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_______________________________________________________________________________________________________ 

David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije week in zijn blog 
Tiebreak. 
Hierbij gevoegd vindt u de blogberichten van de maand oktober. 
Nr. 25: Dag van de Leraar. Op 5 oktober vond de Dag van de Leraar plaats.     
Nr. 26: Veerkracht. 10 oktober 2016: Dag van de Geestelijke Gezondheid met gratis filmvoorstelling “Les 
Intouchables”.    
De Tiebreaks kan u lezen op mijn website www.davidlarmuseau.com/homepage. 

 
1. Leerpunt organiseert projectwerken voor jongeren – Vormingsaanbod wordt 

uitgebreid.  
 
Het vormingsaanbod van Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen in het OCMW van Geraardsbergen wordt 
uitgebreid. In het schooljaar 2016-17 worden vijf projectweken voor jongeren ingericht, met daaraan 
gekoppeld een opvolging. Verder vindt elke vrijdagvoormiddag een Jobclub plaats. ‘Die aanpak versterkt de 

http://www.davidlarmuseau.com/homepage


positieve krachten van de deelnemers’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Het doel is hun activering 
naar de arbeidsmarkt.’ 
 
Het OCMW van Geraardsbergen zet al jaren in op de activering van zijn leefloners. Om dat doel te bereiken, 
wordt naast de goed werkende Cel Tewerkstelling van het OCMW ook Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen 
ingeschakeld.  
 
Wekelijkse Jobclub en projectweken 
Het vormingsaanbod van Leerpunt omvat in de eerste plaats de inrichting van een ‘Jobclub’ of een intensieve 
sollicitatietraining die wekelijks plaatsvindt op vrijdagvoormiddag in het OCMW. De deelnemers krijgen les in 
sollicitatietechnieken en worden getraind hoe ze een job kunnen opsporen. Wegens het succes van die 
aanpak wordt deze werking gecontinueerd. 
Daarnaast wordt in het schooljaar 2016-2017 voorzien in de organisatie van vijf ‘projectweken voor 
jongeren’, met daaraan gekoppeld een opvolging die begint op donderdagvoormiddag na de projectweek. 
 
Kansen op arbeidsmarkt vergroten 
‘Die cursussen willen het talent, de positieve krachten en het groeipotentieel van de deelnemers 
versterkten’, verduidelijkt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Daardoor vergroten de jongeren hun kansen 
op de arbeidsmarkt. En dat is de finale doelstelling.’ 

 

 
 
 

2. Proeftuin verlengd en uitgebreid – Intensief Integratietraject voor niet-Europese 

jonge mama’s is groot succes.  

Wegens het grote succes wordt de werking van de proeftuin voor de integratie van laaggeschoolde, niet-
Europese jonge mama’s in het OCMW van Geraardsbergen verlengd en uitgebreid. ‘Door een intensieve 
begeleiding verloopt hun integratie sneller en grondiger’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘We 
gaan die dynamiek dan ook continueren.’ 
 
Het Vlaams Agentschap Inburgering en Integratie organiseert vanaf maart 2016 met Europese middelen een 
proeftuin voor de integratie van laaggeschoolde niet-Europese jonge vrouwen.  
 



Waarover gaat het? ‘Het concept is eenvoudig’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘Jonge moeders 
worden met hun pas geboren kinderen bij elkaar gebracht over de grenzen van talen, nationaliteit, cultuur en 
religie. Een medewerkster van Kind en Gezin, bijgestaan door een werknemer van Leerpunt en de dienst 
Inburgering geven op dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag les. De kinderen komen mee en breken 
letterlijk het ijs. Zij zorgen er immers voor dat de jonge moeders zich niet terugtrekken in isolement, maar 
samenkomen om onder begeleiding hun ervaringen te delen, van elkaar te leren en met elkaar te praten.’ 
 
Schoolvoorbeeld 
De proeftuin bereikt 23 gezinnen die vaak geïsoleerd leven en normaal zeer moeilijk toe te leiden zijn naar 
hulpverlening. ‘Het project is uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van een mooie samenwerking tussen het 
Huis van het Kind, Het Vlaams Agentschap, Leerpunt en Kind en Gezin’, verduidelijkt Larmuseau. ‘Tijdens dit 
intensieve leerproces zetten de moeders dankzij de intense contacten met de begeleiders grote stappen in 
hun persoonlijke ontwikkeling en inburgering.’  
Na vier maanden krijgen de deelnemers een getuigschrift van Maatschappelijke Oriëntatie. 
 
Opvolgtraject en nieuwe cursus 
Niet alleen willen het Huis van het Kind, Het Vlaams Agentschap, Leerpunt en Kind en Gezin de dynamiek van 
dit project continueren. Ook zijn de moeders vragende partij voor een voortzetting daarvan. 
Daarom heeft de OCMW-raad van 12 oktober beslist om dit project te verlengen. ‘Het is immers van het 
grootste belang om, deze doelgroep te blijven betrekken bij de werking van het Huis van het Kind’, vervolgt 
de OCMW-voorzitter. ‘Maar op dit moment is de directe toeleiding naar de gewone werking nog niet 
haalbaar. Er is nog een extra ondersteuning nodig omdat de drempels inzake de kennis van het Nederlands 
en de cultuur nog te hoog zijn.’ 
 
Daarnaast wordt een nieuwe cursus gelanceerd om andermaal minstens tien nieuwe gezinnen te bereiken. 
‘We gaan een oudergroep oprichten die het hele jaar door gezinsondersteuning aanbiedt. Van die aanpak zal 
iedereen op termijn de vruchten plukken’, besluit Larmuseau. ‘Niet alleen de moeders, maar heel de 
samenleving.’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Duurzaam winkelen voor kansarmen in Geraardsbergen – Wereldactiedag voor 

Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting. 

‘Er komt in Geraardsbergen op korte termijn geen Sociale Kruidenier op advies van de Stuurgroep die alle 
partners groepeert‘, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Wel wordt in samenwerking met alle partners 
die actief zijn op het terrein de huidige voedselbedeling omgevormd naar ‘duurzaam winkelen’. Daarin gaat 
het OCMW fors investeren.’ 
 
Alle partners rond dezelfde tafel 
‘Tot 2013 waren in Geraardsbergen vijf instanties actief bij de bedeling van voedsel aan kansarmen’, vertelt 
OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Op ons initiatief werden al die werkingen op dezelfde leest geschoeid. 
Alle partners maken deel uit van een Stuurgroep, onder de leiding van het CAW. Die coördineert de werking 
rond de voedselbedeling en adviseert  de OCMW-raad. Er werd  tot dusver schitterend geleverd.’ 
 
Geen Sociale Kruidenier 
Vanuit het OCMW-bestuur werd aan de stuurgroep gevraagd een dossier en standpunt uit te werken om de 
voedselbedeling te laten evolueren naar een Sociale Kruidenier. 
De experts op het terrein hebben unaniem geoordeeld om die niet op te richten. De inrichting vergt een veel 
te grote investering in infrastructuur en personeel, die in verhouding weinig oplevert voor de gezinnen. In de 
plaats daarvan werd op de maat van Geraardsbergen een nieuw project ontwikkeld. Dat werd toegelicht en 
unaniem  goedgekeurd op de OCMW-raad van 12 oktober. 
 
Weggeefwinkel & hygiënische winkel 
‘In functie van de reële noden van de stad werd het concept van het duurzaam winkelen’ ontwikkeld, 
verduidelijkt de OCMW-voorzitter. ‘De basis is dat de gratis voedselbedeling die momenteel bestaat, met 
onder andere de kookworkshops, behouden blijft. Verder wordt voorzien in de oprichting van een 
doorgeefwinkel voor de voedseloverschotten. Die zal worden ingericht in het Wijkcentrum de Poort.’ 
 

 
                                                        Voorbeeld winkel met hygiënische producten            Voedseloverschotten voor de doorgeefwinkel 

 
Open structuur 
‘Het OCMW gaat voor dit project bijkomend een deeltijds personeelslid aanwerven en extra mankracht 
inhuren bij het CAW’, besluit Larmuseau. ‘Het blijft een bewuste keuze van het OCMW-bestuur om haar 
beleid mede te laten aansturen door de experts op het terrein. Op die manier worden de reële noden het 
best gelenigd. Omdat wij werken met een open structuur kan iedereen aan de tweemaandelijkse 
vergaderingen van de Stuurgroep deelnemen.’ 



4. ‘Kinderarmoede wordt bij de wortel aangepakt’. – Nooit voorheen voerde 

Geraardsbergen zo’n sterk sociaal beleid. 

‘Met grote verwondering nemen wij kennis van de nota van SP.A-Groen’, zegt OCMW-voorzitter David 
Larmuseau. ‘Want wie de politiek in Geraardsbergen van dichtbij volgt, weet dat in Geraardsbergen nooit 
voorheen zo’n sterk sociaal beleid wordt gevoerd en dat de strijd tegen de kinderarmoede de topprioriteit is. 
Het structurele beleid dat wij met alle partners op het terrein vorm geven, is een werk van lange adem, maar 
pakt het probleem wel bij de wortel aan.’ 
 
3,5 miljoen extra voor een sterk sociaal beleid 
‘Ik begrijp echt niet waarom de SP.A-Groen altijd weer haar pijlen richt op het OCMW’, zegt OCMW-
voorzitter David Larmuseau. ‘Nooit voorheen werd in Geraardsbergen zo’n sterk sociaal beleid gevoerd. Tot 
2018 zal bijkomend 3,5 miljoen euro zijn besteed aan nieuwe initiatieven die de sociale vraagstukken bij de 
wortel aanpakken. Dat bijkomend geld vrijgemaakt door meer inkomsten uit subsidies, zonder de prijzen te 
verhogen, en efficiënter om te springen met de werkingsmiddelen en personeel, zonder diensten af te 
bouwen.’ 
 
Strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit 
Het overgrote deel van het geld gaat, in toepassing van het Meerjarenplan 2014-19, waar de strijd tegen de 
kinderarmoede de topprioriteit is, naar de uitbouw van het Huis van het Kind. Dat coördineert de strijd tegen 
de kinderarmoede coördineert. 
 

 
  Foto: Wereldactiedag voor Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting in Geraardsbergen 

 
De voorbije drie jaar kwam een waslijst op van nieuwe initiatieven tot stand: de Spelotheek, de 
geboorteondersteuning, de centralisering van de voedselbedeling en de preventieve woonbegeleiding. 
‘Daarnaast geeft het expertisecentrum Kraamzorg De kraamkaravaan bijkomende ondersteuning aan 
gezinnen die leven in armoede’, vervolgt de OCMW-voorzitter. ‘Een ervaringsdeskundige van vzw De Link 
werkt nauw samen met de organisaties die actief zijn in het Jeugdwelzijnsoverleg en op 1 september 2016 
kwam een taalcoach in dienst die de lagere scholen van Geraardsbergen ondersteunt.’  
 
 
 



Vier nieuwe beslissingen op jongste OCMW-raad 
SP.A-groen verspreidt zijn persmededeling op het ogenblik dat de OCMW-raad vier nieuwe initiatieven heeft 
goedgekeurd. Een: wegens het grote succes wordt de werking van de proeftuin die een inburgering beoogt 
van laaggeletterde niet EU-vrouwen met jonge kinderen verlengd en uitgebreid. Twee: bovenop de twee 
voltijdse medewerkers van het Huis van het Kind, wordt bijkomend een maatschappelijk werker 
aangeworven. Drie: er komt in het Huis van het Kind een ruilwinkel voor baby- en kinderkledij. En vier: een 
actieplan is goedgekeurd waardoor de voedselbedeling zal evolueren naar een project van duurzaam sociaal 
winkelen. Zo komt er bijvoorbeeld een herverdeelwinkel voor de voedseloverschotten. 
 
Projecten in de pijplijn 
Larmuseau verwijst verder naar initiatieven die in de pijplijn zitten. ‘Zo werken aan een ‘woonproject’ dat de 
slechte kwaliteit van de huurwoningen gaat aanpakken. Dat de achillespees van het armoedevraagstuk.’ 
Bovendien heeft het OCMW-bestuur nog voor de publicatie van de jongste cijfers van Kind en Gezin beslist 
om op 24 en 28 november een Rondetafelconferentie over de kinderarmoede te organiseren. Het bestuur wil 
de komende jaren immers nog een tandje bijsteken en zal daarvoor bijkomend geld uittrekken. 
Op de vraag welke maatregelen er komen, blijft Larmuseau het antwoord op dit moment schuldig. ‘Dat zal 
worden beslist op de Rondetafelconferentie en door de Stuurgroep van het Huis van het Kind die het 
kinderarmoedebeleid aanstuurt. Daarin hebben alle organisaties zitting die in Geraardsbergen zijn begaan 
met het vraagstuk van de kinderarmoede. Het voorstel van de schoolopbouwwerker van SP.A-Groen zal op 
die beide fora worden besproken en beoordeeld.’  
 
Structurele oplossingen 
‘Ik kan SP.A-Groen geruststellen’, besluit de OCMW-voorzitter. ‘We hebben de toestand perfect onder 
controle. Meer nog: in samenwerking met alle partners op het terrein werken wij aan structurele 
oplossingen. Omdat die het complexe vraagstuk van de kinderarmoede bij de wortel aanpakken, ben ik er 
rotsvast van overtuigd dat het huidige beleid op termijn vruchten zal afwerpen. 2018 is kort dag, want zo’n 
beleid een werk van lang adem is. Maar ik heb geen schrik om beoordeeld te worden op de resultaten van 
mijn beleid.’  
 
Stad steunt OCMW-beleid 
‘Het stadsbestuur ondersteunt voluit het vernieuwende beleid van het OCMW in de strijd tegen de 
kinderarmoede’, onderstreept burgemeester Guido De Padt. ‘Vanuit de stad werden de voorbije jaren tal van 
initiatieven genomen die het gevoerde beleid op het vlak van de kinderarmoede nog versterken. Ik denk aan 
de invoering van een verplicht conformiteitsattest voor alle huurwoningen en ons flankerende 
onderwijsbeleid.’ 
 
 

5. Ruilwinkel voor baby- en kinderkledij – Huis van het Kind in Geraardsbergen.  

In de schoot van het Huis van het Kind wordt een ruilwinkel voor baby- en kinderkledij ingericht. ‘Die biedt 
zowel een oplossing voor het aanbod van de babyuitzet of kinderkledij van groter wordende kinderen, maar 
ook voor de vraag naar die goederen bij kansarme gezinnen’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. 
 
Eenvoudige formule  
De formule van deze ruilwinkel is eenvoudig. Iedereen kan proper gewassen kledij of ander bruikbaar 
kindermateriaal dat in goede staat is, binnenbrengen. Hij of zij krijgt in ruil punten op een klantenkaart 



 

waarmee andere spullen uit de winkel kunnen worden meegenomen voor hun oudere kinderen. En de 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen, die niets kunnen inbrengen, krijgen een kaart met een ‘startkapitaal’ 
van punten dat rekening houdt met hun sociale toestand.  
 
Meerwaarde in veelvoud 
‘Die aanpak past perfect binnen het beleid van het bestuur’, legt David Larmuseau uit. ‘Ons OCMW staat 
enerzijds open voor iedereen, zonder enig onderscheid, maar anderzijds ondersteunen wij gezinnen die in 
armoede leven zonder hen te stigmatiseren. Die aanpak genereert bovendien een meerwaarde in veelvoud. 
De ruilwinkel kan zorgen voor een belangrijke toeleiding naar ons Huis van het Kind en ook uitgroeien tot een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jonge moeders.’ 
 
Vrijwilligers worden professioneel begeleid 
De ruilwinkel zal worden ondergebracht in het voormalige werkhuis van het OCMW in de Kattestraat 27. En 
de werking zal hoofdzakelijk worden gedragen door vrijwilligers. ‘We gaan die zoeken via de plaatselijke radio 
en kranten en door het bedelen van flyers. Wel wordt de werking professioneel begeleid door een halftijdse 
medewerker van het OCMW. De opening is gepland voor medio 2017.’ 
 

 
 
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 
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