De integratie OCMW en gemeente laat niemand onberoerd!
Dat de integratie van het OCMW en de gemeente er zit aan te komen is al een tijdje
bekend. Hoe de integratie er juridisch uit zal zien, is nog niet bekend. Wat wel duidelijk is, is
dat OCMW en gemeente hun samenwerking best nu al integreren. Zo is de lokale overheid
beter voorbereid op de veranderingen die haar te wachten staan. Hoe de lokale overheden
dit zullen aanpakken, zorgt echter voor heel wat hoofdbrekens.
WIVO staat klaar met een uitgebreid aanbod om de lokale overheden bij te staan in dit
veranderproces. Centraal hierbij staat een resultaatgerichte aanpak op maat van de
betrokken besturen. We bieden aan de lokale overheid een menu aan, waaruit, in overleg
en op maat, de meest passende elementen worden gekozen.
Vooreerst kiest de lokale overheid welk resultaat gewenst is. WIVO kan onder meer volgende
zaken aanbieden:
 Operationele integratie OCMW – gemeente.
 Organogram per dienst.
 Nieuw model van dienstverlening (intern en extern).
 Afspraken rond aansturing.
 Model front – middle – backoffice.
 Uitgetekende processen voor geïntegreerde diensten.
 Gezamenlijk MAT.
 Afsprakennota MAT – bestuur.
 Overzicht kerntaken.
 Puzzel van taken en competenties.
 Teamafspraken.
 Uitgetekende strategie.
 Definiëring van missie – visie – waarden.
Vervolgens kiest de lokale overheid welk proces ze wil doorlopen. Veel lokale overheden
hebben al een traject afgelegd, waarvan de resultaten bruikbaar zijn om het gekozen
resultaat te bereiken.
Vanuit de plan – do – check – act cyclus biedt WIVO talrijke opties. Hieruit volgt de rol die
WIVO moet spelen als procesbegeleider. Wil het lokaal bestuur een procesbegeleiding van a
tot z? Of liever een adviseur, klankbord of een gespreksbegeleider?
Tenslotte kiest het lokaal bestuur uit het brede gamma van methodieken dat WIVO aanbiedt
de meest geschikte voor de specifieke lokale situatie. Uiteraard kan WIVO hierbij ook zelf
insteken doen.
Dit alles is gebaseerd op onze visie, theoretische achtergronden en ervaring in het
begeleiden van veranderprocessen.
Krijg je graag meer informatie rond ons aanbod, neem dan contact op met
inge.vromant@wivo.be. We komen graag langs voor een vrijblijvend verkennend gesprek!
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