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Stad Gent bundelt alle hulp voor OCMW-
cliënten in nieuwe brochure

Voor het eerst bundelt de Sociale Dienst van de Stad Gent alle vormen van zijn

financiële en materiële OCMW-hulp in één brochure. Met de gloednieuwe

brochure beantwoordt de Stad Gent aan de vraag van OCMW-cliënten om vlotter

inzicht te krijgen in de vele hulpvormen.

Klantgericht en transparant

De nieuwe publicatie kadert in de ambitie van de Stad Gent om zo veel mogelijk in te zetten op

klantgerichtheid en transparantie. Het boekje lijst de vormen van financiële en materiële hulp

op per thema: verwarming, elektriciteit en water, gezin en kinderen, gezondheid, vrije tijd en

wonen. Voor elk recht wordt in heldere taal kort omschreven waar het om gaat en wat de

voorwaarden voor toekenning zijn. Voorin vindt de cliënt het volledige overzicht op één pagina.
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Het gaat om steun die OCMW Gent kan toekennen naast en bovenop het reguliere inkomen

(zoals een leefloon). De aanvullende hulp moet op specifieke momenten of in een bepaalde

situatie een menswaardig bestaan garanderen voor wie het het meeste nodig heeft. Bijvoorbeeld

bij de geboorte van een kind, voor mensen die in een slecht geïsoleerde huurwoning leven, of

mensen met medische problemen.

De aanvullende hulpverlening komt uit eigen middelen van het OCMW Gent en wordt dus niet

gesubsidieerd door de federale overheid. In 2018 bedroegen de uitgaven van de Sociale Dienst

uit eigen middelen zo’n 14 miljoen euro op een totaal van 70 miljoen euro.

Eenvoudige taal, heldere structuur

De brochure is het resultaat van een oefening waarin werd afwogen hoe de informatie waar de

cliënt naar zoekt, zo bondig en begrijpelijk mogelijk kan worden omschreven.

Ervaringsdeskundigen gaven bruikbare tips en ideeën. Terminologie die voor medewerkers

vertrouwd is, is dat immers niet altijd voor de doelgroep.

'We willen mensen die er nood aan hebben zo veel mogelijk helpen om hun
sociale rechten uit te putten. Dankzij de heldere vorm en de volledigheid kan
de publicatie meer inzicht bieden, en cliënten helpen om het bos door de
bomen te zien.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding

Ook voor de maatschappelijk werkers is dit overzicht een handig instrument. De checklist helpt

hen om het recht op alle vormen van financiële hulpverlening maximaal toe te kennen.

Verspreiding

De brochure werd opgemaakt voor cliënten van de Sociale Dienst. Zij krijgen van hun

maatschappelijk werker een exemplaar mee, met een woordje uitleg. De brochure is ook digitaal

te raadplegen.

Lees de nieuwe brochure 'Hoe kunnen we je helpen'

https://www.ocmwgent.be/Assets/Documents/Over%20OCMW%20Gent/Publicaties/20190411_PU_specifieke%20fin%20hulp.pdf


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Staat nog op de planning: een even leesbare brochure met een overzicht van alle externe sociale

voordelen waarop mensen met een laag inkomen recht kunnen hebben. Dat zijn steunvormen

die niet door het OCMW Gent worden toegekend, maar door de Vlaamse of federale overheden

(bijvoorbeeld studietoelagen, sociale tarieven, verminderingen op belastingen, premies,

enzovoort).

Contact

Greet Lannoy, Sociale Dienstverlening, tel. 09 266 94 79, e-mail greet.lannoy@ocmw.gent

Laurens Teerlinck, Kabinet schepen Rudy Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.coddens@stad.gent
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