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Beste medewerker,

De directie en meer dan 450 collega's heten je van harte welkom in het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijke Welzijn (OCMW) van Genk. Het OCMW van Genk
is een grote organisatie die steeds in beweging is en ook dynamisch wil zijn.

Met deze welkomstbrochure willen wij je de weg wijzen doorheen onze organisatie. Er
wordt o.a. stilgestaan bij de historische achtergrond van het OCMW, het bestuur en de orga-
nisatie, de verschillende OCMW-instellingen & diensten en personeelsaangelegenheden. Uiter-
aard zul je de meest praktische en voor de hand liggende zaken op de werkvloer leren en uitgelegd
krijgen door je diensthoofd en collega's.

Belangrijk te weten is dat het OCMW aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening
garandeert die hem/haar in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
De individuele hulpvragers en de ouderen zijn hierbij twee prioritaire doelgroepen. De missie van ons
OCMW is zeer belangrijk omdat dit niet alleen de bestaansreden is voor de organisatie, maar ook voor
iedere medewerker het zingevingsdoel moet uitmaken.

Voor de invulling van de bovenstaande kernopdracht heeft het OCMW van Genk instellingen en diensten
opgericht die in rechtstreeks contact staan met de Genkenaren (de rusthuizen, de wijkcentra van de sociale
dienst, de lokale dienstencentra, de dienst schuldbemiddeling, het dagverzorgingscentrum en vele samenwer-
kingsverbanden). Verder zijn er de ondersteunende diensten, met name de afdeling Personeel & Organisatie,
de financiële dienst en de facilitaire diensten. In één van deze diensten kom je, naar wij hopen voor een lange en
fijne periode, terecht.

Het OCMW van Genk vindt jouw loopbaan, jouw carrière bijzonder belangrijk. Ofschoon er wettelijke spelregels
gelden, willen wij inspanningen leveren door een goed intern mutatiebeleid uit te bouwen, door functionerings-
gesprekken en evaluaties en door de personeelsleden in de gelegenheid te stellen zich permanent bij te scholen. Het is
aan jou om deze mogelijkheden te gebruiken.

Responsabilisering is een modewoord, toch willen wij onze organisatie zodanig opbouwen dat iedere medewerker zijn
verantwoordelijkheden kan en mag opnemen en dit in een samenwerkingsmodel met alle collega's en onder begeleiding
van zijn/haar teamverantwoordelijke.

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan niet om deze vraag te stellen aan je diensthoofd.

Wij hopen dat je een aangename werktijd bij ons OCMW mag beleven !

Staf Mariën
Secretaris

Welkomstwoord
secretaris
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De kloosters en de kerkelijke
instellingen vormden de centra
van waaruit de naastenliefde
beoefend werd. Zij zorgden voor
bedelingen aan de armen en in de daarvoor
opgerichte gasthuizen vonden pelgrims,
bedelaars en landlopers een dankbaar onderkomen.
Om epidemieën en sociale onrust te voorkomen,
namen rijke burgers in de 12e eeuw de armenzorg in
handen. De eerste ziekenhuizen, passanten (gratis nacht-
verblijf) en godshuizen (bejaardeninstellingen) werden
opgericht.

In deze eeuw zien we de "Tafels van de Heilige Geest" ont-
staan. Deze specifieke instellingen - die de voorlopers van de
"Burelen van Weldadigheid" kunnen worden genoemd - verstrek-
ten middelen dankzij de vrijgevigheid van de parochianen. De bedoe-
ling was vooral controle uit te oefenen op de armen met het oog op
sociale vrede. In kleine gemeenten bleef het meestal bij één enkele Tafel.
In grote gemeenten waren er verschillende Tafels, die per parochie geor-
ganiseerd waren. Aan de armen van hun parochie bedeelden de Tafels op
geregelde tijdstippen brood, kleding, drank en soms wat geld.

Pas in de 16e eeuw wordt de politieke gemeenschap bewust van de armoede
als sociaal probleem en was de armenzorg niet langer meer afhankelijk van
particuliere initiatieven.
Verschillende regelingen werden uitgewerkt, namelijk:
* Verbod op bedelarij; * Steunverlening volgens arbeidsprestatie; en
* Oprichting van werkhuizen * Oprichting van scholen voor arme

voor armen; kinderen

1. Historiek1.1 EVOLUTIE VAN
DE OPENBARE
HULPVERLENING

Bij de Franse revolutie werden de kerkelijke goederen genationaliseerd. De Constituante
(vergadering belast met het opstellen van de grondwet) verklaarde al de bezittingen van de
stichtingen en instellingen tot staatseigendom. De armenzorg en al de daarmee verband
houdende aangelegenheden werden voorwerp van de wetgeving en onderdeel van de
algemene administratie.
De liefdadigheidsinstellingen waren nu slechts uitvoerders van de nationale opdracht op lokaal
niveau. Tenslotte werd op 7 oktober 1796 overgegaan tot de oprichting van de "Burgerlijke gods-
huizen", voor het beheer van de verzorgingsinstellingen. Op 27 november 1796 worden de
gemeenten verplicht "Weldadigheidsburelen" op te richten voor de ondersteuning van thuis-
wonende armen. Dit was de definitieve start van de hulpverlening.

De wet van 27 november 1891 organiseerde de openbare armenzorg in België, doch liet de instellin-
gen van de Franse Revolutie praktisch onaangeroerd. De Burgerlijke Gasthuizen en de Weldadig-
heidsburelen bleven een apart bestaan leiden.

De wet van 10 maart 1925 heeft de Gasthuizen en de Weldadigheidsburelen onder de benaming
"Commissies van Openbare Onderstand (COO)" tot een enkele organisatie verenigd. Hun taak was 'de
ellende te verzachten en te voorkomen en de dienst ziekenverpleging te organiseren'. Iedereen die
'behoeftig' was, kon een beroep doen op de COO. Door deze fusie groeide de armenzorg uit tot een
openbare dienst die in de plaats kwam van de bedelingsliefdadigheid. De armenzorg is hierdoor
geëvolueerd naar welzijnszorg.

Ondanks de uitbreiding van de maatschappelijke zekerheid na de tweede wereldoorlog bleef de materiële
steunverlening noodzakelijk. Daarom verzekert de wet van 7 augustus 1974 voor iedereen, die er
aanspraak op maakt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, een bestaansminimum.

Vroege middeleeuwen :

13 de eeuw :

1796 :

1891 :

10 maart 1925 :

- 3 -



1 april 1977 :

5 juli 2002 :

1 oktober 2002 :

De organieke wet van
8 juli 1976 op de Openbare
Centra voor Maatschappelijk
Welzijn (OCMW) sloot logisch aan
op de evolutie van armenzorg naar wel-
zijnszorg. Deze nieuwe wet voorziet een
recht op maatschappelijke dienstverlening voor
iedere burger en niet alleen voor noodlijdenden of
behoeftige personen. Deze maatschappelijke dienst-
verlening gaat van preventie, sociale, sociaal-begelei-
dende en maatschappelijke hulpverlenende zorg tot het
klinisch verzorgen van zieken, langdurige zieken en
bejaarden.

De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn werden
geïnstalleerd op 1 april 1977 als opvolgers van de Commissie van
Openbare Onderstand.
De centrale taak van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn is ervoor te zorgen dat iedere burger een leven kan leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Deze zeer ruime opdracht,
die elk OCMW kan invullen aan de hand van de plaatselijke noden en behoef-
ten, heeft zich vertaald in een omvangrijk takenpakket.
Het OCMW houdt zich allang niet enkel meer bezig met louter materiële en
financiële ondersteuning, maar ook met sociale, juridische en psychologische
begeleiding van de cliënt. Door allerlei projecten, al dan niet in samenwerking met
andere organisaties, wordt ernaar gestreefd om ook structureel oplossingen te bieden.
Daarenboven beoogt de professionele dienstverlening niet alleen het oplossen van
problemen, ook preventie krijgt meer en meer aandacht.

Met het decreet van 5 juli 2002 zijn ook de vergaderingen van de OCMW-raad voortaan
openbaar. Dit betekent dat geinteresseerden het openbaar gedeelte van de raad als
toeschouwer kunnen bijwonen. De agenda hiervoor wordt publiek gemaakt door:

- aanplakking aan de zetel van het OCMW
- plaatsing op de website van het OCMW van Genk (www.ocmwgenk.be)

De wet op het leefloon treedt in voege. Deze wet vervangt de 27 jaar oude wet en maakt
komaf met de pejoratieve begrippen 'bestaansminimum' en 'bestaansminimum-trekker'. Men
spreekt voortaan van een leefloon door het recht op een persoonlijk contract met het OCMW
voor een menswaardig en participerend bestaan. Hierdoor wordt het recht op maatschappelijke
integratie verbreed en niet beperkt tot het louter recht op een uitkering.

1. Historiek

8 juli 1976 :
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1936 :

1974 :

1975 :

1978 :

Jaren 80 :

Oktober 1983 :

Oktober 1986 :

December 1996

Januari 1996 :

Januari 2000 :

2001 -2002 :

September 2002 :

Nov. - dec. 2002 :

Nabije toekomst :

Opening van het Sint-Jans-
ziekenhuis (Weg naar As 50).

Opening van het rusthuis Herfstvreug-
de (Schaapsdries 2) om aan de typische
problemen van de vergrijzing van de bevol-
king een oplossing te bieden.

Opening van het rusthuis Heiderust (Weg naar
As 58), naar aanleiding van de beslissing om een afde-
ling Chronische Ziekten op te richten.

Oprichting van een aantal wijkcentra, dit gezien de uitgestrekt-
heid van de gemeente en de sterke wijkstructuur, doch vooral om
de drempel voor de burger te verlagen. Deze wijkcentra zijn reeds
verschillende keren van huisvesting veranderd. Momenteel zijn er drie
wijkcentra die elk voor een ander gebied van Genk functioneren:
Wijkcentrum Waterschei: Waterschei, Zwartberg, Hoevenzavel, Nieuwe
Kempen, Oud-Waterschei, Driehoeven, Horensberg;
Wijkcentrum Winterslag: Winterslag, Bokrijk, Boxberg;
Wijkcentrum centrum: Bret, Gelieren, Termien, Kolderbos, Sledderlo, Centrum.

Om in te spelen op de noden en behoeften van het stijgend aantal 60-plussers
werden de collectieve voorzieningen, zoals klusjesdienst, warme maaltijden en
Minder-Mobielen Centrum verder uitgebouwd.

Ingebruikneming van het nieuwe Sint-Jansziekenhuis, Schiepse Bos 6.

Opening eerste dienstencentrum "De Hazelaar" voor gepensioneerden in de wijk Kolder-
bos (Rustlaan 13). Een dienstencentrum heeft als doel de thuiszorg in zeer ruime mate te
ondersteunen. Door het organiseren van activiteiten, mogelijkheden tot contacten tussen
senioren en aanbieden van informatie en dienstverlening wordt het zelfstandig wonen van
senioren bevorderd.

Opening tweede dienstencentrum "Ter Hooie" voor senioren (Hooiplaats 14) in het centrum
van Genk.

Officiële splitsing van het OCMW en het Sint-Jansziekenhuis. Het ziekenhuis maakt nu, ingevolge
een fusie van 3 ziekenhuizen, deel uit van het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg).

Opening derde dienstencentrum De Schalm (Landwaartslaan 99) in de wijk Boxbergheide.

Er wordt een Masterplan uitgewerkt om in het Centrum van Genk (terrein dat grenst aan de Hulststraat,
de Henri Decleenestraat en de Weg naar As) een 'servicepunt voor welzijn' te ontwikkelen.
De te realiseren 'Welzijnscampus' is een project van het OCMW, de stad en partners uit de welzijns-
sector. Op deze campus zal in de toekomst onderdak geboden worden aan een aantal nieuwe en bestaan-
de initiatieven uit de sociale sector.

Opening vierde dienstencentrum De Halm (Halmstraat 9) in de wijk Hoevenzavel.

De ondersteunende diensten die voorheen gehuisvest waren in de G-blok van het ZOL nemen hun intrek
in de rusthuizen Herfstvreugde en Heiderust. De administratie van de technische dienst is voorlopig
gehuisvest op de bovenverdieping van het gebouw Dispensarium, in afwachting van hun definitieve
bestemming in Heiderust. Ook de sociale dienst 2 lijn verhuist naar Heiderust.

Op middellange termijn zal een multifunctionele nieuwbouw gerealiseerd worden voor zorgbehoevende
en/of dementerende bejaarden ter vervanging van de beide rusthuizen Heiderust en Herfstvreugde met de
nadruk op kleinschaligheid. Deze nieuwbouw zal deel uitmaken van de Welzijnscampus.

1. Historiek
1.2 HISTORIEK
VAN HET OCMW GENK

e
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De gemeente Genk is waarschijnlijk onstaan uit een
Keltische nederzetting. Van oudsher behoorde Genk tot
het Graafschap Loon. Door de onherbergzaamheid en on-
vruchtbaarheid was het echter van weinig strategisch belang.
Het graafschap Loon behoorde op zijn beurt tot het Prinsbisdom
Luik.

Bij het begin van deze eeuw kreeg Genk bekendheid als natuurparadijs voor
kunstenaars.

De gebeurtenis die zorgde voor de ommekeer van de toen nog landelijke gemeente
was zonder enige twijfel de ontdekking van steenkolen in de ondergrond door professor
André Dumont (in 1902).

Vóór wereldoorlog I startte men in Genk reeds met de werkzaamheden in drie steenkool-
mijnen: Winterslag, Zwartberg en Waterschei. Daardoor kende Genk in de jaren 20 een eerste
bevolkingsexplosie; mede door de massale inwijking van de gastarbeiders.

Een tweede industrialisatiefase deed zich voor in de zestiger jaren met o.a. de uitrusting van de twee
industriezones Genk-Zuid en Genk-Noord (o.a. Ford Genk, ALZ en een nog steeds groeiend aantal
KMO's).

Genk kan dus als "industriële hoofdplaats van Limburg" worden beschouwd, ook nadat de drie steenkool-
mijnen inmiddels werden gesloten. Dit is o.a. te danken aan het gevoerde reconversiebeleid.

Toch hield men door de jaren heen steeds rekening met het milieuvriendelijk karakter van Genk. Vandaar dat
Genk tevens de titel mag dragen van "Groen vakantieoord".

1. Historiek1.3 HISTORIEK VAN
DE STAD GENK EN BEVOL-
KINGSEVOLUTIE

BEVOLKINGSTABEL :

(*) De daling van de niet-Belgen is grotendeels toe te schrijven aan de vereenvoudiging van de naturalisatie-
wetgeving. Dit neemt niet weg dat vele Genkenaren van vreemde origine zijn.

DATUM AANTAL AANTAL % MIGRANTEN tov
INWONERS MIGRANTEN TOTALE BEVOLKING

1910-12-31 3 402 83 2,4

1920-12-31 6 276 69 1,1

1930-12-31 24 574 10 426 42,4

1940-12-31 27 012 6 884 25,5

1950-12-31 38 190 13 086 34,3

1960-12-31 47 794 17 130 35,8

1970-12-31 58 240 20 149 34,6

1980-12-31 61 399 20 810 33,9

1990-12-31 61 362 18 388 30,0

2000-12-31 62 858 11 343 18,1

2001-12-31 62 957 10 322 16,4
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O C M W -MISSIE GENK

Menselijke
waardigheid

Professionaliteit

Motor

Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn

Maatschapp.
dienstverlening

Voor alle inwoners
met prioritaire aandacht
voor kansarmen en
ouderen

2. Bestuur en organisatie
van het OCMW-Genk2.1 MISSIE EN VISIE

De missie geeft een antwoord op de volgende vragen, namelijk:

· Wat wil het OCMW van Genk vanuit haar kernopdracht door haar hulp- en dienstverlening
bijdragen aan de Genkse bevolking?
(Menselijke waardigheid, maatschappelijke dienstverlening)

· Tot welke groepen uit de Genkse bevolking is de hulp- en dienstverlening van het OCMW
van Genk prioritair gericht?
(Alle inwoners, maar in het bijzonder kansarmen en ouderen)

· Welke twee belangrijke troeven tot succes wil het OCMW van Genk hierbij inzetten?
(Professionaliteit en motor)

Hoe het OCMW van Genk deze missie wil waarmaken, is opgenomen in een visietekst. Op 18 oktober 2001 heeft
voorzitter Boud Reggers vanuit de missie de visie van het OCMW van Genk officieel kenbaar gemaakt. De volgende
sleutelwoorden staan centraal in de visietekst:

· Klantgerichte en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening

· Gezond financieel beleid

· Interne en externe communicatie en samenwerking

· Professionaliteit van medewerkers

· Coördinatie

Voor de volledige tekst van de OCMW-missie en visie verwijzen we naar de desbetreffende brochure die als bijlage is
toegevoegd.

De missie van OCMW-Genk wordt als volgt voorgesteld:
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De
Raad voor
Maatschappelijk
Welzijn regelt alles
wat tot de bevoegdheid
van het OCMW behoort.
Deze staat in voor het alge-
meen beheer en neemt de
belangrijkste beslissingen.
De voorzitter wordt door de
Raad uit zijn leden verkozen.
Hij leidt de activiteiten van het
centrum en bereidt ze voor. Hij
roept alle beheersvergaderingen
samen en zit ze voor.
De secretaris is het hoofd van
het personeel en leidt de
administratie van het OCMW.
Hij wordt, evenals de ontvanger,
door de Raad als wettelijk
ambtenaar benoemd.
De ontvanger is belast met het
beheer van ontvangsten en
uitgaven, overeenkomstig
de begroting en de voorziene
kredieten en dit volgens de
financiële beheersbesluiten,
getroffen in de raads- en
beheersvergaderingen.
De invoering van de nieuwe
OMCW-beleidsinstrumenten in
1999 en de meerjarenplanning

2. Bestuur en organisatie
van het OCMW-Genk

2.2 BELEID2.2 BELEID

heeft een nieuwe
dynamiek op gang
gebracht wat het
overheidsmanagement
betreft.

Op 28 september 2000 is het
eerste strategisch meerjaren-
plan van het OCMW-Genk voor
de periode 2001-2004 opge-
maakt. De meerjarenplanning
geeft aan welke doelstellingen
het OCMW de komende 5 jaren
wil bereiken.
Hierdoor komt de klemtoon te
liggen op doelgerichtheid en uit-
voeringsverantwoordelijkheid.
Het plan is opgesteld vanuit de
visie en missie van het OCMW.

2.3 BEHEERSVERGADERINGEN2.3 BEHEERSVERGADERINGEN

Het OCMW-Genk telt momenteel
4 instellingen: Heiderust, Herfst-
vreugde, Sociale Dienst 1e lijn en
2e lijn (inbegrepen de diensten-
centra), die allen bij de uitvoering
van hun taken ondersteuning
krijgen van de administratieve of
ondersteunende diensten.

Voor het beheer hiervan delegeert
de Raad een aantal bevoegdheden
aan het Vast Bureau en de
verschillende Bijzondere Comités.
De huidige samenstellingen vindt u
in het huishoudelijk reglement.

Een speciale vermelding verdient
de Commissie Materiële
Hulpverlening (CMH) die
wekelijks samenkomt en beslist
over alle individuele hulpvragen
gesteld aan het OCMW.
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De Raad is samengesteld uit:

* De heer Jef Gabriels,
burgemeester, CD&V

* De heer Guido Vandebrouck,
voorzitter OCMW, CD&V

* De heer Frans Remans,
CD&V

* Mevrouw Ria Max-Grondelaers,
CD&V

* De heer René Baillien,
VLD

* De heer René Wenmeekers,
Vlaams Blok

* De heer Eddy Quintiens,
VLD

* De heer Paul Put,
sp.a

* Mevrouw Mieke Dezeure
CD&V

* Mevrouw Bernadette Verhegghen,
CD&V

* Mevrouw Krista Ceyssens,
CD&V

* De heer Giovanni Cacciatore,
sp.a

* De heer Jan Franssen
CD&V

*Mevrouw Nele Metten,
CD&V

* De heer Staf Mariën,
secretaris



De OCMW-wet verplicht ieder
OCMW de werking van de
verschillende organen (zoals de
Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, het Vast Bureau, de
Bijzonder Comités, het
Overlegcomité) te regelen in een
huishoudelijk reglement.
In het huishoudelijk reglement
staan o.a. de volgende werkingen
beschreven:

satie. Hierin worden o.a. de
dienstnota's opgenomen.

Het decreet inzake kwaliteits-
zorg in de welzijnsvoorzienin-
gen van16 april 1997 stimuleert
de voorzieningen om hun kwa-
liteitsbeleid systematisch uit te
werken en aantoonbaar te
maken door het uitschrijven van
een Kwaliteitshandboek.

2. Bestuur en organisatie
van het OCMW-Genk

2.5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT,
ADMINISTRATIEF HANDBOEK
EN KWALITEITSHANDBOEK

2.5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT,
ADMINISTRATIEF HANDBOEK
EN KWALITEITSHANDBOEK

Het OCMW van Genk werkt sinds 1999 aan een kwaliteitshandboek. Hierbij werden vooral de
procedures in kaart gebracht, doch het OCMW van Genk gaat verder dan de minimale kwaliteitseisen.
Vanuit een gecoördineerde aanpak wordt er gestreefd naar een integraal kwaliteitsbeleid binnen het
OCMW.

2.4 OVELEGSTRUCTUREN2.4 OVELEGSTRUCTUREN

Binnen het OCMW wordt veel
belang gehecht aan het overleg
tussen de verschillende diensten en
instellingen en tussen de
instellingen onderling. Daartoe
werden verschillende structuren
uitgebouwd, aangepast aan de
omstandigheden en onder de
verantwoordelijkheid van de
directies.

Sinds jaar en dag gaat men te werk
volgens het principe van de
officiële vergaderingen - waar de
beslissingen worden genomen - die
voorafgegaan en opgevolgd worden
door de overlegcomités waar de
dossiers zowel voorbereid als
uitgevoerd worden.
Het Coördinatiecomité (CDC)
bespreekt de agendapunten, die in
een volgende fase als dossier aan
het Vast Bureau of de Bijzondere
Comités worden voorgelegd.
Voorbeelden van dergelijke
agendapunten zijn onder meer de
vele personeelsdossiers van
aanwervingen en
loopbaanonderbrekingen tot

bevorderingen en
pensioenaanvragen.
De meeste aandacht van
het CDC krijgen de dossiers
die van belang zijn voor het
ganse OCMW of met andere
woorden een betekenis hebben
die het eigen belang van de
instelling of de dienst over-
schrijden.
Het CDC heeft immers als
doel de onderlinge verhoudin-
gen tussen de OCMW-instel-
lingen en -diensten zo optimaal
mogelijk te laten verlopen.
Het CDC is samengesteld uit de
leden van het topkader van het
OCMW van Genk en wordt
voorgezeten door de secretaris
Staf Mariën. De voorzitter Boud
Reggers woont de vergaderin-
gen van het CDC bij.

Het woon- en zorgcentrum
(WZC) en de sociale dienst
1e en 2e lijn (SD1 en SD2)
hebben eigen overlegcomités
voor de dossiers die van belang
zijn voor de eigen instelling of

* de wijze van stemmen
* de manier van vergaderen
* de bepaling van het

aanwezigheidsquorum
* de regeling i.v.m. de

ondertekening van stukken

Het administratief handboek
bevat de schriftelijke regeling
van een administratieve
organisatie en de interne contro-
leprocedures binnen een organi-

dienst.
Voor de
WZC betreft
dit het Directie-
comité Rusthuizen
(DCR) en voor SD1
en SD2 is dit respec-
tievelijk Bestuursteam
1e lijn (BT1) en Bestuurs-
team 2e lijn (BT2). Deze
overlegcomités zijn enkel
adviserend en werken voor-
bereidend aan beslissingen van
het Bijzonder Comité of Vast
Bureau. Voorbeelden van
agendapunten zijn onder meer
personeelszaken, projecten
kwaliteitszorg, strategische
planning en automatisatie.
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Schaapsdries 2
3600 Genk
tel. 089 57 33 00
fax 089 57 33 01

Het rusthuis Herfst-
vreugde is bestemd voor alle
valide, semi-valide, zorg-
behoevende en dementerende
bejaarden.

De bewoners moeten de
pensioengerechtigde leeftijd
bereikt hebben en ze kunnen,
ongeacht hun fysische of
psychische toestand, in het
rusthuis verblijven zolang zij
geen werkelijke ziekenhuis-
zorgen nodig hebben of hun
gedrag niet storend is voor
andere bewoners.

3. OCMW instellingen
en diensten3.1 RUSTHUIS

HERFSTVREUGDE
3.1 RUSTHUIS
HERFSTVREUGDE

Weg naar As 58
3600 Genk
tel. 089 57 33 60
fax 089 57 33 61

Het rusthuis Heiderust is bestemd
voor zwaarzorgbehoevende en
dementerende bejaarden, die niet
langer in hun eigen omgeving of
vertrouwd milieu kunnen verpleegd
of verzorgd worden.

3.2 RUSTHUIS
HEIDERUST
3.2 RUSTHUIS
HEIDERUST

Kort
voorgesteld

In elk wijkcentrum werkt een team
maatschappelijk werkers onder
leiding van een teamverant-
woordelijke.
Uitgangspunt bij de organisatie van
de hulpverlening is de individuele
relatie cliënt-hulpverlener. Deze
relatie moet maximale kansen krij-
gen om te kunnen evolueren naar
een vertrouwensrelatie. De maat-
zorgmethodiek met het "Lokaal
Cliëntenoverleg" vormt de basis
van de hulpverlening met prioriteit
voor de meervoudig achtergestel-
den. De hulpverlening richt zich
ook naar bepaalde doelgroepen
en/of specifieke hulpverlenings-
domeinen. De Sociale Dienst 2e
lijn voorziet in meer specifieke
dienstverlening via een Schuld-
bemiddelingscel, een Tewerkstel-
lingscel en een (kans)Armoede-
bestrijdingscel.

3.3 SOCIALE DIENST
1° en 2° LIJN
3.3 SOCIALE DIENST
1° en 2° LIJN

* Schuldbemiddeling

* Budgetbegeleiding

* Rechtshulp

De Sociale Dienst vervult deze
opdrachten volgens de meest
geëigende methoden, waarbij een
geëngageerde, deskundige, neutrale
en klantvriendelijke houding van
gemotiveerde en tevreden
medewerkers maatstaf is.

De Sociale Dienst 1e lijn van het
OCMW-Genk heeft in het kader
van een gedecentraliseerde werking
drie wijkcentra "Centrum",
"Noord" en "West", alsook een
team vreemdelingen en een
"Lokaal Opvang Initiatief" (LOI).

De invoering van het bestaans-
minimum in 1974, de OCMW-wet
in 1976 en de leefloonwet in 2002
zorgden voor het verdere
professionaliseren van de
maatschappelijke dienstverlening.
Hierbij zijn concrete opdrachten:

* Toekennen van leefloon;

* Mensen wegwijs maken in het
doolhof van voorzieningen en
diensten;

* Opzetten van psychologische
begeleidingen;

* Zorgen voor werk, huisvesting,
dringende geneeskundige
verzorging en crisisopvang;

* Opname en plaatsing van
bijzondere doelgroepen.

Het rust-
huis Herfst-
vreugde huis-
vest ook het Cen-
trum voor dagverzor-
ging ('t Kosenhuisje)
en het Centrum voor
kortverblijf.
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Deze drie afdelingen maken deel
uit van het team TEMA (Tewerk-
stelling en Maatschappelijke Acti-
vering).
Verder maken de eerder vernoemde
vier dienstencentra ook deel uit van
de Sociale Dienst 2e lijn, nl.:

- De Hazelaar
- Ter Hooie
- De Schalm
- De Halm
(zie ook historiek van het
OCMW Genk)

Deze dienstencentra betreffen
open huizen die door een geinte-
greerd aanbod van ontmoeting, activi-
teiten, dienstverlening en zorgbemiddeling
de zelfstandigheid van senioren in hun thuis-
omgeving bevorderen.

3. OCMW instellingen
en diensten

Weg naar As 58
3600 Genk
tel. 089 57 32 00
fax 089 57 32 01
e-mail:
info@ocmwgenk.be
website:
www.ocmwgenk.be

De administratieve diensten
vormen een afzonderlijk geheel dat
zich ten dienste stelt van het
OCMW en zijn instellingen.

Alle briefwisseling aan het OCMW
dient aan bovenstaand adres te
worden gericht.

Deze diensten staan in voor een
aantal werkzaamheden welke
gemeenschappelijk zijn voor het
OCMW en zijn instellingen. Ze
zijn gekenmerkt door een
doorgedreven specialisatie.

De administratieve diensten
bevatten drie pijlers:

3.4 ADMINISTRATIEVE
DIENSTEN
3.4 ADMINISTRATIEVE
DIENSTEN

Kort
voorgesteld

Financiële dienst

* Financiële en boekhoudkundige
verrichtingen van het OCMW.
Enerzijds is er de boekhouding die
de bedrijfsboekhouding voert van
alle instellingen, de budgetten
opstelt en ze opvolgt en anderzijds
is er de financiële boekhouding
waar de effectieve betalingen en
ontvangsten gebeuren. De
invoering van de Nieuwe OCMW-
Beleidsinstrumenten (NOB) speelt
hierbij een belangrijke rol.
* Het beheer van de informatica-
hardware en -software.

Personeel &
Organisatie (P & O)

* Administratie:
verslaggeving en notulering,
drukwerken, ontvangst & onthaal
en de verzending van de
poststukken.
* Personeelszaken:
personeelsbeheer en -beleid en de
loonadministratie van alle OCMW-
personeelsleden.
* Organisatie:
informatie, strategische planning,
kwaliteit en vorming

Facilitaire diensten
(Aankoopdienst en
Technische dienst)

Hieronder zit een centrale
administratieve dienst vervat die
zorgt voor:

* Alle aankopen ten behoeve van
de OCMW-instellingen.
* Mandateringen en verzekeringen.
* Het onderhoud en uitrusten van
de gebouwen en het beheer ervan.
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De eerste contacten met het
OCMW, na een aanstelling als
personeelslid, verlopen steeds via
P&O, dienst personeel.

Bij de aanwerving wordt een
persoonlijk dossier samengesteld,
waarvoor de nodige inlichtingen en
documenten worden gevraagd (zie
administratieve formaliteiten). Dit
dossier wordt gedurende de hele
loopbaan op punt gehouden.
Daarom is het belangrijk dat elke
wijziging inzake burgerlijke stand,
adres, geboorte van een kind, enz.
onmiddellijk aan de dienst
personeel wordt doorgegeven (vaak
dient bij dergelijke wijzigingen
eveneens de wedde te worden
aangepast).

Overigens kunt u op deze dienst
terecht met vragen over
loopbaanontwikkeling,
weddenberekeningen,
arbeidsgeneeskunde, ... .

Er bestaat voor het personeel
ook een specifieke dienst
maatschappelijke personeels-
begeleiding die verzekerd wordt
door de heer Theo Van de
Broek, hoofdmaatschappelijk
werker (bereikbaar op
binnentoestel 3440).

4. Personeels-
aangelegenheden4.1 CONTACT MET P&O,

DIENST PERSONEEL

Een belangrijke onderverdeling is
deze tussen statutair benoemden
(vast- of op proefbenoemd)
enerzijds en contractuele
personeelsleden (contract bepaalde
of onbepaalde duur of
vervangingscontract) anderzijds.

Wanneer u deze documenten op de
dag van inschrijving niet bij had,
vragen wij u deze stukken, voor
een vlotte opname in de
personeelsadministratie, zo snel
mogelijk op de dienst personeel te
bezorgen.

Ter samenstelling van uw
persoonlijk dossier zullen een
aantal documenten opgevraagd
worden door de dienst
personeel:

4.2 ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN

4.3 DE VERSCHILLENDE
TEWERKSTELLINGSTELSELS

U wordt aangesteld als arbeider
of bediende in contractueel of
statutair verband. Andere
tewerkstellingsstelsels die in het
OCMW voorkomen zijn o.a.
art.60§7 (om bepaalde personen
in orde te stellen met hun sociale
zekerheid), Smet-banen, activa,
geco...
Voor deze bijzondere tewerk-
gestelde personen gelden eigen
regels.
Voor studenten-stagiairs werden
aparte voorwaarden opgesteld.

OCMW-personeelsleden kunnen
dus onderverdeeld worden volgens
het stelsel waarin ze tewerkgesteld
zijn. Hun administratief statuut
regelt de aanwervings- en
bevorderingvoorwaarden, evaluatie,
enz…

* Rekeningnummer waarop het
loon dient overgemaakt te worden
* Verklaring van tewerkstelling bij
vorige werkgevers
* Verlofattest(en) vorige
werkgever(s) van het voorgaande
en het lopende jaar
* Afschrift diploma
* Strookje kinderbijslag (indien
aanvraag dient te gebeuren)
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Contractuele personeelsleden krijgen
bij aanwerving een arbeidsovereenkomst
of contract. Dit is een tweezijdige verbintenis,
onderworpen aan de wet op de arbeidsovereenkomsten
van 3 juli 1978. Dit betekent dat het privé-stelsel van
toepassing is voor wat de arbeidsovereenkomst betreft,
gewaarborgde ziekteperiodes, ontslagtermijnen, ...

Statutaire personeelsleden worden aangesteld op basis van een
eenzijdige benoemingsakte waardoor het overheidsstatuut op de
werknemer van toepassing is.

leden hebben geen bevorde-
ringsmogelijkheden zoals de
statutaire personeelsleden, maar
kunnen in een nieuwe en hogere
functie aangesteld worden;

* statutaire personeelsleden
kunnen van diverse
mogelijkheden gebruik maken
om hun prestaties tijdelijk te
verminderen. Wanneer
contractuele personeelsleden
overgaan tot verminderde
prestaties, dient dit te gebeuren
via een contractwijziging
(tijdelijk deeltijdse prestaties/
definitief) of loopbaanonder-
breking

* contractuele personeelsleden
genieten een prive-pensioen.
Statutair benoemden een
overheidspensioen;

* bij bevallingsverlof ontvangen
contractuele personeelsleden

4. Personeels-
aangelegenheden

4.4 WEDDE EN MAALTIJDCHEQUES

De wedde wordt uitbetaald via overschrijving op een bank- of postrekening, mits schriftelijke toestemming van de
werknemer. Bij gebreke van toestemming of uitdrukkelijke weigering gebeurt de betaling per postassignatie of per
circulaire cheque.

De wedde wordt ten laatste vóór de 5 van iedere maand door het OCMW gedebiteerd.

Ieder personeelslid ontvangt maandelijks een weddenbriefje dat betrekking heeft op de weddenberekening van het
hem uitgekeerde loon. Alhoewel de wedde door P&O wordt gecontroleerd, vragen wij aan iedereen om toch de
eigen wedde maandelijks na te kijken en mogelijke onjuistheden te melden aan P&O.

* vergeleken met de statutair
benoemden hebben contractuele
personeelsleden een iets hogere
RSZ-afhouding maar ook een
hoger vakantiegeld (geldt niet
voor aanstellingen in het stelsel
van gesubsidieerde contractuele
personeelsleden (geco));

* bij ziekte geniet een
contractueel personeelslid
1 maand (bediende) / 14 dagen
(arbeider) gewaarborgd loon en
vervolgens een ziektevergoeding
van 60 %. Statutair benoemden
hebben bij ziekte recht op 30
ziektedagen per jaar, aan 100 %
cumuleerbaar. Ze vallen in een
disponibiliteitsstelsel wanneer
deze ziektedagen uitgeput zijn
(behouden 60 % van hun loon);

* bevorderingsmogelijkheden
van statutair benoemden zijn
vastgelegd in het administratief
statuut. Contractuele personeels-

De voornaamste verschillen tussen contractuele personeelsleden en statutaire
personeelsleden zijn de volgende:

60 % ziektevergoe-
ding. Bij statutaire
personeelsleden loopt
het gewoon door;
(cfr. ziekte)

* afdanking van con-
tractuele personeels-
leden kan volgens de
opzegregeling van de wet
op de arbeidsovereenkom-
sten, terwijl dit bij statutaire
personeelsleden enkel als (zeer
zware) sanctie kan worden toe-
gepast.

e
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dagen berekend op basis van de
duur van het contract en of men
het voorgaande jaar bezoldigd
of onbezoldigd tewerkgesteld
was (aantal gewerkte maanden
worden in rekening gebracht);
de basis wordt aldus gevormd
door de prestaties van het
vorig dienstjaar.
Voor statutaire personeels-
leden wordt het jaarlijks
verlof voor het lopende jaar
toegekend.

Vastbenoemde personeelsleden
kunnen hun jaarlijks verlof
opnemen voor 1 april van het
volgend jaar.

4. Personeels-
aangelegenheden

Bij uw indiensttreding ontvangt
u een verlofkaart waarop het
aantal verlofdagen, waarop u
recht heeft, genoteerd staan.
Telkens wanneer u één of
meerdere van deze verlofdagen
wenst te nemen, dient u dit
vooraf aan te vragen bij uw
diensthoofd. De termijnen die u
hierbij dient in acht te nemen,
staan vermeld op uw
verlofkaart.
Overigens bestaan er per dienst
onderlinge afspraken voor een
vlotte verlofplanning en dienst-
regeling.
Voor contractuele personeels-
leden wordt het aantal wettelijk

4.5 VERLOF- EN
DIENSTREGELING

4.6 WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE?

Indien u wegens ziekte of
ongeval (geen arbeidsongeval of
beroepsziekte) verhinderd bent
om u naar het werk te begeven,
stelt u de werkgever hiervan in
kennis op de eerste dag van uw
ziekte/ongeval. Deze melding
aan de directe dienstverant-
woordelijke, dient verplicht te
gebeuren vòòr de aanvang (en
liefst zo vroeg mogelijk) van de
dienst. Uitzondering hierop
geldt voor de diensten die niet in
het ploegensysteem vallen. In
dit geval dient de melding te
gebeuren uiterlijk om 10.00 uur.
Als de duur van de vermoe-
delijke afwezigheid niet kan
worden meegedeeld bij de eerste
melding, dan moet die gebeuren
onmiddellijk na ontvangst van
het geneeskundig en medisch
attest, afgeleverd door de
behandelende geneesheer.

De door het OCMW ter
beschikking gestelde

formulieren (attestenboekje)
moeten worden gebruikt voor
het opstellen van het
geneeskundig en medisch attest.
Dit geneeskundig attest dient
onmiddellijk, nadat het door de
behandelende geneesheer werd
ingevuld - dit wil zeggen binnen
de 48 uren na de ziektemelding
- binnengebracht te worden bij
de eigen dienst (die het attest
onmiddellijk aan de dienst
personeel bezorgt) of dicht-
geplakt en gefrankeerd verzon-
den te worden.

Ook bij afwezigheden wegens
zwangerschap of verlenging van
afwezigheid wegens ziekte of
ongeval, gelden deze richtlijnen.

Het personeelslid dat zich niet
aan de voorschriften houdt, zal
voor de afwezigheden vóór de
datum van ontvangst van het
ziekteattest geen loon ontvangen
van de werkgever. Deze dagen

worden voor het overige wel als
ziektedagen beschouwd, mits het bewijs
hiervan wordt binnengebracht.

Ingeval van een werkonbekwaamheid
ten gevolge van een andere ziekte of
ongeval, die binnen de 14
kalenderdagen volgt op het einde van
een vorige ziekte of ongeval, moet
er een geneeskundig en medisch
attest worden bijgevoegd waarop
duidelijk vermeld staat dat de nieuwe
arbeidsongeschiktheid te wijten is aan
een andere ziekte of ongeval. Komt
deze vermelding niet voor, dan zal
worden vermoed dat de nieuwe
arbeidsongeschiktheid te wijten is aan
dezelfde ziekte of ongeval. In geen
geval zal dit vermoeden kunnen worden
weerlegd door een nieuw attest.

Indien de arbeidsongeschiktheid het
gevolg is van een privé-ongeval, waarbij
een derde partij betrokken is, dan dient
dit op het geneeskundig en medisch
attest als dusdanig te worden vermeld.

Aan de personeelsleden worden ook maal-
tijdcheques toegekend op voorwaarde dat er
prestaties worden geleverd (dus niet bij ziekte,
verlof, enz.). Het aantal maaltijdcheques voor deeltijdse
personeelsleden wordt verder bepaald door het tewerkstel-
lingspercentage. Het persoonlijk aandeel in de maaltijdcheques
wordt verrekend in het loon. De maaltijdcheques worden maande-
lijks rond de 20e verdeeld op de diensten en hebben betrekking op de
prestaties van de vorige maand. Het personeelslid tekent voor ontvangst.
Bijkomende informatie kan steeds bekomen worden bij de dienst personeel.

Contractuele perso-
neelsleden moeten het
wettelijk verlof verwor-
ven op basis van de pres-
taties geleverd in het
voorafgaand kalenderjaar,
opnemen voor 31 december
van het vakantiejaar.
Het bijkomend jaarlijks verlof
kan opgenomen worden voor 1
april van het volgende jaar.
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Hoe deze documenten
laten invullen?

Elke bundel bestaat uit model A
en een model B.

* Model B "Geneeskundig
getuigschrift" wordt ingevuld
door de geneesheer. De
achterzijde blijft blanco.
* Model A "Aangifte van
Arbeidsongeval" dient door het
personeelslid zelf en het
OCMW (via dienst personeel) te
worden ingevuld.

Deze documenten dienen,
samen met een zelfklever van
het ziekenfonds, zo snel
mogelijk, bezorgd te worden
aan de dienst personeel.

Hoe deze documenten
laten invullen?

Elke bundel bestaat uit model A
en een model B.

* Model B "Geneeskundig
getuigschrift" wordt ingevuld
door de geneesheer. De
achterzijde blijft blanco.
* Model A "Aangifte van
Arbeidsongeval" dient door het
personeelslid zelf en het
OCMW (via dienst personeel) te
worden ingevuld.

Deze documenten dienen,
samen met een zelfklever van
het ziekenfonds, zo snel
mogelijk, bezorgd te worden
aan de dienst personeel.

4. Personeels-
aangelegenheden

Tijdens het werk

* Verwittig onmiddellijk uw
diensthoofd;
* Noteer wie nadien als getuige
kan optreden;
* Indien de kwetsuur niet
ernstig is, ga dan eerst bij de
dienst personeel langs;
* Indien de kwetsuur wel
dringende verzorging vraagt,
kunt u deze documenten na de
eerste verzorging afhalen en
laten invullen door de
behandelende geneesheer;
* In de rusthuizen en in de
dienstencentra, kunnen de
formulieren "arbeidsongevallen"
bij het onthaal worden
verkregen.
* Neem alleszins uw
attestenboekje (dat u bij uw
indiensttreding wordt
overhandigd) mee indien u
medische verzorging nodig
heeft; dit dient immers ingevuld
te worden door de behandelende
geneesheer indien uw kwetsuur
aanleiding zou geven tot
werkonbekwaamheid.

4.7 WAT TE DOEN BIJ
EEN ARBEIDSONGEVAL?

Van en
naar het werk

* Verwittig zo snel
mogelijk uw dienst-
hoofd;
* Indien er geen politie of
ziekenwagen ter plaatse
kwam, tracht dan één of
meerdere getuigen te vinden;
* Noteer bovendien goed
het uur en de plaats van het
ongeval;
* Volg verder dezelfde
richtlijnen als hierboven.

Belangrijk!

Doe altijd een aangifte van een
(arbeids)ongeval bij de dienst
personeel.

Materiële schade (fiets, auto)
wordt niet vergoed.

4.8 HOSPITALISATIEVERZEKERING

Het OCMW organiseert een hospitalisatieverzekering voor het personeel. Een personeelslid kan
toetreden na een minimale aanstellingsperiode (ineens of in meerdere malen) van 12 maanden. De
premies voor het toegetreden personeelslid dat 51% of meer prestaties levert, wordt gedragen door
het OCMW. De premies voor het toegetreden personeelslid dat van 0% tot 50% prestaties levert,
wordt voor de helft gedragen door het OCMW. Kinderen kunnen, mits zij aan de voorwaarden
voldoen, ook worden aangesloten. Het OCMW neemt de premies voor de kinderen ten laste op
dezelfde wijze als voor het personeelslid. De echtgenoot of levenspartner van een personeelslid kan
eveneens worden aangesloten mits het personeelslid zelf de premie volledig betaalt. Bijkomende
informatie en de polisvoorwaarden kunnen bekomen worden bij de dienst personeel.

Het personeelslid moet
erover waken dat het
geneeskundig en medisch
attest volledig wordt
ingevuld door de
behandelende geneesheer.
Indien op het attest niet werd
vermeld of de zieke
werknemer de woonst al dan
niet mag verlaten, wordt hij
geacht toelating te hebben
om de woonst te verlaten. Dit
is van belang bij een

even-
tuele con-
trole bij ziekte;
wanneer het perso-
neelslid de woning mag
verlaten, dient hij zich bij het
controlecentrum in zijn buurt
aan te melden; mag hij de
woning niet verlaten, zal de
controlearts hem thuis
bezoeken.
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Voor het OCMW is Ingrid
Knaepen, afdelingshoofd P&O,
aangesteld als ambtenaar gelijke
kansen. De stad en het OCMW
van Genk voeren een actief
gelijkekansenbeleid.

4. Personeels-
aangelegenheden

Gelijke kansen staat voor 'het
streven naar gelijke kansen voor
mannen en vrouwen op alle
domeinen van het maat-
schappelijk, economisch en
politiek leven en het streven
naar een evenwichtige
aanwezigheid van mannen en
vrouwen in alle domeinen van
de samenleving'.

Indien je meer informatie wenst
over het gelijkekansenbeleid
binnen het OCMW, dan kan je
steeds terecht bij de dienst
personeelszaken, Ingrid
Knaepen (toestel 3210).

4.10 GELIJKEKANSENBELEID

Binnen het bestuur wordt veel belang gehecht aan de
verdere vervolmaking door de personeelsleden. Dit is vooral
belangrijk naarmate men functies waarneemt die een zekere
mate van specialisatie vereisen of die een grotere verantwoordelijk-
heid meebrengen. Deze vervolmaking gebeurt enerzijds intern onder
leiding van de diensthoofden, terwijl anderzijds de mogelijkheid wordt
geboden om verschillende vervolmakingscursussen, studiedagen, ... te volgen.

Het slagen in bepaalde vervolmakingscursussen is soms vereist als benoemings-
of bevorderingsvoorwaarde, evenals voor de doorstroming in de functionele
loopbaan (zie loopbaanontwikkeling). Een volledige opsomming hiervan kan men
terugvinden in het administratief statuut voor het vast- en op proefbenoemd personeel en
het reglement voor contractuele personeelsleden.
Het OCMW-bestuur verleent dan ook, in de mate van het mogelijke en afhankelijk van het
specifieke nut van de diverse vervolmakingsmogelijkheden, een aantal faciliteiten.
Zo worden in bepaalde gevallen de inschrijvingskosten terugbetaald, kan er dienstvrijstelling
worden verleend en/of worden verplaatsingskosten terugbetaald. De verschillende tegemoet-
komingen vindt men terug in het vormingsreglement.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u steeds terecht bij de vormingsverantwoordelijke ( P&O). Als men
zelf vindt dat een bepaalde studiedag of cursus nuttig is, dan kan men via uw diensthoofd en de directie
toelating vragen om van de genoemde faciliteiten te kunnen genieten.

Als u 9 maanden in dienst bent, neemt de vormingsverantwoordelijke contact met u op om een afspraak te
maken. U zal dan verder geïnformeerd worden over het vormingsbeleid bij het OCMW van Genk.

4.11 PESTEN OP HET WERK

De wet van 11 juni 2002 en zijn
uitvoeringsbesluiten voorziet de
verplichting om een beleid rond
geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk uit
te bouwen.

4.9 BEROEPS-
VERVOLMAKING

Personeelsleden dienen zich
tegenover collega's en derden
uiterst correct te gedragen en
zich te onthouden van elke daad
van pesten op het werk.

Het OCMW van Genk heeft
conform de wet een beleid
uitgebouwd. Bij volgende
personen kan men terecht ingeval
zich een feit voordoet van
geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk.

* Intern:
Theo Van de Broek (tel.: 3440)
Ingrid Knaepen (tel.: 3210)

* Extern:
mevrouw Tirez
(tel. Gedilo: 011/22 62 42)
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Telkens als een school-
verlater vakantiedagen
neemt die in aanmerking
komen voor de jeugdvakantie-
uitkering door de RVA, moet
men een nieuw formulier
"bewijs van jeugdvakantie"
bezorgen aan de
uitkeringsinstelling.

Om veel administratieve
rompslomp te vermijden is het
daarom wellicht wenselijk om
de dagen die voor een
jeugdvakantieuitkering in
aanmerking komen zoveel
mogelijk te bundelen in één
periode.

Voor meer informatie over deze
regeling kunt u contact
opnemen met P&O, dienst
personeel.

4. Personeels-
aangelegenheden

Sedert 1 januari 2001 is er een
nieuwe regeling voor jeugdige
werknemers (schoolverlaters).
Deze nieuwe regeling voorziet
dat schoolverlaters een dubbel
vakantiegeld en een aantal
wettelijke vakantiedagen bij het
OCMW van Genk toegekend
krijgen in verhouding tot de
prestaties van het voorgaande
jaar.
Als u bijvoorbeeld sedert 1 juli
2004 in dienst bent, heeft u
recht op 50% van het aantal
wettelijke vakantiedagen voor
een vol jaar (i.p.v. 100% van het
aantal wettelijke vakantiedagen
zoals in de oude regeling).

Deze bijkomende vakantiedagen
worden niet langer door het
OCMW betaald, maar door de
RVA via een "jeugdvakantie-
uitkering".

4.14 SCHOOL-
VERLATERS
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