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1. INLEIDING 

De sector Samenlevingsopbouw ondersteunt maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen met hen pakken 

buurtwerkers en opbouwwerkers maatschappelijke problemen aan die te maken hebben met grondrechten of 

de leefbaarheid in hun stad, buurt of streek. Voorbeelden van grondrechten waaraan gewerkt wordt, zijn het 

recht op behoorlijke huisvesting en het recht op maatschappelijke dienstverlening. De focus ligt op de 

verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven. 

Er is één Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (RISO) per provincie en telkens één voor de steden 

Antwerpen, Brussel en Gent. De instituten ondersteunen de opbouwwerkers, buurtwerkers en 

projectmedewerkers die werken aan lokale projecten. Verder verlenen zij advies en ondersteuning aan 

derden, zoals provinciale en lokale besturen. De benaming ‘instituut’ is de juridische benaming, in de loop der 

jaren spreekt men minder en minder over ‘instituten’, maar noemt men zichzelf gewoon 

‘Samenlevingsopbouw’.  

Daarnaast is er één landelijk ondersteuningsinstituut, namelijk Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Dit 

ondersteunt zowel de gesubsidieerde sector als initiatieven die werken in het perspectief van 

Samenlevingsopbouw.  Met ingang van 1 januari 2018 is Samenlevingsopbouw Vlaanderen samengevoegd met 

4 andere steunpunten uit de sociale sector, namelijk met Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt 

Expertisenetwerken, Steunpunt Jeugdhulp en het Vlaams Centrum Schuldenlast. Hieruit ontstond SAM, wat 

staat voor Steunpunt Mens en Samenleving. 

De laatste inspecties in de sector Samenlevingsopbouw dateren van 2008. Tijdens die kwaliteitsinspecties 

kwamen de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen en overeenkomstige erkenningsnormen aan bod. 

Intussen zijn er heel wat maatschappelijke evoluties geweest en werd ook de sectorale wetgeving aangepast.  

Daarom werden er tussen mei en oktober 2017 nieuwe inspecties gedaan, met de focus op: 

- het intern beleid en het bestuur van het RISO 

- de interne organisatie; 

- het taalbeleid; 

- het vormingsbeleid t.a.v. de bestuurders, de beroepskrachten en de vrijwilligers; 

- het kwaliteitsbeleid, 

- het klachtenbeleid; 

- het beleid inzake grensoverschrijdend gedrag. 
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2. DEFINITIES 

De sector Samenlevingsopbouw hanteert een sectoraal woordenboek, waar ook Zorginspectie zich op 

gebaseerd heeft om de definities helder te krijgen. 

- doelgroep: de primaire gebruikers 

Binnen Samenlevingsopbouw zijn dit mensen die zich in maatschappelijk achtergestelde posities bevinden. 

- samenwerkingspartner: instantie of organisatie waarmee Samenlevingsopbouw samenwerkt aan 

gelijkaardige oplossing of doelstelling en waarmee we afstemming bereiken, zonder zelf over de nodige 

beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid te beschikken. 

- vrijwilliger: elke natuurlijke persoon die: 

- onbezoldigd (behoudens onkostenvergoedingen)  

- niet verplicht  

- in georganiseerd verband  

- een activiteit verricht 

- met een maatschappelijk doel en voor anderen (hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar 
geheel).  

De vrijwilliger geeft actief  mee vorm (inhoudelijk of praktisch) aan de activiteiten en de werking 

(voorbereiding, uitvoering, opvolging) van Samenlevingsopbouw. 

Het gaat om tijdelijke of permanente vrijwillige medewerkers die voor een specifieke (al dan niet regelmatig 

terugkerende) activiteit worden aangezocht, bijvoorbeeld een buurtfeest, een kortlopend sociaalartistiek 

project. 

De persoon zet zich regelmatig in als vrijwilliger binnen activiteiten/projecten van Samenlevingsopbouw en 

onder het gezag van een opbouwwerker (cfr. vrijwilligersdecreet). 

- deelnemer: de persoon die actief deelneemt aan een activiteit. 

Binnen dit rapport worden door Zorginspectie nog andere begrippen gebruikt : 

- opbouwwerker:  hij/zij is verantwoordelijk voor de vertaling en uitvoering van het teamprogramma in 
concrete projecten en activiteiten. Hij/zij draagt actief bij het tot plannen, evalueren, ontwikkelen van het 
meerjarenplan en jaarplan door een voortdurende bottom-up voeding van de tweede lijn.  

- buurtopbouwwerker: is een opbouwwerker die werkt vanuit een wijk- of buurtgebonden basisvoorziening. 

- projectmedewerker: hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van concrete projecten en activiteiten in 
samenwerking met de opbouwwerker.  

- basismedewerker: is de opbouwwerker, buurtwerker of de projectmedewerker. 

- decretale medewerker: medewerker die betaald wordt via middelen die ter beschikking gesteld werden op 
basis van het decreet van 13 juni 1991, betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk 
opbouwwerk en het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 
juni 1991 houdende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Samenleving
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3. TOEGEPASTE WETGEVING 

Zorginspectie hanteert de wetgeving die van toepassing is op de sector: 

• Decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende 
de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk 

• Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 

• Ministerieel besluit van 13 juli 2001 tot uitvoering van het kwaliteitsdecreet voor maatschappelijk 
opbouwwerk werd opgeheven 
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4. INSPECTIEMETHODIEK 

Het concept van de inspecties werd in overleg met de Afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgewerkt. Er werd gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde 

bevraging, die bij het maken van de afspraak voor de inspectie aan Samenlevingsopbouw bezorgd werd. 

 

In voorbereiding van de inspectie consulteerden de inspecteurs verschillende bronnen, al dan niet bezorgd 

door de instituten, zoals de voortgangsrapporten van 2016, de projectfiches, het kwaliteitshandboek, de 

samenstelling van de bestuursorganen en de statuten van de VZW, de website van de instituten,…  

 

De inspectie ging door in twee fasen. Beide inspectiedelen gebeurden op afspraak. De eerste dag gingen twee 

inspecteurs naar de hoofdzetel van het RISO om de inspectiethema ‘s  op het niveau van de organisatie te 

bevragen. Voor dit deel van de inspectie kon de voorziening zelf bepalen wie de gesprekspartners waren. In 

een tweede deel deed één inspecteur een praktijktoets in twee projecten. Hier werd nagegaan of de 

werkingsprincipes ook in de praktijk worden toegepast. Voor dit luik werd expliciet gevraagd om met één of 

meerdere  medewerkers op de werkvloer te spreken. Bij het maken van de afspraak  werd al aangegeven in 

welke projecten en op welke locaties de praktijktoets zou plaats vinden. De keuze van de projecten kan 

immers gebeuren via inzage van de website van de RISO ‘s. De bedoeling van het inspecteren van 2 projecten 

is het aftoetsen van de implementatie van het beleid in een plaatselijk project.  

De projecten werden gekozen op basis van een aantal criteria. Zo werd getracht projecten uit te kiezen waar 

personeel in tewerkgesteld is, dat betaald wordt met decretale middelen. Ook ging de voorkeur uit naar  

minstens één project waar gewerkt wordt rond het grondrecht "maatschappelijke dienstverlening".   

Naast het doornemen van de bronnen tijdens de voorbereiding, bestond de inspectie uit een bespreking met 

de leidinggevenden en verschillende basismedewerkers. Er werden tal van bronnen nagezien die bij de 

bespreking werden getoond/opgevraagd. Bij deze inspectie waren er geen gesprekken met de doelgroep of 

met samenwerkingspartners van Samenlevingsopbouw.  

De inspecties vonden plaats in de periode van mei tot november 2017, volgende instituten werden bezocht: 

 

- Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie, projecten 

Mechelen – recht op arbeid 

Mechelen – schoolstart 

- Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, projecten 

- Deurne – buurthuis Dinamo 

- 2060 Antwerpen – centrum De Wijk 

- Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk Limburg, projecten  

- Genk – wijkwerking Termien 

- Neerpelt – buurtgerichte zorg 
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- Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw Vlaams Brabant, projecten  

- Kessel-Lo – buurthuis Casablanca 

- Leuven – Hoogland schoolopbouwwerk 

- Samenlevingsopbouw Brussel, projecten 

- Kuregem – tijdelijke bezetting 

- Toekomstoriëntering voor migranten in precaire verblijfssituatie 

- Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, projecten 

- Zelzate – lokale kinderarmoedebestrijding 

- Sint-Niklaas – kansarm maar niet kansloos 

- Samenlevingsopbouw Gent, projecten 

- De Torekes 

- Leiekaai 117 

- Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, projecten 

- Zwevegem – zorgnetwerk en vrijwilligerspunt Zorg en Welzijn 

- Harelbeke – buurtopbouwwerk centrumwijk 

 

Na het inspectiebezoek ontving elke organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen, met de 

mogelijkheid om hierop te reageren. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de 

geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op eventuele onjuistheden in het 

inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en 

verbeteren. Van de 8 organisaties hebben er 6 gebruik gemaakt van deze reactiemogelijkheid en werden hun 

reacties verwerkt in het definitieve inspectieverslag. De definitieve verslagen en de (eventuele) reacties 

werden bezorgd aan de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin.  

  

https://www.departementwvg.be/welzijn-en-samenleving
https://www.departementwvg.be/welzijn-en-samenleving
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5. DEUGDELIJK BELEID EN BESTUUR 

5.1. WERVING, ONDERSTEUNING, PROFIEL BESTUURDERS 

5.1.1. Verwachtingen 

De RISO ’s moeten een kwaliteitsvol en transparant beleid voeren wat hun procedure voor werving en 

ondersteuning van bestuurders betreft. Dit geldt tevens voor de principes inzake hun profiel, competenties, 

engagement, integriteit, onafhankelijkheid, vergoeding, onverenigbaarheden en belangenconflicten. 

Zorginspectie heeft nagekeken of deze wettelijk vereiste principes terug te vinden waren bij elk RISO. 

Er kan verwacht worden dat de organisaties aandacht hebben voor diverse competenties, ervaringen en 

achtergronden bij hun bestuursleden. Er werd in elk RISO nagegaan in hoeverre deze aandacht terug te vinden 

is. 

5.1.2. Vaststellingen 

De RISO ‘s beslisten om een gezamenlijk standpunt in te nemen inzake hun kwaliteitsbeleid. Hiertoe werd de 

werkgroep ‘Kwanning’ (kwaliteit en planning) opgericht, waarin alle RISO ‘s vertegenwoordigd zijn. Dit 

resulteerde in een gezamenlijk opgesteld kwaliteitshandboek, met mogelijkheid tot lokale invullingen.  

Binnen deze werkgroep werden competentie- en functieprofielen voor bestuurders uitgewerkt en deze 

worden door alle RISO ‘s gebruikt. 

Er werden sectoraal specifieke vereisten vastgelegd inzake de noodzakelijke kennisdomeinen waarover de 

bestuurders moeten beschikken. Het gaat dan o.a. over kennis van de regionale, maatschappelijke 

problematieken, van financieel -en personeelsbeleid, kennis over achtergestelde groepen en 

achterstellingsmechanismen. 

Ook onverenigbaarheden (uitsluitingscriteria) werden uitgewerkt: 

• personen met een controle-opdracht t.o.v. het instituut   

• personeelsleden 

• personen met een politiek mandaat 

• kabinetsmedewerkers bevoegd voor sector Samenlevingsopbouw 

• ambtenaren bevoegd voor Samenlevingsopbouw. 

Alle RISO ‘s maken geheel of ten dele gebruik van het vooropgestelde profiel. In de statuten van sommige RISO 

‘s zijn ook overeenkomsten terug te vinden inzake de samenstelling van de bestuursorganen, bv. de verdeling 

van bestuursleden volgens geslacht.   

Dit neemt niet weg dat er bij 2 RISO ‘s nog niets is vastgelegd inzake belangenconflicten voor bestuurders, 1 

RISO waar nog niets is vastgelegd inzake onverenigbaarheden en 1 RISO waar niets is vastgelegd inzake 

vergoedingen. 

Als we naar de samenstelling van de raad van bestuur gaan kijken, dan zijn er verschillen merkbaar inzake de 

aanwezigheid van kennis over de grondrechten in de Raad van Bestuur. Bij sommige RISO ‘s is er geen kennis 

aanwezig inzake energie (3), werk (2), maatschappelijke dienstverlening (1) of gezondheid (2). In de RISO ’s 

waar dit bevraagd werd (niet bevraagd in 2 RISO ‘s), waren er geen projecten lopende rond deze 

grondrechten. 



pagina 10 van 18 

Soms is ook geen juridische kennis aanwezig bv. inzake sociale en vzw-wetgeving. Dit RISO kiest er dan voor 

zich door een externe te laten bijstaan op deze kennisdomeinen. 

Het tempo waaraan de RISO ’s aan vernieuwing werken van hun bestuursorganen is verschillend. Sommige 

RISO ’s opteerden voor een geleidelijke overgang. Andere RISO ‘s maakten een radicalere keuze en gingen over 

tot een grondige vernieuwing van de samenstelling van het bestuur. Hierbij matcht men het bestuur met het 

uitgestippelde beleid. Dit houdt in dat er bij aanwerving van nieuwe bestuursleden vooraf een gewenst profiel 

wordt vooropgesteld en dat er werk wordt gemaakt van de introductie van nieuwe bestuursleden, met 

aandacht voor vorming, informatie-uitwisseling, betrokkenheid,…. Kortom een beleid volgens de 

aanbevelingen van de Koning Boudewijnstichting inzake 'goed bestuur’ voor welzijns- en zorgorganisaties. 

In 3 van de 8 RISO ’s kon aangetoond worden dat de werking van de bestuursorganen geëvalueerd wordt op  

systematische basis.  

De werkgroep ‘Kwanning’ is er nog niet toe gekomen om een procedure inzake werving en ondersteuning van 

de bestuursleden uit te schrijven. Dit vormt dan een tekort dat bij alle RISO ‘s terug te vinden is. Dit neemt niet 

weg dat alle RISO ‘s feitelijk een eigen manier van werven en ondersteuning hebben, die ze evenwel niet 

uitgeschreven hebben.  

 

5.2. DE WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 

5.2.1. Verwachtingen 

Zorginspectie heeft een aantal elementen van ‘goed bestuur’ afgetoetst. Ze heeft zich hiervoor gebaseerd op 

de wetgeving, maar ook op de aanbevelingen van de Koning Boudewijnstichting (06/2010) voor het besturen 

van ‘social profit’ organisaties. Volgens deze aanbevelingen kan verwacht worden dat de Raad van Bestuur een 

ondersteunende en beslissende functie heeft en dat er kan gerekend worden op een blijvende inzet en 

engagement op de vergaderingen en dient de Raad van Bestuur regelmatig samen te komen. Bovendien dient 

een Raad van Bestuur zich kritisch op te stellen, ook ten aanzien van de eigen werking als bestuursorgaan door 

het systematisch evalueren ervan.  

5.2.2. Vaststellingen 

Zoals hoger aangegeven wordt er reeds bij de selectie gekeken of een kandidaat bestuurder voldoet aan een 

vooropgesteld profiel. Er kon bij alle RISO ‘s worden aangetoond dat gewerkt werd met deze competenties en 

profielen bij de aanwerving van nieuwe bestuursleden. 

Er wordt een engagement en actieve deelname van de bestuurder verwacht.  Dit houdt vaak in dat men een 

inbreng en betrokkenheid verwacht van de bestuurder. Dit wordt door sommige RISO ‘s ook gefaciliteerd door 

vergaderingen te laten plaatsvinden op een locatie waar projecten doorgaan. Hierbij laat men telkens het 

project voorstellen door de basismedewerkers. Zo ontstaat ook een rechtstreekse communicatie, niet enkel 

met de medewerkers, maar ook soms met de doelgroep. 

Alle RISO ‘s voorzien voldoende vergadermomenten voor hun besturen. De aanwezigheid van bestuursleden 

op deze vergadermomenten zit vrij goed. Enkel bij 2 RISO ‘s kwam het voor dat er een bestuurslid 

onvoldoende aanwezig was. Bij één van de RISO ‘s vroeg men reeds een groter engagement van het 
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bestuurslid. Bij het andere RISO had men dit al gecapteerd en was men zoekende naar een vervanging van het 

bestuurslid. 

Alle RISO ‘s hebben al eens een evaluatie van de werking van het bestuur uitgevoerd, echter bij 5 van de 8 

RISO ‘s gebeurt dit niet regelmatig. Het voorzien van een systeem van evaluatie van de werking van het 

bestuur vormt een mogelijkheid tot verbetering voor deze RISO ‘s. 

 

6. INTERNE ORGANISATIE 

6.1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR 

6.1.1. Verwachtingen: 

De RISO ‘s moeten beschikken over een actueel organogram waarop de verschillende 

teams/afdelingen/functies weergegeven zijn en moet het duidelijk zijn hoe de aansturing verloopt.  

Er kan een open en transparante communicatie verwacht worden waardoor visie en beleidslijnen, maar ook 

knelpunten en signalen vlot van de beleidsmakers naar de (basis)medewerkers doorstromen en omgekeerd.  

Overleg met samenwerkingspartners en relevante organisaties is inherent aan de sector Samenlevingsopbouw 

en staat expliciet bij de opdrachten van de RISO ‘s. Meteen een reden waarom Zorginspectie gepeild heeft 

naar deze samenwerking: worden samenwerkingspartners geïnformeerd?; wordt rekening gehouden met hun 

input? 

Maar ook de participatie van de doelgroep is een expliciete verwachting en dit zowel op niveau van het beleid, 

als op het niveau van de projecten. 

 

6.1.2. Vaststellingen: 

Alle RISO ‘s hebben een organogram voorzien in hun kwaliteitshandboek, zoals het centrale sjabloon dat door 

de werkgroep ‘Kwanning’ werd uitgewerkt. Bij 2 van de 8 RISO ‘s is dit organogram niet actueel. Dit heeft te 

maken met de recente vernieuwingen die deze RISO ’s doorvoerden en die nog niet werden aangepast in het 

organogram. 

Alle RISO ‘s voorzien in voldoende communicatiekanalen top-down en bottom-up, wat ook bevestigd werd in 

de 2 projecten die telkens per RISO werden bezocht. 

De meeste RISO ‘s voorzien ook rechtstreekse contacten tussen basismedewerkers van de projecten en de 

bestuursleden. Dit gebeurt vaak door bestuursvergaderingen te laten doorgaan op de locatie van de projecten.  

Er wordt bovendien geïnvesteerd in horizontale communicatie, namelijk communicatiekanalen tussen 

basismedewerkers onderling. Zo worden ook meerdere overlegmomenten voorzien waarop basiswerkers in 

gesprek gaan met elkaar, bv. om bepaalde thema’s uit te diepen. Bij alle RISO ‘s wordt daarom voorzien (of 

staat dit op stapel) om een digitaal communicatieplatform en een gemeenschappelijke server ter beschikking 

te stellen tussen de medewerkers, zodat de uitwisseling van informatie wordt bevorderd. Bij enkele van de 

RISO ‘s is dit platform eveneens voor de bestuurders opengesteld. 
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De mate waarin geïnvesteerd wordt in digitale communicatiemogelijkheden, die ook voor bestuurders 

toegankelijk zijn, verschilt tussen de RISO ‘s. 

De participatie van de doelgroep situeert zich voornamelijk op projectniveau en werd op dit niveau in elk RISO  

vastgesteld. In elk RISO wordt op projectniveau de doelgroep bepaald, wordt bekeken hoe men de doelgroep 

wil bereiken en kan men aantonen dat men de doelgroep effectief bereikt en ermee samenwerkt. 

Zorginspectie peilde  bij de RISO ‘s ook naar een systeem dat toelaat dat de doelgroep kan participeren aan de 

vormgeving van de strategische acties (het algemeen beleid) van het RISO. Er was zo’n systeem bij 5 van de 8 

RISO ‘s, waarbij gebruik werd gemaakt van o.a. diepte-interviews; allerlei vormen van gebruikersbevragingen; 

ervaringen uit de lopende projecten,… bij de opmaak van een meerjarenplan. In de andere RISO ‘s gaf men aan 

de input van de gebruikers te weten te komen via de ervaringen van de basismedewerkers, doch dit kan niet 

op dezelfde lijn geplaatst worden als de rechtstreekse participatie. 

 

De vraag of er ook afgevaardigden van de doelgroep deel uit maken van de bestuursorganen werd in 2 van de 

8 RISO ‘s positief beantwoord. Een aantal RISO ‘s zeiden hier in de toekomst werk te willen van maken. 

Sommige RISO ‘s gaven een aantal argumenten waarom het niet lukte of zelfs niet wenselijk is om iemand van 

de doelgroep op te nemen in de bestuursorganen. Ze zeggen dat het geen eenvoudige opdracht is om sterke 

ervaringsdeskundigen te vinden die volwaardig de rol van bestuurslid kunnen/willen waarmaken. En men is 

ook behoedzaam voor schijnparticipatie. Als ze geen “echte” stem kunnen hebben in de complexe 

gegevenheid die het besturen van een RISO is, zegt men liever te zoeken naar en te werken via andere wegen 

van participatie. 

 

Zorginspectie ging ook na of er bij de projectwerking effectief rekening werd gehouden met de adviezen van 

de doelgroep. Bij 6 van de 8 RISO ‘s was dit in beide projecten het geval. Bij 2 RISO ‘s kon dit in 1 van de 2 

projecten wel worden aangetoond, maar in het andere niet. 

In de projecten werd tevens bekeken of de samenwerking met de doelgroep geëvalueerd wordt. Dit was in 15 

van de 16 geziene projecten het geval.  

Bij alle projecten werd  overwogen wie de samenwerkingspartners zijn voor dat project en nam men 

initiatieven om hen te bereiken en rekening te houden met hun input. Deze samenwerkingspartners worden 

tevens betrokken bij de evaluaties van het project. 

 

Er werd in de projecten ook gepeild naar het overleg en de samenwerking met twee specifieke actoren, met 

name het Algemeen Welzijnswerk en de Verenigingen waar Armen het Woord  nemen. In totaal werden er 16 

projecten geïnspecteerd.  In 9 projecten werd er overlegd met een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), in 

5 werd er een samenwerking vastgesteld. Voorbeelden van samenwerkingen: het systematisch en gericht 

doorverwijzen van gebruikers voor individuele hulpverlening, de aanwezigheid van een CAW-medewerker 

tijdens de permanentieperiode in een project, het organiseren van een gezamenlijke denkdag met CAW in een 

project, samen met het CAW een project evalueren.  

In 5 van de 16 projecten is er sprake van overleg met een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen 

(VWAWN of vereniging), 4 van de 16 projecten werd een samenwerking met een vastgesteld. Voorbeelden van 

samenwerking met een VWAWN zijn een rechtstreekse vertegenwoordiging van een lid van deze vereniging in 

een bestuursorgaan van het RISO, samenwerking voor een evenement i.k.v. 17 oktober, samenwerking in een 
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buurtcentrum van Samenlevingsopbouw of omgekeerd een project van SOB dat zich situeert binnen de 

werking van een VWAWN. 

Argumenten waarom er geen overleg of samenwerking was met een CAW of een VWAWN waren dat er  geen 

VWAWN actief is in de regio waar het project zich situeerde of werd geweten aan de fase waarin het project 

zich bevond of het gebrek aan raakpunten met het thema van het project.  

Tot slot is ook vast te stellen dat er ook met andere (relevante) samenwerkingspartners werd samengewerkt 

of overlegd zoals energieleveranciers, sociale huisvestingsmaatschappijen, lokale besturen,…    

 

6.2. Medewerkers 

6.2.1. Verwachtingen 

In de sector van Samenlevingsopbouw is heel wat cofinanciering van lokale besturen, provincies,… naast de 

middelen van de Vlaamse Overheid op decretale basis. Zorginspectie heeft nagegaan of de RISO ‘s een beleid 

hanteren bij het inzetten van medewerkers betaald met subsidies via het decreet en of de RISO ‘s doelgericht 

deze decretale medewerkers inzetten om zo de continuïteit van de werking te verzorgen, bv. door behoud van 

expertise. 

In deze sector worden tevens veel vrijwilligers ingezet. Zorginspectie heeft afgetoetst of de RISO ‘s een globale 

visie hebben over het werken met vrijwilligers en of deze visie dan ook gevolgd wordt in de projecten. 

 

6.2.2. Vaststellingen 

Binnen alle RISO ‘s wordt gestreefd naar een continuïteit van de werking, waarbij men de decretale middelen 

gebruikt als een zekerheid van inkomsten, naast de meer tijdelijke inkomsten via lokale besturen, provincies 

e.d.m…. 

De inzet voor continuïteit in de werking wordt bij enkele RISO ‘s nog extra versterkt door er voor te kiezen dat 

medewerkers van projecten samen zitten in eenzelfde locatie. Zo kan de opbouwwerker of de 

projectmedewerker bij afwezigheden vervangen wordt door een andere opbouwwerker of 

projectmedewerker. Soms wordt daarbij gekozen om steeds een medewerker te hebben die betaald wordt 

met decretale middelen, naast een medewerker betaald met additionele middelen.  

Alle RISO ‘s hebben een visie inzake vrijwilligers uitgewerkt, die men ook bekend maakt aan alle medewerkers. 

Deze visie, die meestal vertrekt van de sectoraal bepaalde definitie van vrijwilligers, was ook in alle projecten 

gekend, behoudens één project.  

 

7. TAALBELEID 

7.1. Verwachtingen 

De wetgeving legt een aantal voorwaarden op met betrekking tot het taalbeleid. RISO ‘s moeten zorgen voor 

verstaanbare communicatie tussen hun medewerkers en de gebruikers. Ze moeten tevens een taalbeleid 
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voeren waarin verduidelijkt wordt welke ondersteuning geboden wordt, zodat anderstalige medewerkers een 

actieve kennis van het Nederlands kunnen verwerven. 

Tot slot moet het RISO zijn taalbeleid schriftelijk kunnen aantonen en het bekendmaken bij zijn 

belanghebbenden.  

7.2. Vaststellingen 

Bij 4 RISO ‘s werd er een taalbeleid uitgewerkt en werd dit ook schriftelijk vastgelegd. Bij nog eens 2 RISO ‘s is 

er wel een taalbeleid, maar werd dit niet schriftelijk vastgelegd. Bij de resterende 2 RISO ‘s was er geen 

taalbeleid. 

Als er een taalbeleid (al of niet uitgeschreven) bestaat, dan houdt dit in dat Nederlands de voertaal is en dat bij 

de selectie en de verdere evaluatie- en functioneringsgesprekken van de basismedewerkers dit als 

evaluatiecriterium naar voren wordt geschoven. Doch, dit hoeft niet in te houden dat het ontbreken van deze 

kennis leidt tot het niet selecteren of tot een negatieve procedure. Het deel uitmaken van of afkomstig zijn uit 

de doelgroep wordt in bepaalde projecten beschouwd als een even belangrijk of belangrijker criterium dan de 

kennis van het Nederlands. De basismedewerkers worden dan veeleer gestimuleerd om bv. cursussen 

Nederlands of om heel specifieke vorming te volgen, zoals bv. cursussen rond gesprekstechnieken, het 

opstellen van een memorandum,…. 

Voor de vrijwilligers en de doelgroep wil men dat basismedewerkers een aangepast taalgebruik hanteren. Dit 

houdt onder meer het gebruik van een eenvoudige taal in. Indien leden van de doelgroep anderstalig zijn, 

wordt tevens gezorgd voor bv. de aanwezigheid van een tolk (iemand uit de doelgroep die wel het Nederlands 

kan en vertaalt). 

In 1 RISO is de situatie zo dat het merendeel van de doelgroep niet Nederlandstalig is. Er worden andere talen 

dan het Nederlands als voertaal gebruikt, ook onder de opbouwwerkers en de projectmedewerkers. 

 

8. VORMINGSBELEID 

8.1. Verwachtingen 

In de sectorale wetgeving is er aandacht voor bijscholing en vorming van beroepskrachten, maar eveneens van 

vrijwilligers en bestuursleden. 

Zorginspectie heeft bevraagd of de RISO ‘s een aanbod hebben naar de 3 genoemde categorieën en of ze een 

opleiding/vorming volgden het jaar voorafgaand aan de inspectie. Wat de vrijwilligers betreft werd dit enkel 

nagegaan in de bezochte projecten. 

8.2. Vaststellingen 

Alle RISO ‘s zorgen voor een vormingsbeleid voor de beroepskrachten. Bij 6 RISO ‘s wordt dit beleid ook 

toegepast voor hun vrijwilligers.  De vorming wordt soms opengetrokken t.a.v. de bestuurders, hoewel 5 van 

de 8 RISO ‘s niet konden aantonen dat dit het afgelopen jaar ook effectief gebeurde. Bij een tweetal projecten 

kon de beroepskracht niet aantonen dat er het afgelopen jaar vorming door de beroepskracht werd gevolgd. 
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9. KWALITEITSBELEID 

9.1. KWALITEITSHANDBOEK EN EVALUATIE 

9.1.1. Verwachtingen 

De inhoud van het kwaliteitshandboek is vastgelegd door de regelgeving. Bij deze inspectie werd gefocust op 

volgende onderdelen: 

- de organisatorische structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het instituut 

- de procedure zelfevaluatie 

- de procedure kwaliteitsplanning 

- de procedure klachtenbehandeling 

- de procedure grensoverschrijdend gedrag. 

 

In de projecten werd nagegaan of de projectmedewerkers het kwaliteitshandboek konden raadplegen en/of 

het actueel gehouden werd.  

 

Vanaf 1/01/2016 zijn de RISO ‘s verplicht tot een zelfevaluatie, die beschreven wordt in een procedure en 

resulteert in een kwaliteitsplanning.  

 

9.1.2. Vaststellingen 

Zoals hoger aangegeven werd in de werkgroep ‘Kwanning’ gewerkt rond een gezamenlijk opgesteld 

kwaliteitshandboek in de vorm van een sjabloon, waar lokale invullingen kunnen aan toe gevoegd worden. Alle 

RISO ‘s hebben een kwaliteitshandboek, dat aangepast werd naar de lokale situatie.  

Bij alle RISO ‘s zijn alle bevraagde procedures terug te vinden. Enkel 1 RISO liet de organisatorische structuur, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het instituut weg. 

De RISO ‘s zorgen er voor dat hun personeel weet waar het kwaliteitshandboek kan teruggevonden worden.  

Dit gebeurt door het kwaliteitshandboek te plaatsen op een gemeenschappelijke server waar iedereen aan 

kan. 

Er wordt ook met het personeel gewerkt rond het kwaliteitshandboek. Zo werden nieuwe procedures 

toegelicht aan het personeel en konden ze er ook over reflecteren. Dergelijke reflecties werden dan 

meegenomen naar de werkgroep ‘Kwanning’ en zorgden eventueel voor een aanpassing van procedures. 

De zelfevaluatie zal binnen de sector van start gaan half 2018. Op 9 oktober 2017 was hiertoe een 

startvergadering voorzien van de werkgroep ‘Kwanning’ onder Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Daarom was 

het nog te vroeg om de zelfevaluatie te bekijken tijdens deze inspectieronde. 

Er werd wel nagegaan in hoeverre er op projectniveau aandacht is voor evaluatie van het project en wie erbij 

betrokken werd. Alle 16 projecten werden op één of andere wijze geëvalueerd en dit samen met de 

vrijwilligers en de samenwerkingspartners. In 14 projecten werden ook de doelgroep bij deze evaluatie 

betrokken, in 2 was dat niet zo.  
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9.2. KLACHTENBEHANDELING 

9.2.1. Verwachtingen 

De RISO ’s moeten een klachtenprocedure hebben.  

Er kan verwacht worden dat de klachtenprocedure kenbaar gemaakt wordt, dat gebruikers op een eenvoudige 

wijze een klacht kunnen indienen, dat klachten adequaat worden afgehandeld en de gebruikers hierbij 

betrokken worden, dat klachten geregistreerd worden en aanleiding kunnen geven tot het bijsturen van de 

werking. Zorginspectie ging dit na op de hoofdzetel, maar ook in de bezochte projecten.  

9.2.2. Vaststellingen 

De klachtenprocedure is gemeenschappelijk opgesteld door alle RISO ‘s samen. Als algemene opmerking geldt 

dat in de klachtenprocedure meerdere drempels worden ingebouwd, zoals: 

- een klacht moet schriftelijk (men kan zich wel laten bijstaan door een professionele medewerker); 

- een klacht mag niet anoniem; 

- een klacht moet aantoonbaar zijn; 

- een klacht mag niet handelen over incidenten  die ouder zijn dan 6 maanden; 

- men mag geen twee keer een klacht o.b.v. dezelfde grond indienen; 

- een klacht moet afkomstig zijn van de doelgroep; 

-…. 

Bij 3 RISO ‘s werd de procedure niet of onvoldoende bekendgemaakt aan het doelpubliek. Bij 6 RISO ‘s werden 

de afgelopen 2 jaar effectief een klacht of klachten ingediend, die steeds volgens de procedure werden 

afgehandeld.  

Het aantal klachten dat werd ingediend is laag. De vraag stelt zich of de drempels en het onvoldoende 

bekendmaken van de procedures zorgen voor een laag aantal klachten of dat hiervoor andere oorzaken zijn. 

 

9.3. PROCEDURE GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

9.3.1. Verwachtingen 

In de regelgeving zijn een aantal elementen opgenomen om grensoverschrijdend gedrag t.a.v. de gebruikers te 

voorkomen en er adequaat tegen op te treden. RISO ’s moeten een geschreven referentiekader ontwikkelen. 

Ze moeten tevens een procedure hanteren voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van 

gebruikers, alsook voor de detectie van en het gepast reageren op dat grensoverschrijdend gedrag. In die 

procedure moet een registratiesysteem opgenomen zijn dat geanonimiseerde gegevens bijhoudt over de 

gevallen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers. 

Grensoverschrijdend gedrag van medewerkers van een RISO ten aanzien van gebruikers moet op een 

geanonimiseerde wijze gemeld worden aan de administratie. 

Bij deze inspecties ging Zorginspectie na of deze vereisten uit de regelgeving werden nageleefd. 
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9.3.2. Vaststellingen 

De procedure grensoverschrijdend gedrag werd sectoraal uitgewerkt en ook geïntroduceerd bij de 

werknemers via een medewerker van Samenlevingsopbouw Vlaanderen. De procedure is nog niet volledig. Het 

onderdeel ‘detectie’ werd nog niet uitgewerkt.  

De procedure is vrij goed gekend bij de bevraagde werknemers in de projecten, uitgenomen in 2 projecten.  

Er zijn nog geen gevallen van grensoverschrijdend gedrag geregistreerd, waarvoor het nodig was om de 

procedure op te starten. 

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Zorginspectie heeft bij deze inspectie gefocust op een beperkt aantal beleids- en organisatorische aspecten 

zoals het intern beleid en het bestuur van het RISO, de interne organisatie, het taalbeleid, het vormingsbeleid 

t.a.v. de bestuurders, de beroepskrachten en vrijwilligers, het kwaliteitsbeleid, het klachtenbeleid en het 

beleid inzake grensoverschrijdend gedrag.  

De sector hanteert duidelijk uitgewerkte competentie- en functieprofielen voor bestuurders en heeft in de 

praktijk een werkwijze om bestuurders te werven en te ondersteunen. De wettelijke vereiste om een 

transparant en kwaliteitsvol beleid te voeren inzake de werving en ondersteuning van bestuurders kan nog 

beter vorm gegeven worden door het uitschrijven van deze procedure. Er werd ook vastgesteld dat er geen 

systematisch  vormingsaanbod is naar de bestuurders. 

In alle RISO ’s werden elementen van behoorlijk bestuur terug gevonden, maar niet elk RISO ’s scoorde op dit 

vlak even sterk. Vooral het systematisch evalueren van de werking van het bestuur kon eerder beperkt (in 3 

van de 8 RISO ‘s) worden vastgesteld.  

De nodige communicatielijnen bottom-up en top-down zijn aanwezig in de geïnspecteerde RISO ‘s. Er zijn heel 

wat mogelijkheden op een systematische wijze uitgebouwd om een goede interne communicatie te kunnen 

garanderen. Digitale uitwisseling van informatie, waartoe ook de bestuurders toegang hebben, kan beter in 

een aantal RISO ‘s.  

Binnen elke RISO wordt werk gemaakt van de continuïteit in de werking. 

Alle RISO ‘s hebben een visie inzake vrijwilligers uitgewerkt en deze visie is ook vrij goed gekend bij de 

projecten. 

De doelgroep kan participeren en wordt hiertoe gestimuleerd. Dit kon in elk RISO worden vastgesteld op 

projectniveau. Op beleidsniveau van het RISO bestaat er in 5 van de 8 RISO ’s een systeem voor rechtstreekse 

participatie van de doelgroep. 

Zowel het overleg als de samenwerking op projectniveau met VWAWN is beperkt (nl. respectievelijk bij 4 en 5 

van de 16 projecten). De samenwerking op projectniveau met de CAW ’s ligt iets hoger (5 van de 16 

projecten), hier is er is overleg in de  helft van de projecten.  

Zorginspectie kan op basis van deze beperkte steekproef van projecten geen uitspraken doen over de 



pagina 18 van 18 

samenwerking van de RISO ’s in hun totaliteit met de CAW’ s en de VWAWN. Het zou interessant zijn om het 

overleg en de samenwerking tussen deze partners  nader te bestuderen, na te gaan in welke projecten er een 

structureel overleg aanwezig is en wanneer dit overleg leidt tot concrete samenwerking en na te gaan wat de 

eventuele knelpunten, drempels voor deze samenwerking kunnen zijn. 

De RISO ’s vinden het belangrijk om zich zo verstaanbaar mogelijk op te stellen door de taal van de doelgroep 

te gebruiken, maar ook door eenvoudig taalgebruik, door te werken met beelden, pictogrammen…en dit niet 

alleen voor anderstaligen. Anderstalige medewerkers worden ondersteund om een actieve kennis van de 

Nederlandse taal te verwerven. Hiertoe voeren 6 RISO ’s een taalbeleid, 4 van hen hebben dit ook 

uitgeschreven.   

 
De lijnen voor het kwaliteitsbeleid worden uitgezet door een gezamenlijke werkgroep Kwanning en op lokaal 

niveau verder uitgewerkt en aangevuld. De procedures waarop gefocust werd zijn aanwezig in het 

kwaliteitshandboek. De zelfevaluatie gaat binnenkort van start, de meeste projecten worden op vandaag al 

geëvalueerd. 

Er kon worden vastgesteld dat klachten adequaat en volgens de procedure worden afgehandeld. De huidige 

klachtenprocedure bevat echter te veel drempels voor het indienen van een klacht. In 3 van de 8 RISO ‘s kan 

ook meer werk gemaakt worden van de bekendmaking van de klachtenprocedure. 

In de procedure grensoverschrijdend gedrag is het onderdeel detectie nog niet uitgeschreven. De sectoraal 

opgemaakte procedure is goed gekend bij de medewerkers. Er zijn nog geen incidenten rond 

grensoverschrijdend gedrag geregistreerd. 

Algemeen kan gesteld worden dat er op een aantal punten verbetermarge is, doch globaal waren de 

vaststellingen positief en hebben ze vooral aangetoond dat de sector inspanningen levert om de 

verwachtingen in te lossen op de geïnspecteerde thema ‘s.  

 


