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PARTNERFICHE 

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) 
 

 

Korte omschrijving van de organisatie  

Het OCMW verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het 

welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede 

waaier aan diensten aanbiedt. Verantwoordelijke sociale dienst(en), ouderenzorg, 

preventiedienst, change management, sociaal huis, wijkgerichte werking…  

 

Belangen van de organisatie om lokaal mee te werken aan valpreventie?  

� De hoofdopdracht van het OCMW is het vrijwaren van het welzijn van alle in de 

gemeente aanwezige personen en gezinnen, niet enkel door curatieve maar ook door 

preventieve hulp te verzekeren. 

� Ze zijn medeverantwoordelijk voor de opmaak van een lokaal sociaal beleidsplan. 

� Het OCMW beleid streeft doorgaans naar interventies die zo weinig mogelijk ingrijpend 

zijn en die de autonomie van hulpvragers zo groot mogelijk houden. Preventieve 

projecten en doelgroepspecifieke benadering zoals BOEBS passen hierin. 

� Vele OCMW’s doorbreken graag het eenzijdig OCMW-imago van louter financiële hulp. 

� Geven aan medewerkers van een permanente opleiding medeverantwoordelijk voor de 

opmaak van een lokaal sociaal beleidsplan. 

 

Welke meerwaarde kan de organisatie bieden bij een lokale werking rond 

valpreventie? 

� Ze hebben individuele contacten met een groot deel van hulpbehoevende ouderen en 

hun omgeving 

� De sociale werkers hebben goed zicht op de levensstijl en hebben invloed op het 

gedrag van de ouderen door de integrale hulpverlening (inclusief financieel) 

� Het is een grote organisatie en dus is de kans groter dat ze meer kunnen investeren in 

BOEBDS (tijd/personeel/geld …). 

 

Zijn er bepaalde beperkingen bij de lokale werking van de organisatie?  

� Een stijgende werkdruk. 

� Nog steeds meer aandacht voor zorg dan voor preventie. 
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Hoe kan valpreventie opgenomen worden in het beleid van de organisatie? 

(op lokaal niveau)?  

Vorming 

� Organiseren van vorming voor referentiepersonen (EVV) voor intermediairs: 

� Voor klusjesdiensten – poetsdiensten – andere thuiszorg 

� Vallen en valpreventie: referentiepersonen valpreventie (EVV)  

� Veiligheid in de woning en checklist afnemen 

 

Checklist 

� Thuiszorg/mantelzorgers nemen de ‘checklist voor een veilige huisinrichting’ mee en 

praten erover met de oudere. Kan gespreid worden over een paar weken. 

Artikels 

� Artikels rond valpreventie en BOEBS publiceren in de nieuwsbrief of op de website.’ 

Info valpreventie 

� Een vaste plaats creëren voor BOEBS- en valpreventie-info bij infokiosk. 

� Posters en BOEBS-logo blijvend ophangen in openbare locaties. 

� Op de eigen website link leggen naar www.boebs.be en www.valpreventie.be. 

� BOEBS of andere valpreventieactiviteiten steeds aankondigen op de website en 

nieuwsbrieven.  

Hulpmiddelen 

� Financiële ondersteuning bieden bij (installatie van) hulpmiddelen: handgrepen - 

antislipmatten (genre aanbod kan afgewisseld worden). 

 

 

Contactgegevens die kunnen vermeld worden op de website (Vlaams/lokaal) 

� Via www.pinakes.be ( zie bij gemeenten) 

� Via de gemeenten-sites. Verschillende OCMW’s hebben een eigen website.  

Bijvoorbeeld www.ocmwschoten.be 

� Op de sociale kaart: www.desocialekaart.be 

 


