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OCMW Beveren – ontwikkeling van 
hulpverlening
Hoe kunnen we de rechtentoekenning 
voor cliënten verbeteren?

Cabrio – het traject van een cliënt
Hoe ziet deze hulpverlening er concreet 
uit? 



OCMW Beveren –
de ontwikkeling 

van hulpverlening 
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Kirsten Heyrman (OCMW Beveren) en Griet Briels (VVSG)



Service Design?
• cliënt centraal;
• holistisch;
• co-creatie;
• sequencering. 



de dubbele diamant



Ontdekkingsfase

Kick-off
• Wat weten we al? 
• Uittekenen verdere stappen;

wie interviewen we en adhv welke vragen? 
welke literatuur moeten we lezen?
welke observaties zijn er nodig? 
wanneer en hoe delen we onze inzichten? 

Waarom stapte je 
naar het OCMW? …
Wat kon er beter? 



inzichten delen en 
clusteren op een 
inzichtenmuur 



Persona
-naam 
-leeftijd
-biografie
-dromen
-zorgen
-persoonlijkheid

= gedeeld begrip en 
eenvoudige 
toetssteen



Definiëringsfase

• gefundeerde keuzes maken op 
basis van de ontdekkingsfase 

• uitdagingen herformuleren naar 
‘Hoe Kunnen We’ – vragen 

• brainstorm 

• ideeën selecteren

Hoe Kunnen We 
ervoor zorgen dat 

mensen al hun vragen 
durven stellen? 



ideeën ordenen



Ontwikkelfase

• brugfiguren school –
OCMW

• een beter overzicht van 
de hulpverlening

• rechten meer 
automatisch toekennen 



Opleverfase

een ruw concept snel testen
‘Rechten die het lokaal bestuur Beveren op basis van 
VT geeft (schoolpremie,…) zelf in orde maken.
Cliënten standaard screenen op VT. 
De cliënt mondeling en schriftelijk informeren over 
deze nieuwe rechten.’

en bijsturen op basis van feedback van de cliënt
om zo te komen tot een blauwdruk van de dienstverlening. 

Wat vind je van 
deze omslag?  



acties van 
gebruikers

Cliënt stelt 
vraag in het 
sociaal huis 

A: cliënt 
tekent
B: cliënt 
tekent niet

… …

frontstage
acties

Medewerker 
staat cliënt te 
woord en 
behandeld 
vraag

Medewerker 
vraagt 
ondertekening 
volmacht ifv
toekenning 
andere 
producten

… …

backstage 
acties

Dienst 
administrati
e bewaart 
document

DA 
integreert 
cliënt in 
Sierra

systemen en 
processen

volmacht-
document

Locatie?



Deel een inzicht 



Cabrio – het traject 
van een cliënt 
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Theo Christoffels, Pieter Jacobs (Cabrio), Lifa Ouald Chaib (SAM vzw)



Cabrio
Waarom?
Wat; 
• relationeel werken;
• structurele hiaten benoemen;
• samenwerken in een netwerk

Wie?  



Jan Jan is 60 jaar en dakloos. Hij 
verblijft al een tijdje bij een 
vriend. Samen worden ze uit 
huis gezet.

Sociaal werk front-
office

Back-office OCMW krijgt melding van de 
uithuiszettingen in de gemeente

OCMW agendeert deze 
uithuiszetting op het 
lokaal daklozenoverleg

Het daklozenoverleg
scoort Jan op een aantal 
levensdomein; 
huisvesting, persoonlijk 
en professioneel 
netwerk.
Jan scoort niet goed; 
dus Cabrio.

achtergrondinfo daklozenoverleg; 
Sociale dienst politie, 
CAW onthaal, CAW 
Opvang Noord, OCMW, 
straathoekwerk, 
Zorggroep zin. 



Jan

Sociaal werk 
front-office

Back-office Aanmelding Cabrio; Pieter neemt 
de naam ‘Jan’ mee naar het 
teamoverleg

Cabrio krijgt Jan’s
naam, maar bewust 
geen dossier.
Jan heeft geen GSM. Er 
zijn ook geen andere 
contactgegevens. 

Teamvergadering;
-Wie kent Jan?
-Korte voorstelling door 
Pieter (uithuisgezet, 
houdt van voetbal, vaak 
op café)
-Wie zal Jan opvolgen? 

achtergrondinfo Cabrio; medewerker vanuit 
OCMW, straathoekwerk, Beschut 
wonen, zorggroep zin, CAW 
wonen Noord.

Alle medewerkers 
volgden een 
basisopleiding 
outreachend werken. 

Keuze ifv opvolging 
cliënt op basis van 
‘cross-over’- principe



Jan Jan ontmoet Pieter aan 
de toog.

Jan komt Pieter 
toevallig tegen op 
straat. Jan vertelt dat 
hij achter een café 
slaapt. 

Sociaal werk 
front-office

Pieter gaat in café’s op zoek naar 
Jan.

‘Ik ben Pieter, 
straathoekwerker en 
heb gehoord dat jij hier 
regelmatig komt’
Pieter biedt bewust 
geen hulp aan. 
‘We zien mekaar nog’

Pieter gaat een slaapzak 
halen voor Jan.

Back-office Pieter kan bij zijn collega’s van 
Cabrio terecht indien hij vragen 
heeft, bijvoorbeeld over de 
drankverslaving van Jan.

Cabrio heeft materiaal 
zoals dekens, 
slaapzakken, zeep, 
tandenborstels , 
wasgerief.

achtergrondinfo



Jan Jan en Pieter zien mekaar een 
tiental keer op café.

Jan zegt op café dat hij 
een appartement wilt.

Jan vindt een geschikt 
appartement.

Sociaal werk 
front-office

Jan en Pieter zien mekaar een 
tiental keer op café.

Pieter stelt Jan voor om 
mee te gaan naar zijn 
bureau en online 
appartementen te 
zoeken. ‘Je bent altijd 
welkom op mijn 
bureau.’ 

Pieter belt samen met 
Jan naar de 
bewindvoerder ifv de 
waarborg

Back-office De svz in het dossier van Jan komt 
ook aan bod tijdens de momenten 
waarop het team de hele 
cliëntenlijst overloopt.

Pieter vraagt op het 
teamoverleg van Cabrio 
of Jan recht heeft op 
een installatiepremie. 
Anja zoekt dit uit en 
neemt contact op met 
de bewindvoerder. 

achtergrondinfo Anja is sociaal werker 
bij het OCMW en 
Cabrio-lid. 



Jan Jan trekt in het 
appartement

Jan ziet Pieter meerdere keren in het 
centrum in het bankgebouw waar hij 
blijft tot middernacht, daarna gaat Jan 
naar zijn appartement. ‘Het is koud in 
mijn appartement. De verwarming is 
stuk. Ik heb niets in huis.’ 

Sociaal werk 
front-office

Pieter stelt voor eens naar de 
verwarming te komen kijken. 

Back-office Pieter hoort dat Jan in 
de stad rondhangt. 

achtergrondinfo



Jan Jan loopt regelmatig 
kort (10 minuten) 
binnen op het bureau 
bij Pieter.

Jan en Pieter 
installeren de TV. 

Sociaal werk 
front-office

Pieter maakt de verwarming. Omdat Jan graag TV wil 
kunnen kijken, spreken 
ze af dat Pieter de 
bewindvoerder belt ifv
budget voor een TV en 
de aansluiting. 

Jan en Pieter installeren 
de TV.

Back-office Pieter belt de 
bewindvoerder. 

achtergrondinfo



Jan Jan komt langs bij 
Pieter. De matras 
waarop Jan slaapt 
komt ter sprake.

Jan en Pieter gaan naar 
het containerpark. 

Sociaal werk 
front-office

Een Cabrio-collega komt Jan 
tegen. Jan is er fysiek slecht aan 
toe.

Pieter stelt voor om 
een nieuwe matras te 
kopen en de oude naar 
het stort te brengen. 

Pieter vraagt onderweg 
wat Jan zou vinden van 
wat hulp in huis. 

Back-office De collega stelt op het 
teamoverleg dat Pieter met Jan 
naar de dokter moet. Er ontstaat 
discussie. Pieter zal dit niet doen. 

Omdat Jan toezegt 
installeert Pieter 
thuishulp; 4u om de 
twee weken. 

achtergrondinfo



Jan Jan en Pieter kopen nieuwe 
lakens, steken samen een bed 
ineen, kopen een smartphone, 
een laptop, schrijven Jan in voor 
een computerles…

Jan zoekt werk en start 
als taxi-chauffeur. Hij 
vertelt dit aan Pieter. 

Jan is een 65-jarige 
man die werkt als taxi-
chauffeur. Hij volgt 
computerles. Hij huurt 
een appartement. ‘je 
hebt me nooit gepusht, 
bedankt.

Sociaal werk 
front-office

Zie hierboven Pieter polst in dit 
gesprek naar de 
combinatie drank en 
rijden. 

Pieter ziet Jan als hij 
langskomt om zijn 
werkuren in te geven. 

Back-office

achtergrondinfo



Vragen? 
griet.briels@vvsg.be

lifa.oualdchaib@samvzw.be

Schrijf je in voor de nieuwsbrief via:
www.sterksociaalwerk.be
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