
 

Maandelijkse nieuwsbrief & aankondigingen David Larmuseau – Mei  2017 

INHOUD 

1. Denktank “De Oriëntatietafel” – 6 juni 2017 – Priorij Hunnegem – 20 uur 

2. Preventieve woonbegeleiding boekt goede resultaten. Uit huis zetting in negentig 

procent voorkomen.  

3. Werking Taalcoach binnen Huis van het Kind voortgezet. Ondersteuning van 

basisscholen boekt uitstekende resultaten. 

4. Vijfjarig bestaan Thuisverpleging Hunnegem 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Tiebreak. 
David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije weken in zijn blog  
 
Tiebreak.  Hierbij gevoegd vindt u de blogberichten van de maand mei 2017. 
 
Nr. 37.: Taalcoach. Lees meer:  http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2017/05/15/Taalcoach 
 
Alle vorige tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.davidlarmuseau.com/single-post/2017/05/15/Taalcoach
http://www.davidlarmuseau.com/


1. Denktank “De Oriëntatietafel”  
 

 
 

 

6 juni 2017: Activeringsbeleid op maat doet OCMW-cliënten doorstromen naar 

werk.  

 
Bouwen aan een sociaal en een algemeen welzijn voor de inwoners van Geraardsbergen. Nadenken over het 

sociaal en algemeen welzijn voor de inwoners van Geraardsbergen. Dat is de missie van een nieuwe 

Denktank onder leiding van OCMW-voorzitter David Larmuseau. De naam verwijst naar de stenen tafel op de 

Oudenberg. Het doel is om met alle geïnteresseerden te zoeken naar nieuwe oriëntatie voor de komende 

generatie(s).  

 

Meer over de Denktank kan u ook volgen op mijn website http://www.davidlarmuseau.com/denktank 

 

Iedereen van harte welkom! 

 

 

http://www.davidlarmuseau.com/denktank


2. Preventieve woonbegeleiding boekt goede resultaten. Uit huis zetting 

in negentig procent voorkomen.  

De preventieve woonbegeleiding van het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen, in samenwerking met het OCMW van 

Geraardsbergen, is een groot succes. Dat het aantal dossiers daalt, ondanks de verhoging van de 

elektriciteitsprijs met de helft bewijst volgens David Larmuseau dat het sterke sociale beleid van het OCMW 

ook vruchten afwerpt. ‘In de meeste gevallen werd dakloosheid vermeden. Wel staan we voor de uitdaging 

om het cijfer van tien procent effectieve uit huis zettingen verder naar beneden te halen.’ 

 

Aantal uit huis zettingen daalt licht 

Elke week dreigt in Geraardsbergen één gezin uit zijn woning te worden gezet wegens huurachterstand. Aan 

de basis daarvan ligt een schuldenproblematiek in een combinatie met een verlaagd inkomen en 

uitzonderlijke extra uitgaven. Vaak is de huurprijs ook te hoog  in verhouding tot het inkomen of zijn er 

geschillen over onderhoudswerken.  

Dat alles hangt bij veel huurders samen met een verslavingsproblematiek, relatieproblemen, detentie en 

andere psychosociale  moeilijkheden. De meesten zijn alleenstaand of koppels zonder kinderen die leven van 

een vervangingsinkomen: een werkloosheidsuitkering, invaliditeit of een leefloon. In een op de drie gevallen 

zijn ook kinderen betrokken. 

‘De daling van het aantal dossiers met 3,38 procent is een groot succes’, weet David Larmuseau.  ‘Want we 

hadden verwacht dat de verhoging van de elektriciteitsprijs met de helft veel meer gezinnen in moeilijkheden 

zou brengen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Die ontwikkeling toont aan dat het sterke sociale beleid van 

het OCMW vruchten afwerpt.’ 

 

Aanklampende aanpak loont 

De dienst ‘preventieve woonbegeleiding’ van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk contacteert binnen 

de week de huurders die voor de vrederechter worden gedaagd. En nog voor de zitting, twee of drie weken 

later, wordt bemiddeld om de uit huis zetting te voorkomen en de bijbehorende extra kosten te vermijden. 

In Geraardsbergen werden vorig jaar 59 dossiers behandeld, twee minder dan in 2015. In 46 dossiers kon de 

huurder worden bereikt en er werden 27 begeleidingstrajecten opgestart.  

De laagdrempelige en intensieve trajecten omvatten zowel het informeren, het stimuleren en het toe leiden 

naar welzijnsdiensten; het vergezellen van de huurder naar de zitting op het vredegerecht; hulp bij de 

aanvraag van budgetbeheer of de inschakeling van een pro deo advocaat; en het helpen zoeken naar een 

alternatieve huisvesting en de doorverwijzing naar het Sociaal Verhuur Kantoor.  

‘Die aanklampende aanpak is noodzakelijk om tot goede resultaten te komen’, weet de OCMW-voorzitter. 

Veel tijd en energie ging naar het motiveren van de mensen om naar de zitting te komen en de hulp bij het 

uitoefenen van het recht op verdediging. De kwetsbare huurders kregen informatie over hun rechten en 

plichten en ook een erkenning van hun probleem. 

 

 

 



Werken aan resterende tien procent  

‘De resultaten zijn zeer goed’, beklemtoont David.  ‘In de meeste gevallen werd de huurachterstand 

vereffend. Vaak werd de bewoning behouden of een alternatieve huisvesting gevonden waardoor 

dakloosheid werd vermeden. Voor zover bekend werd maar in zes gevallen overgegaan tot een uit huis 

zetting. We staan nu voor de uitdaging om ook dat cijfer verder naar beneden te halen.’  

 

*** 

3. Werking Taalcoach binnen Huis van het Kind voortgezet. Ondersteuning van 

basisscholen boekt uitstekende resultaten. 

De Taalcoach van het Huis van het Kind helpt de taalachterstand bij kinderen in een kwetsbare situatie 

bijwerken. ‘Dit project pakt het probleem van taalzwakke en anderstalige leerlingen bij de wortel aan’, zegt 

OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Omdat dit project uitstekende resultaten boekt, wordt de werking 

voortgezet.’ 

 

De kinderarmoede is in Geraardsbergen wijd verspreid. In het stadscentrum wordt bijna de helft in armoede geboren. 

Een van de belangrijkste knelpunten is de taalachterstand. Het actieplan van het OCMW is zeer ambitieus. Dat wil alle 

kinderen gelijke onderwijskansen geven. Om die doelstelling te verwezenlijken, is het noodzakelijk om te werken aan 

de taalachterstand van de vele taalzwakke en anderstalige kinderen. En om dat vraagstuk aan te pakken, kwam vanaf 1 

september 2016 binnen het Huis van het Kind een Taalcoach in dienst. 

 

Netoverschrijdende workshops 

Haar hoofdopdracht is het informeren van de directies, de zorgcoördinatoren en leerkrachten van alle Geraardsbergse 

basisscholen. Dat omvat het geven van vormingen en advies over methodieken en materialen en het helpen 

ontwikkelen van een taalbeleid. Grote aandacht krijgen de aanpak van woordenschatontwikkeling in de klas en het 

gebruik van beeldtaal en ondersteunende pictogrammen. 

In de periode september 2016-maart 2017 werden 34 netoverschrijdende workshops gegeven over onder andere de 

taalstimulering door taalspelletjes, woordenschatdidactiek, het gebruik van Apps in de kleuterklas en de communicatie 

naar de ouders.  

 

Materialenbibliotheek 

Door de laagdrempelige bereikbaarheid is de Taalcoach druk bevraagd door leraren en directies. In diverse scholen 

lopen 67 trajecten waarin tal van facetten van het taalbeleid aan bod komen. Daarbij wordt op maat gewerkt aan een 

oplossing.  

‘Een veelvuldig gebruikt instrument is de materialenbank’, weet David Larmuseau. ‘Die telt 240 stuks die kunnen 

worden uitgeleend. Daarnaast wordt ook een digitale materialenbank uitgebouwd die de leerkrachten via het internet 

kunnen raadplegen.’  

Een ander aspect van de dagelijkse werking is het uitwerken van een aanbod voor de nascholing. 

 

Toekomstplannen 

‘De voorbije maanden werden bergen werk verzet’, weet de  OCMW-voorzitter, ‘maar het werk is nog lang niet af.’ Zo 

wordt de komende periode werk gemaakt van de uitbouw van een Infopunt. Elke woensdagnamiddag zal de 



materialenbibliotheek vrij toegankelijk voor leerkrachten en kunnen ook ouders langskomen met vragen over de school 

of brieven die ze niet begrijpen, terwijl voor de kinderen die thuis geen computer hebben laptops ter beschikking 

worden gesteld.  

Naast de verdere uitbouw van de materialenbibliotheek komt er een maandelijks nieuwsbrief en worden ook de 

pagina’s op de nieuwe website van de stad Geraardsbergen op punt gesteld. Ten slotte worden nieuwe workshops 

gepland en wordt er gewerkt aan een taalaanbod tijdens de speelpleinmomenten.  

‘Het groot enthousiasme dat deze werking uitstraalt, vindt een uitstekende voedingsbodem in het zeer dynamische 

Huis van het Kind’, besluit Larmuseau. ‘Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit werk in de diepte duurzame resultaten 

zal opleveren.’ 

 

 
 
 

*** 
 

4. Vijfjarig bestaan Thuisverpleging Hunnegem 
 
Thuisverpleging Hunnegem vierde op 16 mei 2017 zijn vijfjarig bestaan in een afgeladen zaal De Spiraal. Dank 

om het vertrouwen en inzet van collega's. 

 

Hieronder enkele sfeerfoto’s: 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
*** 

 
 



 

Bovenstaande info vindt u ook terug op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
Bijkomende vragen en opmerkingen zijn steeds welkom. 
 
Veel leesplezier!  

David Larmuseau 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 

Uitschrijven + (Naam invullen) 
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