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1. Preventieve woonbegeleiding vermijdt bij 71 procent een uit huis zetting 
 

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

OCMW van Geraardsbergen, is een groot succes. ‘In Vlaanderen wordt bij huurachterstand 

amper in tien procent van de gevallen een uit huis zetting vermeden.  In de Oudenbergstad 

bedraagt dat cijfer 71 procent’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau trots. ‘De 

veralgemening van die aanpak in Vlaanderen kan veel sociaal leed voorkomen.’ 
 

Aantal uit huis zettingen stijgt 

Elke week worden in Vlaanderen tot 250 gezinnen uit hun woning gezet omdat ze niet langer hun huur kunnen 

betalen. Dat heeft onderzoekster Jana Verstraeten van de KU Leuven becijferd. Een aantal bewoners kampen met 

een huurachterstal wegens een schuldenproblematiek, een verlaagd inkomen en uitzonderlijke extra uitgaven. 

Soms 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 en leven van een vervangingsinkomen: een 

werkloosheidsuitkering, invaliditeit of een leefloon.  

 

‘De toekomstperspectieven ogen weinig gunstig’, oordeelt OCMW-voorzitter David Larmuseau.  ‘De 

aangekondigde verhoging van de elektriciteitsprijs met de helft zal nog meer gezinnen in moeilijkheden brengen.’ 

 



Negentig procent effectieve uit huis zettingen 

Volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) steeg het aantal opgestarte procedures tot uit 

huis zetting in Vlaanderen tussen 2008 en 2013 met twintig procent: van 10.780 naar 12.958. Volgens VVS 

leidden negen op de tien procedures ook tot een effectieve uit huis zetting.  

De sociale woningen nemen daarvan maar tien procent voor hun rekening, maar daar steeg het aantal uit huis 

zettingen in de periode 2008-2010 met zeventig procent: van 896 naar 1.539. 

 

Preventieve aanpak loont 

Hoe kan dat maatschappelijke vraagstuk dat steeds verder om zich heen woekert, worden aangepakt? 

Een uitweg biedt de preventieve woonbegeleiding. Wanneer de huurachterstal oploopt tot meer dan drie 

maanden, worden de huurders voor de vrederechter gedaagd. Op het ogenblik dat die aanvraag binnenkomt, 

onderneemt de dienst ‘preventieve woonbegeleiding’ van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk actie. En nog 

voor de huurder twee of drie weken later op de zitting verschijnt, wordt bemiddeld om de uit huis zetting te 

voorkomen en de bijbehorende extra kosten te vermijden. 

 

In Geraardsbergen werden in het kalenderjaar 2015,  61 dossiers behandeld, bijna het dubbele van in 2014. In 50 

dossiers kon de huurder worden bereikt en werd actie ondernomen.  

De laagdrempelige en intensieve begeleiding omvatte zowel het informeren, het stimuleren en het toeleiden 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.  

 

‘Een aanklampende aanpak was 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. 

 

‘De resultaten zijn zeer goed’, beklemtoont Larmuseau. ‘31 kwetsbare huurders verdedigden zich bij de 

vrederechter en in de meeste gevallen werd de huurachterstand vereffend. In 32 van de 46 afgesloten dossiers, of 

71 procent, werd de bewoning behouden of een alternatieve huisvesting gevonden waardoor dakloosheid werd 

vermeden.’ 

 

Aanpak veralgemenen 

‘Die aanpak past binnen het beleid van het OCMW-bestuur om de sociale problemen die zich aandienen bij de 

wortel aan te pakken’, besluit Larmuseau. ‘Ik pleit voor de veralgemeende invoering omdat daardoor veel onnodig 

sociaal leed kan worden voorkomen.’ 

 

 
 



2. Activeringsbeleid begeleidt 281 personen in elf trajecten 
  

Werkbereidheid is de basisvoorwaarde om steun te krijgen van het OCMW. ‘Via elf trajecten 

worden 282 personen op maat begeleid’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Op hun 

tempo worden ze klaargestoomd om door te groeien naar een job in het normale economische 

circuit.’ 

 

Het OCMW verbindt aan het geven van sociale steun de verplichting om werk te zoeken. Om die 

doorstroming naar de arbeidsmarkt optimaal te laten verlopen, werden elf verschillende trajecten 

ontwikkeld. Die laten een aanpak op maat toe. 

 

Onderzoek van de werkbereidheid (41 cliënten) 

Tijdens de drie maanden na toekenning van een leefloon wordt de werkbereidheid van de cliënt 

onderzocht. De maatschappelijk werker heeft ook oog voor de billijkheidsredenen die een belemmering 

kunnen vormen. Voorbeelden zijn dakloosheid, overmatige schuldenlast, middelengebruik, lichamelijke 

en psychische ongeschiktheid, een onstabiele familiale situatie, geen opvang voor kinderen en het 

verblijfsstatuut. Verder worden de tewerkstellingsmogelijkheden in kaart gebracht en gebeurt er een 

screening. Vervolgens wordt voor iedere cliënt een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke 

Integratie (GPMI) opgemaakt met concrete engagementen.  

 

Voortraject tewerkstelling (drie trajecten - 42 cliënten) 

Wanneer een cliënt nog met belemmeringen kampt, wordt eerst aan zijn  kennis en de verdere 

ontwikkeling van zijn competenties gewerkt. Vaak gebeurt een doorverwijzing naar gespecialiseerde 

extern partners zoals Leerpunt, de VDAB en het volwassenenonderwijs. Telkens worden afspraken 

gemaakt rond de aanwezigheid op de opleiding en de opvolging van de resultaten.  

 

Traject Tewerkstelling (drie trajecten - 86 cliënten) 

Personen die onmiddellijk een job zoeken in het normaal economisch circuit worden doorverwezen 

naar de VDAB. In het GPMI staan afspraken in verband met het aantonen van het zoeken naar werk, de 

deelname aan de Jobclub, de inschrijving bij interimkantoren, sollicitaties enzovoort.  

Wanneer een begeleide tewerkstelling is aangewezen gebeurt een activering in kader van een artikel 60 

binnen een van de 26 werkvloeren die het OCMW aanbiedt. Bij aanvang wordt een trajectplan 

opgemaakt met afspraken.  

 

Die tewerkstelling dient als hefboom om de cliënten ar na afloop te laten doorstromen naar vast werk.  

 

Traject billijkheid (113 cliënten) 

Vaak kampen cliënten met één of meer belemmeringen: lichamelijk, psychisch, op het vlak van sociale 

relaties, de huisvesting en justitie die een tewerkstelling in de weg staan. In dit geval worden binnen het 

GPMI afspraken gemaakt voor het wegwerken van die belemmeringen.  

Dat gebeurt ook bij cliënten die kampen met medisch arbeidsongeschikt of die een vrijstelling krijgen 

voor het volgen van een voltijdse studie.  



Evaluatie 

Elk GPMI wordt minstens om de drie maanden geëvalueerd. Daarbij worden de gemaakte afspraken 

beoordeelden ondertekend door de cliënt en dossierbeheerder. Wanneer aan de vastgelegde 

voorwaarden niet is voldaan, volgt eerst een waarschuwing en vervolgens een vermindering van het 

leefloon. Bij een tweede negatieve evaluatie wordt het leefloon tijdelijk  geschorst. Wanneer een cliënt 

gedurende langere periode de afspraken niet naleeft wordt het leefloon stopgezet.  

‘Het OCMW voert een sterk sociaal beleid’, besluit voorzitter Larmuseau. ‘De verscheidenheid in onze 

aanpak laat toe om iedereen op maat te helpen. Iedereen krijgt ook steun indien nodig, maar moet ook 

zijn bereidheid om te werken aantonen. We zijn bij de behandelijking van de dossiers streng, maar 

rechtvaardig.’ 

 

 

3. Dertig procent studerende leefloners behaalt diploma 
 

In het schooljaar 2014-2015 hebben acht van de 27 ‘studerende’ leefloners van het OCMW van 

Geraardsbergen een diploma behaald. Het slaagpercentage van dertig procent stemt OCMW-

voorzitter David Larmuseau tevreden, maar toch is die stap voor velen te hoog gegrepen. 

 

Meerderjarige studenten wiens ouders een inkomen hebben dat lager ligt dan een leefloon voor een 

gezinssituatie, kunnen via het OCMW een aanvraag doen om een leefloon te bekomen.  

 

Driemaandelijkse opvolging 

‘Hun studietraject wordt nauwlettend opgevolgd’, legt voorzitter David Larmuseau uit. ‘Minstens 

driemaandelijks gebeurt een evaluatie op basis van hun inzet en resultaten.’ Bij een positieve evaluatie 

loopt het dossier verder.  

 

Wanneer de beoordeling onvoldoende is, worden de studenten gemotiveerd om contact op te nemen 

met het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) of met een studiebegeleider die hen kan helpen in 

hun studiemethode. ‘Wanneer de leefloners door omstandigheden niet geslaagd zijn, krijgen zij de 

mogelijkheid om hun schooljaar te hernemen’, weet Larmuseau. ‘Hun leefloon wordt dan niet stopgezet, 

teneinde hen toch de mogelijkheid te geven om hun diploma te behalen. De mensen krijgen een tweede 

kans. Maar daar houdt op. Twee jaar terug hebben we beslist nog maar één bisjaar te aanvaarden. 

Sindsdien is het aantal studerende leefloners gehalveerd.’ 

 

Dertig procent slaagt 

Tijdens het schooljaar 2014-2015 hebben acht Geraardsbergse leefloners een diploma behaald terwijl 

elf personen hun studies hebben stopgezet. ‘Dit is een goed resultaat’, weet de OCMW-voorzitter. ‘We 

mogen immers niet vergeten dat het onderwijs in Vlaanderen aan de wereldtop staat.’ 

Van de acht afgestudeerde studenten zijn er vijf aan het werk en worden er nog drie begeleid. Bij de elf 

niet geslaagden worden er nog zes verder opgevolgd.  

 

 



‘Verder studeren is voor leefloners geen mirakeloplossing’, besluit Larmuseau. ‘Wel biedt het voor 

mensen die zowel getalenteerd als gemotiveerd zijn een mogelijkheid. Wij blijven die dan ook 

aanbieden.’ 

 

 
 

 

4. Aankondigingen  

Eetfestijn CD&V Geraardsbergen 

 

 

 

 



 

Eetfestijn David Larmuseau, OCMW-voorzitter 

Schepen voor Sociale Zaken en Welzijn 

 
 

ijkomende vragen zijn steeds welkom. 
 
Tevens vindt u de nieuwsbrief voor de maand januari 2016  op mijn website www.davidlarmuseau.com. 
 
Veel leesplezier!  

David Larmuseau 

 

 

E-mail: david_larmuseau@hotmail.com  

Telefoon : 0486/544 285  

Web: http://www.davidlarmuseau.com  

www.facebook.com/david.larmuseau 
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