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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 26 januari 2021  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 
 
Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 
Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, 
Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De 
Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, 
Bavo Anciaux, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van 
Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert Boey, Mina Koukas, raadsleden. 
 
Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 
Lenvain, schepenen. 

 
Dirk Blommaert, algemeen directeur 
 
Afwezig: Anthony Vanoverschelde, raadslid 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 15 december 2020 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Kinderarmoede 

2. Overeenkomst supervisie 2021 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 15 december 2020 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 15 december 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Kinderarmoede 

2. Overeenkomst supervisie 2021 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Bij opstart van het GO-Team werd ter ondersteuning van de maatschappelijk werkers een externe 
supervisore voorzien met ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg.   Sinds 2018 is An Van Herck de 
supervisore van het GO-Team en inmiddels bij uitbreiding van het Team Intensieve Begeleiding en 
de Zorgcoach van onze thuiszorgdienst. 
 

Feiten en context 

De supervisore werd budgettair verder voorzien en de prijs per sessie van anderhalf uur (127,50 
EUR) werd behouden, met marge voor een bijkomende medewerker en of de mogelijkheid voor 
medewerkers van andere diensten om  kort beroep te kunnen doen op een supervisiemoment. 
 
De overeenkomst wordt jaarlijks voorgelegd ter goedkeuring en is in bijlage opgenomen bij dit 
verslag. 
 
Elke maatschappelijk werker die opgenomen is in de groep voor supervisie heeft de mogelijkheid 
om één keer per maand (bij  nood is uitbreiding mogelijk) beroep te doen op de supervisie.    In de 
overeenkomst 2021 zijn hiertoe 72 sessies voorzien.    In 2020 werd minder besteed dan begroot 
door de zwangerschap en aansluitende bevallingsrust van twee maatschappelijk werksters.    Er 
vonden rekening houdend met de zwangerschappen, verloven en ziektes 36 sessies plaats voor 
een totaal van 4.590 EUR (laatste twee nog te factureren). 
 
De supervisore helpt mee richting te geven aan het team met haar relevante ervaring, werkt mee 
aan de inhoud en methodiek en ondersteunt onze maatschappelijk werkers in hun zeer emotioneel 
belastende rol.  Zij toont zich een aanzienlijke meerwaarde voor het team.   De prijs blijft erg 
concurrentieel binnen de sector en is al drie jaar constant. 
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Juridische grond 

 

Adviezen - argumenten 

De overeenkomst met supervisore An Van Herck te verlengen vanaf 01/01/2021 voor de periode 
van één jaar. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :2021/012 ocmw Dienstjaar :  2021 

Nr. MJP : 1053 ARK: 6133000 Code beleidsveld: 0909 

Actie: 000206 Bedrag : 10.775  

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist de samenwerkingsovereenkomst met supervisore An 
Van Herck te verlengen met ingang van 01/01/2021 voor de duur van een jaar, met 72 voorziene 
sessies aan 127,5 EUR per sessie. 
 
 

 

 
 
 
 
Dirk Blommaert Eddy Moens 
Algemeen Directeur Voorzitter 
 
 
 
 


