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vzw Effect – Huis van Welzijn
Samenwerkingsovereenkomst

Vzw Effect-HvW
• Situering samenwerkingsovereenkomst
• 2017
• Samenwerkingsovereenkomst 2017
• Overdracht LDE vzw Hise naar Vzw Effect
• Overeenkomst naar compensatie sociale klusuren niet opgenomen in de overeenkomst

• 2019
• Betere afstemming over prijs, doelgroep en soort opdrachten is noodzakelijk
• Lokale besturen & vzw Effect vragende partij
• Veel verschillen & raakvlakken in samenwerkingsovereenkomsten oa. ook met
Menen, Wevelgem, Kuurne, Lendelede, Kortrijk. Binnenkort ook Avelgem &
Anzegem.
• Nu regionaal een gemeenschappelijk kader
• Andere aanbieders LDE – tAlternatief & Werkplus gelijkaardige oefening

Vzw Effect-HvW
• Doel samenwerkingsovereenkomst
• Kwaliteitsvolle en toegankelijke diensten verlenen: klus- & groenopdrachten
• Ontwikkelen van optimale synergie tussen
• Creatie van werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hebben om weg naar
arbeidsmarkt te vinden
• Tegemoetkomen aan lokale behoeften (collectief of individueel) die onvoldoende
gelenigd worden door commerciële markt of bestaande dienstverlening.

• Hoe
• Participatief organiseren van dienstverlening; dwz samen met de stakeholders
• Creëren van maatschappelijke meerwaarde door duurzaam ondernemen na te streven
en te promoten
• Complementair zijn tav reguliere dienstenaanbod

• Bijzondere aandacht naar zwakste doelgroepen

Vzw Effect-HvW
• Wat wordt er toegevoegd
• Bepalen modaliteiten van samenwerking en compensatie Sociale Dienst
van Algemeen Belang (SDAB) voor Huis van Welzijn (stad & OCMW)

• Hoe
• Goedkeuring Vast Bureau d.d. 26.11.2109
• Goedkeuring OCMW Raad d.d. 16.12.2019

Vzw Effect-HvW
• Inhoud samenwerkingsovereenkomst 2020-2025
• Categorieën en prijssetting
• Regionaal bepaald
• 3 categorieën
a.
b.
c.

Sociaal tarief
VT- verhoogde tegemoetkoming
Standaardtarief

10 euro
20 euro
29,48 euro

geen BTW
geen BTW
excl BTW

• = ondersteuning aan meest kwetsbaren en ouderen met beperkt inkomen en
mogelijkheden.

• Screening
• Cat. A: jaarlijkse screening obv referentiebudgetten; bepaald door sociaal
financieel onderzoek vd sociale dienst
• Cat. B: obv statuut Verhoogde Tegemoetkoming; bewijs via klevertje mutualiteit

Vzw Effect-HvW
• Inhoud samenwerkingsovereenkomst 2020-2025
• Budget
• 30.000 euro compensatie klusuren cat A & B
• Geen verdeling tussen categorie A & B
• Betaling per kwartaal 1/4e van het jaarbedrag

• Monitoring & opvolging
• Maandelijks overzicht opvolgen
• Kwartaaloverleggen HvW – vzw Effect

Vzw Effect-HvW
• Taken & klussen iov particulieren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schilderwerken binnen: schilderen, behangen, …
Schilderwerken buiten: ramen, tuinhuis, afsluiting, …
Ronde van het containerpark
Verhuizingen
Leeghaling woningen
Kluswerken binnen: lint rolluik vervangen, kader ophangen, rookmelder hangen, …
Kluswerken buiten: dakgoot uitkuisen, tegeltje herstellen, terras reinigen met hogedruk, …
Isolatiewerken
Periodiek tuinonderhoud: 2- of 4wekelijks
Jaarlijkse snoeibeurten
Opkuis verwilderde tuin
Eénmalige hulp in de tuin
Beperkte oppervlakte in worteldoek + schors/steentjes leggen
Verticuteren + inzaaien
…

vzw Hise – Huis van Welzijn
Samenwerkingsovereenkomst

Vzw Hise - HvW
• Aanleiding nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2019

• Verzelfstandiging van vzw Hise 22/03/2018: Vzw Hise (stad) naar VZW Hise
binnen de Groep Ubuntu x8k met personeel en taken
• Veranderingen bedrijvencentrum
aanpassing overeenkomst
• Geen relatie meer met bedrijvencentrum, wel nog locatie in Harelbeke
• Aanpassingen huurtoelage
• Verzekeren van locatie aan zelfde voorwaarden

• Inhoudelijke verbreding: samenwerking met HvW verankeren

• Hoe

• Vast Bureau d.d. 26.11.2019
• Gemeenteraad en OCMW Raad d.d. 16.12.2019

• Doel

• Duurzame toekomst geven aan project ‘arbeidszorg’ in Harelbeke in groter
geheel.

Vzw Hise - HvW
• Inhoud overeenkomst tem 31.03.2026
• Ondersteuning
• Via huurtoelage van OCMW
• Max 50.000 euro/jaar
• Bedrag in relatie met behoud van werking in Harelbeke en in relatie met huidige huur
van de locatie op het bedrijvencentrum

• Via detachering zorgbegeleider van OCMW
• 0.8 VTE deskundige
• RPR OCMW

• Organisatiestructuur vzw Hise
• Vzw HISE satelliet van netwerkorganisatie Groep Ubuntu x8k
• Aangestuurd door managementteam van Gr. Ubuntu x8k
• Vzw HISE: 1 operationeel coördinator, 3 werkbegeleiders & 1 zorgbegeleider (=
detachering OCMW)

Vzw Hise - HvW
• Inhoud overeenkomst tem 31.03.2026
• Participatie lokaal bestuur in vzw Hise

• Lid van AV
= 1 lid van de stad Hbk, 1 lid van OCMW Hbk, 1 lid v partij die niet tot
bestuursmeerderheid behoort in GR Hbk
• Lid van RvB
= 1 lid v stadsbestuur Hbk (schepen Welzijn)
• Ambtelijke overlegmomenten

• Opdrachtenpakket

• 3 categorieën: handling, assemblage/montage, houtbewerking voor bedrijven en
publieke organisaties: oa
• Handling: verpakken in krimpfolie; etiketteren mailings; plooiwerk
• Assemblage: mesplaten, haakdozen, op lengte knippen staalkabels, monteren van kabels in
contacten
• Montage: mechanisme montage van trekkers
• Houtbewerking: verzaagwerk paneelzagen & lintzagen, timmerwerk met nagelpistool,
houten verpakking of bekisting, productie van wegwerppallets

• Opdracht niet limitatief, afhankelijk van markt & doelgroepmedewerkers

Vzw Hise - HvW
• Inhoud overeenkomst tem 31.03.2026
• Doelgroepmedewerkers
• Types:
•
•
•
•

AMA medewerkers; ArbeidsMatigeActiviteiten met focus op doorstroom - ticket
Arbeidszorgmedewerkers
Medewerkers TWE (tijdelijke werkervaring)
Leerwerknemers met contract art.60 §7

• Activeringstraject op maat, afh van mogelijkheden en statuut doelgroepmedewerker

• Begeleiding
•
•
•
•
•

Toeleiding door sociale dienst HvW via procedure
Screening & bijsturing arbeidsattitudes & - vaardigheden
Focus op doorstroom
Zorgbegeleider is verbindingsfiguur tssn HvW & doelgroepmedewerkers van Hise
Zorgbegeleider zorgt voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan medewerker

Vzw Hise - HvW
• Inhoud overeenkomst tem 31.03.2026
• Monitoring
• Per kwartaal overzicht van capaciteit van atelier & beschikbare plaatsen
• Kwartaalrapportage OCMW Harelbeke
• Halfjaarlijks overleg Groep Ubuntu x8k, Hise & HvW
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