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INHOUD 

1. Invoering verplichte gemeenschapsdienst. “Iedere leefloner werkt na drie 

maanden”.  

2. Gemeenschapsdienst Net-Werkt breidt uit.  “Van nette deelgemeenten wordt 

iedereen beter”.  
3. Succesvolle werking voortgezet. “Sociale moestuin in Geraardsbergen 

uitgebreid”.   

_______________________________________________________________________________________________________ 

Tiebreak. 
David Larmuseau geeft zijn persoonlijke kijk op de gebeurtenissen van de voorbije weken in zijn blog  
Tiebreak.  Alle tiebreaks kan u vinden op de onderstaande link:  http://www.davidlarmuseau.com/tiebreak 
 

 
 

1. Invoering verplichte gemeenschapswacht. “Iedere leefloner werkt na drie 

maanden”.  

‘Iedere leefloner die in Geraardsbergen verblijft, gaat binnen de drie maanden aan het werk’, zegt 
OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Wie niet in aanmerking komt voor een tewerkstelling Artikel 60 
of een Stage Artikel 60 zal minstens één dag per week gemeenschapsdienst doen.’ Bijkomend 
personeel zal de honderd nieuwe stageplaatsen begeleiden. 
 

Stage Artikel 60 
Het OCMW van Geraardsbergen zet al jaren in op activering. Vijftig leefloongerechtigde cliënten werken voltijds via 
Artikel 60. Iedereen die kan werken, komt maandelijks naar de jobclub. Maar vaak is een voltijdse job niet onmiddellijk 
haalbaar wegens medische redenen, een onvoldoende kennis Nederlandse taal of een gebrek aan werkervaring. Zij 
worden via een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) op maat van de cliënt begeleid 
naar een deeltijdse baan. Dat is vooreerst gedurende maximum zes maanden een Stage Artikel 60. Gedurende één en 
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drie dagen per week wordt gewerkt aan de technische competenties en de arbeidsattitudes. De deelnemers krijgen per 
gewerkte dag een motivatiepremie van tien euro.  
 
‘Vanaf dit jaar worden ook anderstaligen ingeschakeld. Naast de lessen Nederlands bij Leerpunt en TISJ, leren zij ook op 
de werkvloer onze taal’, zegt David Larmuseau. ‘Die aanpak werkt, maar vergt grote inspanningen van de 
werkvloerbegeleiders. Zij zijn daartoe immers niet opgeleid en hebben vaak niet de tijd om het Nederlands te oefenen 
tijdens het werk.’  
 
Opleidingen Groep Intro en ESF 
Het opleidingsaanbod wordt nog verder uitgebreid. Vandaag volgen negen cliënten een intensieve opleiding bij Groep 
Intro. Het doel is dat zij na een opleiding van vijf maanden doorstromen naar Artikel 60 of reguliere arbeidsmarkt.  
En vanaf januari 2018 organiseert de sociale dienst van het OCMW met subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
een welzijnsgerichte activering. ‘Voor de zwakste doelgroep komt er een combinatie van een aanklampende en 
contextuele begeleiding met een activeringstraject op maat’, weet de OCMW-voorzitter. ‘Tien cliënten worden er 
gedurende twaalf maanden intensief opgevolgd.’ 
 
100 stageplaatsen in Gemeenschapsdienst 
Toch blijft er nog een restgroep voor wie een Stage Artikel 60 niet mogelijk is wegens psychische redenen, 
verslavingsproblematiek, dakloosheid, een te beperkte kennis van het Nederlands of een gebrek aan kinderopvang. In 
dat geval wordt in het GPMI een stappenplan opgemaakt om die obstakels weg te werken.  
‘Ook die doelgroep gaat nu binnen de drie maanden aan het werk in een gemeenschapsdienst, en dat gedurende 
minstens één dag per week’, maakt Larmuseau zich sterk. ‘Het gaat over een betaalde job of onbetaald 
vrijwilligerswerk.’ Daarbij komen alleen activiteiten in aanmerking die vandaag nog niet worden uitgevoerd.’ 
 
De zoektocht naar honderd stageplaatsen waar ook ondersteuning kan worden geboden, vergt grote inspanningen van 
de sociale dienst. De hoeksteen is de ondersteuning van de werkplaatsen en werkplaatsbegeleiders waar de 
gemeenschapsdienst plaatsvindt. ‘Door de aanwerving van een bijkomende maatschappelijk werker en de aanstelling 
van een tweede Hoofdmaatschappelijk Werker krijgt de Sociale Dienst voldoende armslag die ambitie waar te maken’, 
maakt de OCMW-voorzitter zich sterk. ‘Want een aanklampende aanpak is noodzakelijk om de werkgevers te 
overtuigen om een Gemeenschapsdienst in te richten. Onze belangrijkste troef is dat wij die mensen op de werkvloer 
ook kunnen begeleiden.’  
 

*** 
 

2. Gemeenschapsdienst Net-Werkt breidt uit.  “Van nette gemeenten wordt 

iedereen beter”.   

De dienst Net-Werkt  van het OCMW van Geraardsbergen kent toenemend succes. Daarin staan acht 
leefloners in voor de netheid in de deelgemeenten onder de begeleiding van een ervaren 
werkvloerbegeleider. ‘Dat is een mooi voorbeeld van de gemeenschapsdienst die wij uitbouwen’, 
zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Van nette deelgemeenten wordt iedereen beter.’ 
 

Het OCMW van Geraardsbergen zet alles in om mensen met een leefloon effectief aan het werk te krijgen. Iedereen 
volgt een geïndividualiseerd traject op maat. Mensen worden begeleid, opgevolgd en stapsgewijze klaargestoomd voor 
de arbeidsmarkt. Geraardsbergen heeft op dat punt een lange traditie en een stevige reputatie. De Cel Tewerkstelling 
begeleidt permanent zo’n 55 personen die zijn tewerkgesteld bij de stad, het OCMW en vzw’s. 
 
Sinds vier jaar werkt het OCMW aan de uitbouw van een gemeenschapsdienst. Van mensen die steun krijgen, wordt 
verwacht dat zij een tegenprestatie leveren. Daartoe werd in 2015 de dienst Net-Werkt opgericht. Onder de 



deskundige leiding van een werkvloerbegeleider staat een ploeg in het kader van artikel 60 in voor het verhogen van de 
netheid in de deelgemeenten van Geraardsbergen. In permanent overleg met de technische dienst van de stad wordt 
bepaald welke gemeente of wijk aan de beurt komt. De ploeg die onder andere met gasbranders het onkruid verdelgt, 
is een vertrouwd beeld geworden.  
 
‘Vandaag zijn in die ploeg acht personen aan de slag’, zegt de OCMW-voorzitter. ‘Onze aanpak leidt tot een win-win 
situatie. Vooreerst krijgen mensen die uit de boot zijn gevallen een job binnen de eigen stad. En bovendien liggen de 
dorpskernen er meer verzorgd bij. Daar wordt iedereen dus beter van.’ 
 
Larmuseau gaat ten slotte in op de heisa rond de veralgemening van de Gemeenschapsdienst. ‘Het klopt dat we het 
bestaande aanbod verder gaan uitbreiden naar alle steuntrekkers. Het is onze ambitie om iedereen aan de slag te 
hebben binnen de drie maanden. Maar er is nooit gezegd dat psychiatrische patiënten en zwaar zieken daaronder 
zouden vallen. Wie echt niet kan, wordt vrijgesteld.  Maar wel wordt elk dossier individueel opgevolgd en om de drie 
maanden geëvalueerd.’  

 
 

 
Foto: De dienst Net-Werkt van het OCMW van Geraardsbergen. 

 

*** 
 

3. Succesvolle werking voortgezet. ”Sociale moestuin in Geraardsbergen 

uitgebreid”.  

Het project Sociale Moestuin, een initiatief van CAW Oost-Vlaanderen, wordt voortgezet en 
uitgebreid. ‘Dat heeft een meerwaarde in veelvoud’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau.  ‘Het 
doel is dat de Voedselbedeling een vaste afnemer wordt van verse bio-groenten.’ 

 
Met de financiële hulp van het Stookoliefonds en het PDPO begon het CAW in april 2017 met het project Sociale 
Moestuin. In De Poort werden 'kruidenbakken' geplaatst, waarna het project een geschikt terrein vond in de 
Boelarestraat 23 op het terrein van het 'Peperkoekenhuisje'.  
 



Enthousiaste werking 
Met de hulp van de Welzijnsschakel 't Steksken kreeg de werking in de Sociale Moestuin vaste vorm. Er werd werk 
gemaakt van promotie, uitstraling en een 'crowdfundingsactie' om de vervallen serre te restaureren. ’t Steksken legde 
de basis van de enthousiaste ploeg die vanaf april wekelijks komt tuinieren. Ook anderen zijn ingestapt: mensen vanuit 
Begeleid Wonen (WONOZO), het OCMW en buurtbewoners. De oogst werd gebruikt voor de 'Soepbabbel' van de 
Welzijnsschakel, maar ook de individuele tuiniers genieten van verse biologisch geteelde groenten.  
 
Meerwaarde in veelvoud 
De Sociale Moestuin verwezenlijkt verschillende doelen: het activering van de deelnemers door buiten te werken en 
ook samen te werken; het leggen van sociale contacten; en het halen van  mensen uit hun isolement. Het samen telen 
van groenten, inclusief de voorbereiding en het onderhoud van de tuin, geeft bij de deelnemers een gevoel van 
zinvolheid en laat hen nieuwe zaken creëren, geven en delen.  
‘Het werken naar een tastbaar en eetbaar resultaat is zeer bevredigend’, zegt coördinator Pieter Bert van het CAW. 
‘Wel is begeleiding noodzakelijk. Er is ook nood aan technisch advies en begeleiding bij het opstellen van een teeltplan, 
de organisatie van de werking, en het motiveren en begeleiden van de mensen.’ 
 
Subsidieaanvraag OCMW 
Met de middelen van het Stookoliefonds en het PDPO in december 2017, werd gezocht naar een voortzetting van de 
werking voor de coördinatie en begeleiding, alsook de nodige werkingsmiddelen om het project verder te zetten en uit 
te breiden. De OCMW-raad van oktober heeft dat project goedgekeurd. De eerste opdracht is de zoektocht naar een 
extra perceel om groenten te telen. ‘Daardoor kan de productie omhoog en kunnen meer mensen worden betrokken’, 
maakt OCMW-voorzitter David Larmuseau zich sterk. ‘Het doel is dat de Voedselbedeling een vaste afnemer wordt van 
verse bio-groenten. 
 

  
      Foto: ’t Peperkoekenhuisje                                                               Foto: Vruchten van de sociale moestuin 
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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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