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Beste welzijnspartner,

NETwerken
Het Sociaal Huis Halle gaat Digitaal

Het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 2004 wil acties met
betrekking tot de toegang van de sociale grondrechten beter op elkaar

Genieten van vrijetijdsactiviteiten met de Kom!pas
Jobbeurs 2011
Onze dienst- en hulpverlening nog toegankelijker
2011 het Europees jaar van de vrijwilliger!
FRGE – Energie besparen, betaalbaar voor iedereen.
Evaluatie lokaal sociaal beleidsplan
Themagroep Huisvesting erkend als structureel adviesorgaan

afstemmen. In Halle werd dit geconcretiseerd in krachtlijn 4 van het lokaal
sociaal beleidsplan 2008-2013; “Het versterken van de samenwerking tussen
de verschillende actoren die bij het lokaal sociaal beleid zijn betrokken”.

Vele welzijnspartners zijn betrokken bij één of meerdere van de 9 werk- en
themagroepen. Het doel van deze nieuwsbrief is om iedere welzijnspartner
op de hoogte te brengen van actuele thema’s binnen andere
themagroepen. Deze nieuwsbrief bouwt dan ook verder het uitgangspunt partners informeren over de verschillende thema’s heen – van de trefdag
Lokaal Sociaal Beleid van 28 mei 2010.

Ontwikkeling van een sociale campus in Halle
Er zal iedere zes maanden een nieuwsbrief opgemaakt worden met een
overzicht van de belangrijkste thema’s binnen het sociaal beleid in Halle.

Wij hopen in de toekomst te kunnen blijven rekenen op jullie
betrokkenheid en inzet om zo het sociale landschap in Halle mee vorm te
geven én dit in het belang van de Halse burger.

De LSB-stuurgroep.

NETwerken
“NETwerken”, de jaarlijkse netwerkdag psychosociale hulpverlening is doorgegaan op vrijdag 6 mei 2011 vanaf 9
uur in de lokalen van het OCMW Halle.

Dit jaar was het centrale thema “NETwerken”.
Nabeschouwing : op de netwerkdag werd er teruggeblikt op een heel jaar werken rond psychosociale
hulpverlening. Men stond stil bij wat er reeds verwezenlijkt werd binnen de regio Halle op het vlak van
netwerken en samenwerking.
Expertise opdoen en delen: daar was deze netwerkdag uitermate geschikt voor. Men kon kiezen uit verschillende
workshops rond actuele vraagstukken en relevante thema’s van de psychosociale hulpverlening in onze regio.
Toekomst : hoe moet het nu verder? Wat zijn onze aandachtspunten en uitdagingen naar de toekomst toe?
Waarmee gaan we aan de slag in 2011? Men nam samen de tijd om hierover na te denken.

De netwerkdag werd afgesloten met een lunch waarbij partners de kans kregen elkaar te ontmoeten en
infostands van verschillende organisaties, werkzaam in de regio, te bezoeken.
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Het Sociaal Huis Halle gaat DIGITAAL
Burgers, maar ook professionele werkkrachten, vragen zich wel vaker af naar waar of wie men zich moet wenden
voor een specifieke dienstverlening met betrekking tot de welzijnssector: het OCMW, de gemeente of een andere
organisatie? En wat zijn de exacte openingsuren van deze dienst ook alweer? Voor het antwoord op al deze
vragen, slechts één adres: het Digitaal Sociaal Huis!

Deze toepassing stelt lokale besturen in staat om een online catalogus van sociale dienstverlening binnen de
gemeente aan te bieden. Mensen kunnen deze catalogus bekijken en zich informeren over welke diensten er
worden aangeboden binnen de gemeente, wat deze diensten inhouden, en tot wie hij/zij zich moet wenden voor
een aanvraag of meer informatie.

In het kort: deze website biedt informatie en een juiste doorverwijzing opdat men goed voorbereid naar de juiste
dienst of organisatie kan stappen.
Op 1 januari heeft Halle een eigen Digitaal Sociaal Huis opgestart met een catalogus die een overzicht geeft van
alle producten die de welzijnssector in Halle aanbiedt. Dit overzicht is op volgend webadres terug te vinden:
www.digitaalsociaalhuis.be/halle.

Het Digitaal Sociaal Huis Halle is klaar, maar zal echter nooit af zijn. Onze deur staat namelijk open voor
nieuwe producten, die we bij ons een plaats kunnen geven. Dit Digitaal Sociaal Huis wordt regelmatig
geactualiseerd zodat het een ware wegwijzer wordt in het doolhof van de sociale dienstverlening in Halle.
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Genieten van vrijetijdsactiviteiten met de Kom!pas
Een voorstelling, een uitstap of een sportactiviteit, in Halle is het haalbaar voor álle gezinnen, ongeacht hun
portemonnee. Daarvoor zorgt de Kom!pas, de kortingspas die stadgenoten met een laag inkomen de kans geeft
om deel te nemen aan het Halse vrijetijdsaanbod.

Om dit project te realiseren werken de Lokaal Sociaal Beleid partners, de vrijetijdsdiensten en verenigingen
samen om drempels te slopen en mensen in de armoede toegang te bieden tot een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Mensen van wie het gezinsinkomen lager ligt dan 14.778 euro per jaar en inwoner van Halle zijn, hebben recht op
een Kom!pas. Het pasje kan verkregen worden bij het OCMW Halle. Op eenvoudig vertoon van de Kom!pas, krijgt
men een korting van 75% bij de deelnemende vrijetijdsdiensten en verenigingen te Halle. Via het kom!paskrantje, krijgt men een overzicht van het activiteitenaanbod voor de komende periode.
Op zaterdag 19 maart werd de kom!pas officieel voorgesteld, een mooie opstap om dit project verder te laten
groeien. De bedoeling is om lokale sportclubs, jeugdverenigingen en andere vrijetijdsaanbieders mee aan boord
te krijgen en het kom!pas-systeem kracht bij te zetten.

Wil je meer weten over de kom!pas? Breng dan zeker een bezoekje aan onze website (www.kompashalle.be) of
neem contact op via info@kompashalle.be.
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Jobbeurs 2011
Op donderdag 12 mei organiseert het Halse stadsbestuur opnieuw een jobbeurs in cc't Vondel tussen 9 en 18 uur.

Met als centraal thema " Maak er werk van ! " is de toon gezet voor een jobbeurs waar je meer vindt dan alleen
een leuke job.
Of je nu werkzoekend bent, op zoek naar ander werk of een nieuwe uitdaging, informatie zoekt over een
opleiding of over loopbaanbegeleiding, … het maakt niet uit. Op de jobbeurs vind je de informatie die je zoekt !
Zowel hooggeschoolden, laaggeschoolden, schoolverlaters, 50-plussers als studenten op zoek naar vakantie- of
weekendwerk zijn welkom !

In totaal zullen er een 45-tal standhouders op de beurs aanwezig zijn, waarvan een 25-tal bedrijven die op zoek
zijn naar gemotiveerde medewerkers.Ook verschillende tewerkstellingsdiensten ( VDAB, jobcoachen OCMW, … )
zullen aanwezig zijn samen met vakbonden, centra voor leerlingenbegeleiding en vele anderen om de
werkzoekenden zo goed mogelijk bij te staan.

Dit jaar zal er ook een ruim aanbod aan opleidingen aangeboden worden evenals informatie over
loopbaanbegeleiding. De volledige lijst van deelnemers is terug te vinden op www.jobbeurshalle.be.

Naar aanleiding van het Europees jaar van de vrijwilliger zal er dit jaar ook aandacht gaan naar vrijwilligerswerk.
Er zal campagne gevoerd worden om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en vacatures in de kijker te zetten.
Tijdens de beurs is er doorlopend mogelijkheid om je te laten registreren als vrijwilliger.

In de loop van de dag zullen er ook 3 interessante workshops (inschrijven via de website) georganiseerd worden
rond volgende thema's:
10u : Wegwijs in het aanbod van opleidingen en vormingen
14u : Werken als vrijwilliger
16.30u: Vakantiewerk

Naar aanleiding van het succes van de vorige edities, zal ook de WERK-WIJZER stand opnieuw aanwezig zijn.
Personen die individuele begeleiding wensen bij hun zoektocht naar een passende job kunnen zich aanmelden op
deze stand.
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Onze dienst– en hulpverlening nog toegankelijker
Zowel het OCMW als de stad Halle ondertekenden een intentieverklaring voor een toegankelijke dienst- en
hulpverlening. Deze intentieverklaring bevat 10 garanties – inzake toegankelijkheid – ten aanzien van de Halse
burger. Als lokale overheden staan wij het dichtst bij de burger. Vaak zijn we het eerste aanspreekpunt voor
zowel onze eigen dienstverlening als voor allerlei diensten waarvoor wij strikt genomen niet verantwoordelijk
zijn. Om deze opdracht zo goed mogelijk te vervullen is het dan ook belangrijk dat deze dienstverlening
toegankelijk is voor iedere burger.

Het OCMW en de stad Halle vinden een goede dienstverlening belangrijk en wil het volgende garanderen:

-

Wij doen inspanningen om uw behoeften te leren kennen. Enkel zo kunnen wij u de dienstverlening
aanbieden die u nodig hebt..

-

Wij streven er naar dat u de dienstverlening op het grondgebied kent en dat u weet waar u met uw
vraag of probleem terecht kan.

-

Wij gaan regelmatig na of het huidige aanbod van de lokale dienstverlening bruikbaar is voor u en of
het tegemoet komt aan uw verwachtingen.

-

De kostprijs mag u niet verhinderen om gebruik te maken van onze dienstverlening. Indien nodig
onderzoeken we of we steun kunnen verlenen aan diegenen voor wie de kostprijs een probleem

vormt.
-

Wij trachten onze dienstverlening te organiseren op plaatsen die voor u bereikbaar zijn. Wij brengen
de dienstverlening tot bij u indien nodig en haalbaar.

-

Wij doen inspanningen om onze dienstverlening aan te bieden op verschillende momenten en op
verschillende manieren, zodat openingsuren voor u geen belemmering vormen.

-

Wij proberen u steeds verder te helpen, ook als uw vraag onduidelijk is of als wij zelf het antwoord
niet kennen.

-

Wij hebben vaak persoonlijke gegevens van u nodig, maar wij gebruiken deze enkel om u de
dienstverlening te leveren die u nodig hebt. Wij respecteren uw privacy.

-

Wij streven naar een snelle, vriendelijke, deskundige en transparante behandeling van uw vraag.

-

Indien de dienstverlening in de stad niet aan uw verwachtingen voldoet, dan nodigen wij u uit om dit
melden.

Om te komen tot concrete verbeteracties zal het Halse OCMW zijn dienst- en hulpverlening evalueren aan de
hand van een toegankelijkheidsscan. Deze scan helpt om lacunes en tekortkomingen op te sporen en vormt de
basis voor verbeteracties en een toegankelijkere dienst- en hulpverlening voor alle Halse burgers. Wij verwachten
de eerste resultaten van deze scan in de maand juni van dit jaar. Voor meer info kan u steeds terecht op onze
website: http://www.ocmwhalle.be
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2011 Het Europees jaar van de vrijwilliger!
Vrijwilligers zijn vaak een bijzondere toegevoegde waarde voor heel wat initiatieven. Dat ietsje meer, die extra
inzet en motivatie, die extra schakel in het geheel maken het vaak net zo anders. Zowel stad Halle als OCMW
Halle zijn zich hiervan bewust en hebben in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid een vrijwilligersproject op
poten gezet.

Dit project omvat het maken van een inventaris van het vrijwilligerswerk in Halle (zowel van vrijwilligers als van
organisaties die met vrijwilligers werken), het voeren van promotie voor vrijwilligerswerk op verschillende
evenementen (o.a. op de komende jobbeurs) en het motiveren van organisaties om hun vrijwilligersvacatures
kenbaar te maken via de website www.vrijwilligerswerk.be

Meer info: Dienst Sociale Projecten
Telefoon: 02 363 23 06
Vragen naar: Nadia Denayer

nadia.denayer@halle.be
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FRGE – Energie besparen, betaalbaar voor iedereen.
Het FRGE oftewel het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost verstrekt goedkope energieleningen voor
energiebesparende maatregelen aan de woning. De stad Halle en het OCMW hebben 3Wplus Energie als lokale
entiteit aangeduid die het geld voor deze leningen ter beschikking stellen.
De goedkope energieleningen worden aangegaan voor een bedrag tot 10.000 euro met een maximale rentevoet

van 2% of 0,5%. Deze lening is er voor iedere inwoner van Halle, maar de lokale entiteit richt zich eveneens op
een specifiek bepaalde doelgroep.

Binnenkort zal een medewerker van 3Wplus een zitdag houden in de woonwinkel. Voor meer informatie
hieromtrent kan u contact opnemen met de medewerkers van de woonwinkel.

Voor meer informatie:
http://www.frge.be
http://www.3wplus.be
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Evaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan
Het decreet lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 voorziet in een tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal
beleidplan. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, vraagt aan alle lokale
besturen om uiterlijk op 15 mei 2011 te rapporteren over deze tussentijdse evaluatie.

De stad en het OCMW van Halle hebben, in samenspraak met de verschillende themagroepen, een evaluatie
opgemaakt. Dit rapport resulteerde in een algemene conclusie – met sterktes en aandachtspunten – en
aanbevelingen.

De volledige evaluatie zal eind mei raadpleegbaar zijn op de website van de stad en het OCMW. Het loont zeker
de moeite om dit document door te nemen en op deze manier een zicht te krijgen op wat we tot nu toe reeds
hebben gerealiseerd!

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Marion Jansens (Directeur Welzijn, Stad Halle) of Jan De Winne
(Departementshoofd Welzijn, OCMW Halle).
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Themagroep Huisvesting erkend als structureel adviesorgaan.
De themagroep huisvesting binnen het lokaal sociaal beleid van Halle – woonraad – is door de stad en het OCMW
van Halle erkend als structureel adviesorgaan inzake huisvesting en wonen.

In Halle is er sedert 2004 een lokaal woonoverleg dat op regelmatige basis plaatsvindt. De woonraad is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de stad, de politie en brandweer, het OCMW, vertegenwoordigers van
betrokken externe organisaties (woonpunt Zennevallei, huurdersbond, toegankelijkheidsbureau, SVK, …) en
vertegenwoordigers van doelgroepen en personen met een beperking

(De steenman, Begeleid wonen

Pajottenland, …).

Het doel van de woonraad is te komen tot een betere dienstverlening, een proactief beleid te voeren en de
mogelijkheid tot preventie, een grotere efficiëntie en effectief te ontwikkelen door netwerkontwikkeling en te
komen tot een betere beleidsturing en versterking van de bestuurskracht door een breder draagvlak, lange
termijn denken, betere sturing van diverse projecten en een beter doelgroepenbeleid.

Voor meer info kan u contact opnemen met de woonwinkel in Halle.
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Ontwikkeling van een sociale campus in Halle.
Eind jaren 1980 werd in Halle de vzw KOKA opgericht (Koepel Organisatie Kans Armoede) met het oog op het
aanpakken van de armoedeproblematiek. Om dit te realiseren werd in 1989 een gebouw aangekocht waarin
sindsdien tal van werkingen met kansarmen gehuisvest werden.
Zowel in de beleidsnota van de stad als in de beleidsnota van het OCMW werd vanaf 2001 ingeschreven bijzondere
aandacht te willen besteden aan de meest kansarmen.

Bij de opmaak van het beleidsplan lokaal sociaal beleid 2008-2013 werd duidelijk dat in onze regio sprake is van
structurele tekorten op vlak van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, tevens werd gekozen zeer nauw samen
te werken met de partners die in Halle een werking hebben. Halle is duidelijk een blinde vlak op basis van sociale
voorzieningen.

Eind 2009 lanceerde de Provincie Vlaams-Brabant het idee om de structurele tekorten aan te pakken door middel
van sociale campussen. Een sociale campus is een plaats waar verschillende sociale organisaties een werking
hebben en door het gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur en dergelijke kosten kunnen delen, waarvoor
het voor organisaties haalbaar is om in Halle een werking uit te bouwen. Kortom de provincie stelde financiële
middelen ter beschikking indien in Halle een sociale campus zou gerealiseerd worden.
Begin 2010 contacteerde het stadsbestuur alle organisaties, betrokken bij het lokaal sociaal beleid van Halle, met
de vraag naar mogelijke interesse in een sociale campus concept. Een 15-tal organisaties reageerden positief op
onze oproep.

Het stadsbestuur onderzocht grondig de haalbaarheid. Omwille van Europese subsidiëring werd er immers een
zeer scherpe timing opgelegd. Er werd hard gewerkt aan de voorbereidingen: aanstellen projectcoördinator,
zoektocht naar panden, financiële afwegingen,…

Van zodra de slaagkans reëel werd, lanceerde het stadsbestuur in november 2010 een tweede oproep naar
organisaties inzake interesse in de sociale campus. Opnieuw grote interesse: van zo’ n 20-tal organisaties.
Met de geïnteresseerde organisaties werd een overleg georganiseerd om hun interesse uit te zuiveren: voorkeur
locatie, koop/huur, inhoud noden,…

Tevens werd een zoektocht gestart naar mogelijke panden.
Het schepencollegebesliste om de campus verder te onderzoeken in Nederhem, een hele nieuwe campus, vlak
naast het station.
Naast het zwembad, zullen in Nederhem heel wat woongelegenheden gebouwd worden alsook 3
appartementsgebouwen.
Het is net deze appartementsgebouwen die in het kader van de campus perspectieven openen.
De bouw van de appartementen gebeurt in fases.

In fase 1, gaat de bouw van een eerste appartementsgebouw van start tegen eind 2011.

Omwille van deze timing, het feit dat voor het Europese subsidiedossier al verregaande engagementen nodig zijn
voor eind 2011 en de nog steeds onzekerheid over een aantal financiële middelen, werd duidelijk dat de campus
enkel haalbaar zou zijn indien het opgesplitst wordt in verschillende fases.
Het schepencollege besliste dan ook de sociale campus in fases op te splitsen, waarbij in fase 1 de kans werd
geboden aan organisaties die op korte termijn beslissingen konden nemen tot verwerving van een deel van het
gebouw in het eerste op te richten appartementsgebouw in Nedehem.

Het onderzoek is momenteel volop bezig waarbij Wit-Gele kruis, Centrum voor ambulante revalidatie en CAW de
intentie hebben op de gelijkvloerse en deels 1ste verdieping hun werking uit te bouwen. Tevens wenst de stad
hierin ruimte te voorzien zodat organisaties die momenteel in het KOKA-gebouw hun werking hebben, hun

werking verder kunnen zetten in de sociale campus. De intentie bestaat om op dat ogenblik het KOKA-gebouw te
verkopen en de verkoopwaarde mee te investeren in de campus.

Bij de opmaak van de plannen van de 2de appartementsblok in Nederhem zal opnieuw de mogelijkheid geboden
worden aan organisaties om een werking uit te bouwen in de sociale campus. In deze fase zal zowel de piste van
koop als huur onderzocht worden samen met de geïnteresseerde organisaties.

Momenteel wordt sterk gewerkt aan fase 1: opmaak plannen, voorbereiding VIPA-dossiers, voorbereiding dossier
Europa, voorbereiding aktes, financiële engagementen,…

Eind 2011 zal er financiële duidelijkheid komen en zullen alle organisaties gebrieft worden over de stand van
zaken en de kans krijgen om fase 2 te onderzoeken.

Een heuse opgave, met heel veel inzet, maar ook onzekerheden en geregeld zware obstakels…
Wij houden u alvast op de hoogte.
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Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Lokaal Sociaal Beleidspartners • Redactie: OCMW Halle
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten via lsb@ocmwhalle.be
In- of uitschrijven? Klik hier

