verhuurd is. Voor één woonzorgcentrum is de aan-
koop van een tovertafel te duur, maar gezamenlijk is dit een draaglijke kost. 
 
 

2. Een gezamenlijke opleiding: IMSIR organiseerde in oktober 2016 in De Schorre een eerste opleiding 
voor alle personeelsleden van onze partners van de WZC van onze werkgroep. Het thema was: 
‘begin en einde van het ziekteverloop dementie’. De zaal was volzet (120 personen). De evaluatiefor-
mulieren toonden enorme interesse voor herhaling aan van de aanwezigen. Als onderwerp werd 
door heel wat aanwezigen gevraagd om een opleiding te organiseren over ‘hoe omgaan met agres-
sie’. Rond dit thema zal in 2017 een tweede opleiding georganiseerd worden. 
 
 

3. Intervisie: we merken dat de leden van de werkgroep sterk achter de filosofie staan van betrokken-
heid bij bewoners, respect voor privacy, respect voor zelfredzaamheid enz. We merken ook dat ze 
vaak de collega’s niet meekrijgen om deze houding tegenover de bewoners toe te passen. Daarom 
lassen we 2 keer anderhalf uur intervisie in waarbij we elkaar proberen te helpen, tips te delen en 
steun te geven. De eerste keer ging door op 6 december 2016 en had als thema: ‘hoe omgaan met 
mantelzorgers?’ 

 

 

16/02/2016 14u Afscheid nemen Eric Stroobants Rumst 

24/05/2016 19u30 
Omgaan met de-
mentie 

Herman Wauters Aartselaar 

20/09/2016 19u30 
Woningaanpassin-
gen 

Christelijke Mutuali-
teit 

Rumst 

29/11/2016 14u 
Film ‘Vergeet me 
niet’ 

Regisseur David 
Sieveking 

Aartselaar 

35 pers 

49 pers 

25 pers 

38 pers 
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OPLEIDINGSCENTRUM POLYVALENT VERZORGENDE 

In maart 2016 studeerden 13 polyvalent verzorgenden af en startten er 11 cursisten aan de bijkomende 
module tot zorgkundige.  

   
In april 2016 startten 22 cursisten  aan de nieuwe opleiding verzorgende, waarvan 9 stopzettingen.  

Momenteel worden de theorielessen gegeven in de beschutte werkplaats in de Industrieweg 9 te 
Boom. 
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RUPEL WELFARE ACADEMY (RWA): OPLEIDING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERKERS EN 
ANDEREN IN DE RUPELSTREEK 

 

Nieuw in 2016 startte IMSIR onder impuls van de OCMW’s van Niel en Rumst de RUPEL        

WELFARE ACADEMY (RWA). 

De bedoeling van dit initiatief is om op gezette tijdstippen vorming aan te bieden aan de maat-

schappelijk werkers van de aangesloten gemeenten bij IMSIR. Hierbij werd naar een evenwicht 

gezocht naar generieke thema’s en specialistische thema’s, vanuit de vaststelling dat er be-

hoefte is aan beide types van vorming. 

 

In 2016 zijn er volgende opleidingen doorgegaan. 

18 oktober 2016:  thema geweldloze communicatie. 32 deelnemers. 

24 november 2016: thema psychische problematieken. 25 deelnemers. 

 

We stellen vast dat de interesse voor de opleidingen ruimer is dan alleen de maatschappelijk 

werkers van de sociale diensten (juristen, maatschappelijk werkers van thuiszorgdiensten). 

Ook de maatschappelijk werkers van de gemeente Schelle nemen deel en er is ook interesse 

buiten de sociale diensten. 
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4. JURIDISCHE DIENSTEN EN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
   
SOCIALE DIENSTEN OCMW 

 
Voor de sociale diensten van de aangesloten OCMW ’s werkten 13 maatschappelijk werkers    

(9,56 VTE), voor opdrachten Sociale dienst. Twee maatschappelijk werkers werden ingeschakeld 

bij plaatselijke Lokale Opvanginitiatieven. 

 
Een overzicht van de prestaties budgetbeheer in de sociale diensten van de aangesloten OCMW ‘s: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Uit de cijfers inzake het aantal contacten en het aantal betalingen blijkt duidelijk dat de dossiers 

budgetbeheer een grote werklast  met zich meebrengen. 

 

De betalingen in budgetbeheer betreffen voornamelijk huishoudelijke onkosten (huishuur, nuts-

voorzieningen, belastingen, onderhoudsgelden,…) en verder ook afbetalingen van schulden zoals 

achterstallige rekeningen van huishuren, nutsvoorzieningen, ziekenhuizen, GSM, verzekeringen, 

belastingen, onderhoudsgelden, kredieten, enz. 

 

Een budgettering kan enkel vlot verlopen als de persoon die in begeleiding is goed meewerkt.  Een 

budgetbeheer is dan ook een vrijwillige keuze. Indien de schulden te hoog oplopen, worden de be-

trokken personen verwezen naar de dienst collectieve schuldenregeling om zich te laten advise-

ren en om desgevallend een regeling tot collectieve schuldenregeling aan te vragen bij de   

Arbeidsrechtbank . 

 

 Budgetbeheer 

Boom 99 

Hemiksem 56 

Niel 55 

Rumst 23 
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DIENST SCHULDBEMIDDELING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 

 

 

De aangesloten OCMW’s Boom, Hemiksem, Niel en Rumst, hebben elk een erkenning als instelling voor 

schuldbemiddeling ‘ISB’. Die erkenning is nodig, in de eerste plaats om als OCMW aan budgetbeheer te 

mogen doen. 

 

Personen die hun schulden niet definitief kunnen “oplossen” met een budgetbeheer, worden meermaals 

verwezen om informatie te krijgen over de collectieve schuldenregeling (CSR). 

 

De geïnteresseerde personen worden ook door allerlei andere instanties naar onze dienst doorverwe-

zen (de betrokken OCMW’s, werkgevers, financiële instellingen, deurwaarders, advocaten, de dienst 

van de belastingen, vakbonden e.a.). Een aantal debiteuren vindt zelf de weg. 

 

Het is in ieders belang, zeker ook van het OCMW, dat er duidelijke informatie wordt verstrekt, opdat de 

betreffende personen voldoende gemotiveerd en met kennis van zaken die collectieve schuldenrege-

ling kunnen aanvatten en volgen. En aldus met meer kans die aangevraagde CSR tot een goed of beter     

einde kunnen brengen dan zonder die adequate kennis. 

 

In de dossiers collectieve schuldenregeling wordt hetzij extern een schuldbemiddelaar aangesteld,  

hetzij wordt de collectieve schuldenregeling intern opgenomen. 

 

Een aanzienlijke schuldenlast kan door een strikte aanzuiveringsregeling worden aangevat.  

De collectieve schuldenregelingen (in een/het OCMW) worden steeds gecombineerd met een budget- 

beheer omdat dit de slaagkansen op een goede afloop aanzienlijk vergroot. 

 

De dienst voor de OCMW ‘s stelt ook een juriste vrij  om een aantal zaken bij de arbeidsrechtbank te 

pleiten.  
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DIENST JURIDISCHE HULP 

Eén juriste wordt ingeschakeld voor eerstelijns juridische hulpverlening. Dit wil zeggen dat een vraag 
wordt geanalyseerd, informatie wordt gegeven en indien nodig wordt doorverwezen naar de meest ge-
schikte tweedelijnsvoorziening. Toch blijkt dat veel cliënten verschillende juridische vragen binnen ver-
schillende rechtsdomeinen hebben en dat vele vragen meerdere gesprekken of enige opvolging verei-
sen.   

 
Rechtshulp rechtstreekse vragen 

In 2016 vonden 409  hulpvragers de weg naar de dienst rechtshulp binnen IMSIR (tegenover 458 in 
2015).   

 
Cliëntenprofiel: 

•  62% van het vrouwelijk geslacht. 

•  27% van de cliënten zijn van etnische origine. 

•  215 cliënten uit Boom, 35 uit Hemiksem, 63 uit Niel, 78 uit Rumst, 18 uit andere gemeenten. 

•  De grootste groep cliënten bevindt zich tussen 35-50 jaar (31%) en  > 50 jaar (28%). 

• De grootste groep bij vrouwen zijn éénoudergezinnen (14%), gehuwde vrouwen met kinderen (12% 

en alleenstaande of gescheiden vrouwen (12%). De mannelijke cliënten zijn voornamelijk alleen-

staande (11%).  

• 150 cliënten (37%) hebben een beroepsinkomen, 105 cliënten leven van een vervangingsinkomen 

(26%) en 45 cliënten zijn gepensioneerd (11%). 

 
Contactname: 
Hoe heeft men de weg tot bij onze diensten gevonden? Op eigen initiatief en via doorverwijzing. 
 

• Op eigen initiatief  

 
 

Opmerkelijk is dat het merendeel van de cliënten reeds eerder beroep had gedaan op onze dienst 
Rechtshulp. Ook via mond-aan-mond reclame vinden vele cliënten hun weg naar deze dienst.  

 

• Sociale dienstverlening verwijst door 

 
De meeste doorverwijzingen gebeuren door de OCMW ’s (99). Maar ook de samenwerking met andere 
welzijnsorganisaties  zoals het CGG, het CAW, Mobilant, samenlevingsopbouw, … loopt vlot. 

 

• Andere doorverwijzers 

 
Het Vredegerecht (34) speelt een belangrijke rol bij het doorsturen van cliënten. Daarnaast verwijzen 
ook advocaten, politie en werkgevers dikwijls door naar onze juridische dienstverlening. 

  
 
 

  

Contact Aantal 

Al eerder 98 

Vrienden/kennissen/familie 47 

Internet 52 
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Aard van de juridische vragen en problemen: 

 

 

 

Het verbintenissenrecht houdt onder meer vragen in rond huurwetgeving (73), schulden/deurwaarders/
beslag (78), contractenrecht (22), erfrecht (22). Het personen- en familierecht behandelt onder meer 
echtscheiding (40), onderhoudsplicht (37), verblijfsregeling kind (48), dringende en voorlopige maatre-
gelen (34) en bewind (22). 

 

Totale werkbelasting: 

 

De meeste dossiers vragen een persoonlijk contact. Naast de nodige telefoongesprekken (510) werden 
517 bureau- of huisbezoeken geregistreerd. Er werden tevens 496 brieven geschreven en 55 ontwerpen 
(ontwerpbrieven en verzoekschriften) opgesteld.  

 

Ondersteuning dossiers OCMW ’s 

 

Het betreft dossiers die bij het lokale OCMW in behandeling blijven (o.a. leefloondossiers of dossiers 
budgetbeheer). Zij vragen aan de juriste om een deelaspect van het dossier voor de cliënt op te nemen. 
In overleg met de cliënt en het OCMW worden alle stappen afgesproken. Op deze wijze behandelde on-
ze juriste 146 dossiers. 

 

Dossiers, verdeling naar gemeente: 

 

 

 

Aard Aantal 

Verbintenissenrecht 229 

Personen-en Familierecht 236 

Strafrecht 22 

Economisch Recht 23 

Sociale Wetgeving 41 

Zakenrecht 43 

Administratief Recht 26 

Buitencontractueel aansprakelijkheids-

recht 
5 

Gemeente Aantal 

Boom 44 

Hemiksem 43 

Niel 20 

Rumst 39 

Totaal 134 
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Aard van de juridische vragen en problemen: 

 

 

 

 

Ook hier vallen het gros van de vragen binnen het domein van het verbintenissenrecht. Schulden/
deurwaarders/beslag (27), huurwetgeving (36), erf-/schenkingsrecht (15) zijn ook hier de meest voorko-
mende thema’s. Bij personen- en familierecht komt onderhoudsplicht (13) en echtscheiding/dringende 
maatregelen(11) het meest ter sprake.  

 

 

Totale werkbelasting: 

 

Er vonden 121  bureau- of huisbezoeken plaats. Er werden 261 telefoongesprekken geregistreerd en er 
werden 279 brieven en 22 ontwerpen opgesteld. 

 

Aard Aantal 

Verbintenissenrecht 92 

Personen-en Familierecht 42 

Sociale Wetgeving 17 

Economisch Recht 11 

Strafrecht 7 

Administratief Recht 8 

Zakenrecht 2 
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C.A.W. BOOM – MECHELEN - LIER 

 
 
Situering 

CAW Boom – Mechelen - Lier heeft een zeer toegankelijk eerstelijns aanbod van onthaal en bege-
leiding en onderging een grondige reorganisatie.  

 

Mensen van jong tot oud kunnen met om het even welke vraag bij het CAW terecht. Ze worden dan 
georiënteerd naar de meest gepaste hulp. 

 

De onthaalmedewerkers kennen de sociale kaart van de regio. Het is hun taak mensen door te ver-
wijzen naar de meest gepaste hulp of dienst. Dat kan een aanbod zijn dat binnen het CAW bestaat 
of een dienst buiten het CAW. 

 

Een uitgebreider onthaal werd georganiseerd waar men zich zonder afspraak kan melden. Ook 
werd één centraal telefoonnummer ingesteld: 015/695.695 

 

Huidige teambezetting te Boom: 2 medewerkers algemeen onthaal, één medewerker jongeren-
onthaal, één medewerker slachtofferhulp, twee medewerkers gespreksbegeleiding. 

 
Voor de werking van het team onthaal werden in 2016 in totaal 399 mensen uit de Rupelstreek ont-
haald. Dit is een totaal van cliënten die in Boom, Willebroek en ook door de collega’s van het JAC 
zijn gezien. 

Het JAC zag 70 cliënten uit de Rupelstreek 
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DE WELZIJNSCAMPUS IMSIR 

 

IMSIR realiseert op de Col. Silvertopstraat ook een heuse welzijnscampus . Naast de eigen dienstverle-
ning en die van het CAW wordt er ook een uniek aabod van andere organisaties  naar de regio van de 
Rupelstreek georganiseerd. 

 

VLAAMS WONINGFONDS 

Het Vlaams Woningfonds houdt wekelijks zitdag in de lokalen van IMSIR, gericht op het toekennen van 
sociale leningen. 

 

MINISTERIE SOCIALE ZAKEN 

Men kan maandelijks terecht voor individuele vragen met betrekking tot sociale vergoedingen en maat-
regelen voor o.a. hulpbehoevenden en personen met een handicap op een zitdag van het Ministerie van 
Sociale zaken, FOD Sociale Zekerheid.  

 

SVK OPTREK 

Het Sociaal Verhuurkantoor Optrek houdt veertiendaags zitdag in functie van individuele dossiers en 
overleg met de gemeenten en OCMW ’s (de vier gemeenten/OCMW ’s zijn ondertussen toegetreden). 

 

HUIS VAN HET NEDERLANDS – INTEGRATIE & INBURGERING 

Huis van het Nederlands en Integratie & Inburgering houden wekelijks enkele zitdagen in de lokalen van 
IMSIR. 

 

VERENIGING VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VZW 

Met ingang van 1 juli 2015 huurt VVSG twee lokalen voor de regionale dienst ter ondersteuning van de dien-
sten onthaalouders, de kinderopvang en de initiatieven voor buitenschoolse opvang. Vier medewerkers 
gebruiken de lokale als uitvalsbasis voor de hele provincie. 
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 5. SOCIALE TEWERKSTELLING EN BEGELEIDING 

 

TEWERKSTELLINGSDIENST – LOKALE WERKWINKEL RUPELSTREEK 

 
IMSIR participeert namens de lokale besturen in de Werkwinkel van de Rupelstreek. IMSIR stelt 3 medewer-
kers te werk in de Werkwinkel (2,5 voltijds equivalent). 

Naast permanentie op de zetel van VDAB te Boom, worden er zitdagen gehouden in Rumst, Niel en Hemik-
sem. 

 
De eerste taak van deze consulenten is de begeleiding van en het bieden van maatschappelijke steun aan 
klanten van het OCMW (mensen met leefloon) of mensen zonder uitkering die een vraag hebben voor het 
OCMW. 

De consulenten nemen voornamelijk eerstelijns begeleidingen op zich. Zij bieden ondersteuning onder an-
dere bij het opstellen van een cv, sollicitatiebrief, het zoeken naar een geschikte vacature en de voorberei-
ding van een sollicitatiegesprek. 

 
Zij verwijzen klanten door (warme overdracht) naar VDAB voor een traject dat naar tewerkstelling kan lei-
den. 

 
De tewerkstellingsconsulenten bouwen een netwerk op ter bevordering van het vinden van werkgelegen-
heid voor hun klanten: er zijn veel contacten met werkgevers in de Rupelstreek en de Sociale Economie 
(Sociale Werkplaatsen, Beschutte/Beschermde Werkplaatsen). 
 
In het kader van een ESF-project begeleidt de tewerkstellingsdienst bovendien cliënten van het OCMW in 
een art.60 § 7 tewerkstelling naar werk in het regulier circuit of een kwalificerende opleiding. Dit project 
loopt van 1/06/2015 tot 31/12/2016 en in totaal worden 24 personen begeleid. 

 
Aantal dossiers per gemeente: 

 

 

Tewerkstelling art.60 §7 is gericht op OCMW-cliënten en leefloners. Meestal laaggeschoolden met weinig of 
geen werkervaring of personen met weinig kansen op de gewone arbeidsmarkt. Men gaat op zoek naar een 
baan op maat van de cliënt. Met de nodige ondersteuning worden deze cliënten begeleid in hun arbeidstra-
ject. De klemtoon ligt op het ontwikkelen van de nodige arbeidsattituden zodat zij zich later gemakkelijker 
kunnen begeven in het normaal economisch circuit.   

 
De cliënten deden werkervaring op bij o.a. de diensten van de aangesloten OCMW ’s en de Sociale Werk-
plaats IMSIR.  

Toeleiding en begeleiding wordt gerealiseerd vanuit de tewerkstellingsdienst. 

 

Gemeente Aantal 

Boom 65 

Hemiksem 53 

Niel 45 

Rumst 25 

Totaal 188 
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BESCHERMDE WERKPLAATS 

 

De BW IMSIR functioneert sinds 2012 in een vzw-statuut.  

 
De afdeling elektromontage en de samenwerking met Telenet blijft de voornaamste activiteit. De fietsafde-
ling met een belangrijke productie in fiets- en wielbouw kende verder herstel verhoging. 

 
Het resultaat van 2016 is positief zowel naar tewerkstelling toe en als naar omzet. Een gemiddelde te-
werkstelling van ongeveer 120 doelgroepwerknemers en 20 omkaderingsleden bleef gerealiseerd. Er 
wordt ook sociale tewerkstelling ingeschakeld.  De tijdelijke werkloosheid waar de BW mee kampte werd 
drastisch herleid. De mensen werken 98% van de tijd. 

 
Een afzonderlijk jaarverslag van de beschutte werkplaats wordt opgemaakt en zal vanaf dit jaar de naam 
‘duurzaamheidsverslag’  BW dragen. 
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SOCIALE WERKPLAATS 

 
Krachtens het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen ressorteert SW IMSIR onder een afzon-
derlijke vzw.  

 
In de Sociale Werkplaats IMSIR werken 40 doelgroepwerknemers (meest zwakke of ‘onbemiddelbare’ 
werklozen), 10 begeleiders/omkadering  en 1 coördinator-begeleider. 

De activiteiten situeren zich bij groenonderhoud, schoonmaak in openbare gebouwen en gemeenschappe-
lijke delen sociale huisvesting en tweedehandswinkel. Het buurthuis ‘Boomkewies’ werd in 2015 verder 
uitgebouwd en draait op volle toeren. 

 
De Dienst Aangepast Vervoer ‘Rolkar Rivierenland’ verzekert de dienstverlening voor minder mobiele per-
sonen en rolkargebruikers voor de volledige zorgregio Mechelen (Rupelstreek + arrondissement Meche-
len).  

 
Een afzonderlijk jaarverslag van de sociale werkplaats wordt opgemaakt en zal vanaf dit jaar de naam 
‘duurzaamheidsverslag’  SW dragen. 
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LOKALE DIENSTENECONOMIE 

 

In 2016 waren 5 medewerkers (3,42 VTE) tewerkgesteld binnen de lokale dienstenecono-

mie. Het betreft medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt die over-

brugd dient te worden binnen maximaal 5 jaar. Er kwamen in de loop van 2016 geen nieuwe 

medewerkers in dienst en er ging ook niemand uit dienst. Er werd geen doorstroom gerea-

liseerd.  

 

De LDE-medewerkers zijn tewerkgesteld in de poetsdienst van de aanvullende thuiszorg. 

Zij presteerden 4.598,75 uren.  

 

Voor de omkadering en begeleiding van deze medewerkers wordt 1 maatschappelijk wer-

ker halftijds vrijgesteld.  

 

De medewerkers volgden samen 109 opleidingsuren: ergonomisch werken (allen), deonto-

logie (allen), beroepsgeheim (allen), persoonlijke begeleiding en coaching gericht op door-

stroom (allen) en een fietscursus (1 medewerker).  

 

De medewerkers worden gestimuleerd om hun dienstverplaatsingen per fiets af te leggen: 

een fietscursus werd gevolgd door 1 medewerker en er werd haar ook een bedrijfsfiets ter 

beschikking gesteld. De doelstelling hiervan is niet enkel de impact op het milieu te beper-

ken, maar ook de mobiliteitsmogelijkheden van de medewerkers te verhogen in het kader 

van hun kansen op doorstroom.  

 

Dienstverplaatsingen en woon-werk verplaatsingen LDE-afdeling in 2016 

 
 

 

In 2017 werd  voor het eerst een duurzaamheidsrapport opgesteld voor het jaar 2016. Dit 

rapport omvat naast bovenstaande informatie nog meer informatie over de inschakeling 

van de medewerkers en de stakeholdersdialoog. Bij interesse kan dit rapport worden op-

gevraagd.   

  auto bus fiets totaal 

aantal km 6919 3948 2172 13039 

% 53% 30% 17% 100% 

          

aantal medewerkers 2 2 1 5 

VTE 1,3 1,2 0,9 3,42 
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6. GEINTEGREERDE DIENSTVERLENING NETWERKING EN 
SAMENWERKING 

 

EERSTELIJNSOVERLEG 'TOM MECHELEN' 

 
Als gevolg van de nieuwe regelgeving werd de zorgregio Boom opgenomen in de regio Mechelen en 
werd in 2009 een nieuwe SEL Mechelen (Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg) ge-
vormd.  

Er werden verder individuele overlegmomenten georganiseerd. Naast opvolging van het multidiscipli-
nair overleg besteedt men veel aandacht aan het elektronisch zorgenplan. 

De afgevaardigde van IMSIR neemt het secretariaat van de RAAD VAN BESTUUR op zich. Vanaf 
1/01/2016 wordt ook de boekhouding van TOM SEL overgedragen naar IMSIR. 

 

RESOC  

 

IMSIR is vertegenwoordigd in RESOC Antwerpen en blijft zich inzetten voor initiatieven in het ver-
lengde van de regionale strategische visie ‘Samen volle kracht vooruit’. De werking van RESOC 
werd echter grotendeels stilgelegd  
 

WERKWINKEL RUPELSTREEK 

 
IMSIR is als partner vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en de werking van de Werkwinkel 
Rupelstreek van VDAB. 

 

PWA RUPELSTREEK 

 
IMSIR is met raadgevende stem vertegenwoordigd in PWA Rupelstreek. 
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7. JAARREKENING 

BALANS NA WINSTVERDELING 
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RESULTATENREKENING 
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RESULTAATVERWERKING 
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SOCIALE BALANS 
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