ONZE DIENSTEN
AAN HUIS

Voorwoord
Beste stadsgenoot,
Onder het motto “Nergens beter dan thuis”
bieden wij met onze dienstverlening hulp
aan om mensen zo lang mogelijk thuis te
laten wonen.
Verloopt het onderhoud van uw woning wat
stroever dan u zelf wil? Lukt het koken niet
meer zoals voorheen? Zou u gebaat zijn bij
een beetje hulp bij de lichaamsverzorging?
Heeft u nood aan een personenalarmsysteem of heeft de woonkamer een nieuw
laagje verf nodig?
Voor dit en nog veel meer kan u bij ons
terecht. In deze brochure leest u alles over
onze diensten aan huis.
Vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel
niet om ons te contacteren. Wij helpen u
graag verder.

Warme groet,
Sarah Smeyers
schepen van Wonen en Sociale Zaken
OCMW-voorzitter
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Gezinszorg

Iedereen die zorgbehoevend is en woonachtig in groot Aalst, kan beroep doen op
onze dienstverlening.
Wij bieden hulp in blokken van 4 uur of
voor korte interventiemomenten. Deze
laatste zijn zelfs mogelijk in het weekend
en op feestdagen. Dit noemen wij onze
interventiedienst. Voor een welbepaalde
taak komt een verzorgende bij u langs. Dit
kan variëren van om de twee weken tot
zelfs meermaals per dag.
Uw zorgbehoevendheid bepalen wij door
het scoren van uw BEL-profiel.
U bent in professionele handen want al
onze verzorgenden hebben een erkenning
van het Vlaams Agentschap. Opgelet: u kan
enkel van onze diensten gebruik maken als
u aanwezig bent tijdens de hulpverlening.

Wat doen onze verzorgenden?
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HET HUISHOUDEN:

•
•
•
•
•
•
•

Organisatie van het huishouden
Boodschappen doen
Voorbereiden en/of bereiden van
maaltijden
Vaat van de dag, was en strijk
Verstel- en klein naaiwerk
Onderhoud van de leefruimtes
Bedden opmaken en verschonen
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DE VERZORGING:

•
•
•
•

•
•
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Hulp bij algemene dagelijkse handelingen
Bewegingsoefeningen: hulp bij voorgeschreven oefeningen
Kraamhulp: verzorging van moeder en
baby, babybadje, voeding
Lichaamsverzorging bij zieken en ouderen: algemene lichaams-verzorging
en voorkomen van doorligwonden
Toezicht op medicatiegebruik
Palliatieve zorg
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SOCIALE EN MORELE ONDERSTEUNING:

•
•

•
•

•
•
•

Stimuleren van de zelfredzaamheid en
sociale contacten
Ontspanning en gezelschap bieden,
helpen bij het zoeken naar een zinvolle
tijdsbesteding
Ondersteuning bij gezinsbudget en administratie
Steun bieden bij verwerking van emotionele problemen, houvast bieden aan
ernstig zieken en aan hun gezinsleden
Informatie geven over hulpmiddelen en
voorzieningen
Zorgafspraken maken en instaan voor de
opvolging
Pedagogische zorg voor kinderen

Volgende taken behoren NIET tot
het takenpakket van onze verzorgenden
•
•
•
•
•

Uitsluitend poetswerk
Alle taken in niet-bewoonde gedeelten
van de woning, zoals beroepsruimten,
kelder, zolder en garage.
Alle taken in onveilige, onhygiënische en
onaangepaste werkomstandigheden
Het toedienen van medicatie
Medische handelingen

U wenst meer informatie over deze dienst?
Alle informatie en de contactgegevens van de
regioverantwoordelijke leest u achteraan in
deze brochure.
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Poetshulp

De poetsmedewerker staat in voor
regelmatig onderhoud van de bewoonde plaatsen, wanneer de gezinsleden
dit wegens ziekte of leeftijd niet meer
aankunnen.

Wat doen onze
poetsmedewerkers?
•
•
•
•
•
•
•

Stof afnemen en stofzuigen
Vloeren schrobben, dweilen
Vensters en gordijnen wassen
Stoep en binnenplaats kuisen
Schoonmaak van keuken
Schoonmaak van sanitair, badkamer,
en toilet
Periodiek onderhoud van ramen en
deuren.

U wenst meer informatie over deze
dienst? Alle informatie en de contactgegevens van de regioverantwoordelijke
leest u achteraan in deze brochure.
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Warme maaltijden

Wanneer u door ziekte, invaliditeit of
leeftijd niet meer kan koken, kan u
warme maaltijden aan huis vragen bij
de dienst thuiszorg van het OCMW Aalst.
Voor deze dienstverlening werken wij
samen met een externe cateraar.
De leveringen gebeuren aan huis 7
dagen op 7 (dus ook op zaterdag en zondag) en worden dagvers geproduceerd
en individueel verpakt.

Samenstelling maaltijden
Onze maaltijden bestaan steeds uit:
• Soep
• Hoofdschotel met:
• Vlees of vis
• Aardappelen, rijst of
deegwaren
• Verse groenten
• Dessert
(fruit, gebak of melkproduct,
yoghurt)
Wij kunnen de maaltijd aanpassen
volgens uw voorgeschreven dieet.
De prijs per warme maaltijd kan u terugvinden op onze website
www.ocmwaalst.be of neem telefonisch
contact op. De contactgegevens vindt u
achteraan in deze brochure.
7

Klusjesdienst

Deze dienst verricht hoofdzakelijk karweitjes bij senioren. Op voorstel van de
maatschappelijk werker kunnen andere
zorgbehoevenden ook beroep doen op
deze dienstverlening.
De aanvragen moeten steeds van toepassing zijn op de woning die de klant zelf
bewoont en wanneer de klant huurder is
van de woning, zijn enkel werken mogelijk
die ten laste zijn van de huurder.

Welke karweitjes?
•
•
•

Noodzakelijke verf en behangwerken
Kleine herstellingen aan schrijnwerkerij, elektriciteit, sanitair (geen dakgoten, geen renovatiewerken)
Onderhoud van de tuin: gras maaien,
snoeien van struiken en hagen, onkruid
verdelgen, en allerlei ander groen
gerelateerd werk worden uitgevoerd in
samenspraak met vzw De Loods.

Wat karweitjes NIET?
•
•

Werken die in aanmerking komen voor
terugbetaling door de verzekering,
worden niet uitgevoerd.
Geen dakwerken en werken aan gasleiding, elektrische leidingen, gas-branders en elektrische toestellen.

U wenst meer informatie over deze dienst?
Alle contactgegevens vindt u op de
achterkant van deze brochure.
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Personenalarm

Het personenalarmsysteem is bedoeld
voor zieken en senioren voor wie zelfstandig wonen een zeker valrisico meebrengt.
Iedereen die over het nodige doktersattest
beschikt, kan het aanvragen.

Wat is een
personenalarmsysteem?
Het systeem bestaat uit twee delen. Enerzijds een zendapparaat dat onder de
telefoon wordt geplaatst. Anderzijds een
afstandsbediening die u steeds
binnen handbereik hebt (in de vorm van
een halssnoer of polsband).

Hoe werkt het?
Een eenvoudige druk op de drukknop
brengt u automatisch in spreek/luistercontact met de antwoordcentrale die 24 uur
op 24 bemand is. Indien nodig wordt een
hulpverlener opgeroepen. Dit kunnen uw
kinderen of buren zijn, en bij hoogdringendheid de hulpdiensten.
U wenst meer informatie over
deze dienst? Alle informatie en de
contactgegevens van de sectorverantwoordelijke vindt u op de
achterkant van deze brochure.
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LDC de Maretak

Ons dienstencentrum wil voor buurtbewoners dé ontmoetingsplaats bij uitstek zijn!
Met onze activiteiten helpen wij u om
zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven
wonen. Wij hechten een groot belang aan
samenwerken en de hulp die wij krijgen
van onze vrijwilligers.
Een lokaal dienstencentrum richt zich
vooral tot mensen die wat hulp kunnen
gebruiken. Met ons aanbod moedigen we
u aan om zolang als mogelijk zelfstandig
te wonen en laten we je kennismaken met
verschillende vormen van thuiszorg.

Informatie en advies
Zit je met een vraag maar weet je niet goed
aan wie ze te stellen?
Je wil meer weten over een onderwerp
maar weet niet waar te beginnen?
Dan kan je altijd in het LDC terecht.

Kapsalon
In het lokaal dienstencentrum kan je ook
naar de kapper. Zin in een nieuwe snit?
Loop dan even binnen en maak een afspraak bij onze kapper.
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Cafetaria
Ziet u er tegenop om elke dag alleen te
eten? Wilt u uw hart luchten ?
Of heeft u gewoon zin in een fijne babbel?
In de cafetaria van LDC de Maretak kan dit
allemaal. Bovendien kunt u er dagelijks gebruik maken van onze gezelschapsspelen
(pietjesbak, kaarten, scrabble…)
U kan er iedere dag terecht van 9.30 tot
18.00 uur.
Zaterdag en zondag is de cafetaria open
van 13 tot 17.30 uur.
Ook kunt u bij ons een warme maaltijd
nuttigen aan een democratische prijs.
Opgelet: u moet minstens één dag op
voorhand reserveren en betalen.
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LDC de Maretak

Ergonomische badkamer
Wij beschikken over een parkerbad en douche. Iedereen die woonachtig is in Aalst kan
gebruik maken van onze douchefaciliteiten
aan een demo-cratische prijs. Het parkerbad
kunt u gebruiken mits begeleiding van een
verzorgende met een erkenning. Ook privé
thuiszorgdiensten kunnen gebruik maken
van de badkamer. Breng steeds uw eigen
verzorgingsproducten en handdoeken mee.

Dan zijn onze danslessen, kooklessen, breiclub,
knutselclub, naaicursus, babymassage, keramiekcursus, … er voor u.

Ontmoeting en ontspanning
Uit de vorige pagina’s is het al duidelijk: in het
dienstencentrum is er altijd wat te doen. Op
regelmatige tijdstippen kan je er terecht voor
optredens, muzieknamiddagen, film en zoveel
meer! Kom gerust eens langs! Je kan ons ook
terugvinden op: www.ldcaalst.be

Seniorenspreekuur

Benieuwd naar onze activiteiten?

In samenwerking met CGG Zuid-Oost-Vlaanderen heeft er elke laatste vrijdag van de
maand een seniorenspreekuur plaats voor
60-plussers met depressieve stemmingsproblemen en psychiatrische problemen.

Tweemaandelijks wordt het programmaboekje
verspreid. Hierin vind je een overzicht van de
komende activiteiten. Wil je dit graag thuis ontvangen? Geef ons een seintje.

Verhuur van zalen
Wij verhuren onze publieksruimten aan
Aalsterse organisaties. Neem
contact op met onze centrumleider om alle
modaliteiten te vernemen.

Actuele vorming
Maandelijks voorzien wij verschillende vormingssessies. Deze zijn zeer gevarieerd en uiteenlopend. Of wil u een nieuwe hobby uitproberen?
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Praktisch

Hoe wordt hulp toegekend?
Na een sociaal onderzoek maakt de
maatschappelijk werker een verslag op en
formuleert hij/zij een voorstel aangaande
de vorm van hulpverlening en uw financiële
bijdrage (geen onderzoek voor bedeling
maaltijden).
U wordt schriftelijk in kennis gesteld van de
beslissing. De gegevens,
bewaard in het dossier, blijven strikt vertrouwelijk (wet privacy).

Bepaling van de financiële
bijdrage
De bijdrage wordt berekend op basis van
uw inkomen en de gezinslasten.
Wij rekenen op uw spontane medewerking
bij het verstrekken van de nodige inlichtingen. Bij langdurige hulpverlening wordt de
bijdrage jaarlijks herzien.

Betalingen
Voor de gezinszorg, de poetshulp, de bedeling maaltijden en het gebruik van een
personenalarmtoestel ontvangt u na het
verstrijken van de maand een factuur.
Voor de klusjesdienst ontvangt u de factuur
na de uitvoering van het werk. De factuur
dient betaald te worden binnen de 10 dagen na ontvangst.
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Voor de betaling gebruikt u het door ons
reeds ingevulde overschrijvingsformulier.
Niet betaling of betalingsachterstand kan
een reden zijn om de hulp te schorsen.
Indien u echter ernstige financiële
problemen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de maatschappeliik
werker. Hij/zij zal met u naar een oplossing
zoeken.

Werkregeling

Klachten

De verzorgende of poetsmedewerker helpt
u bij de afgesproken taken binnen de afgesproken uren.

U heeft een klacht over de dienst- of hulpverlening en u wenst dit te melden?
Het OCMW Aalst beschikt over een klachtenreglement, zodat wij op een
objectieve manier aan klachtenbehandeling doen. Daarnaast geeft het opvolgen
van klachten ons als organisatie de mogelijkheid om de kwaliteit van onze hulpen dienstverlening te waarborgen en te
verbeteren.

Wanneer u tijdens de hulpverlening aanpassingen wenst, kan u dit altijd bespreken
met uw maatschappelijk werker.
Het is mogelijk dat, omwille van onverwachte omstandigheden, ziekte of verlof,
wij de dienstregeling moeten wijzigen. Dit
gebeurt steeds in overleg. Wij doen ons
uiterste best om een geschikte oplossing te
vinden maar kunnen niet altijd garanderen
dat er een vervanger kan langskomen.
Wanneer u afwezig zal zijn op een afgesproken tijdstip, verwittig ons dan tijdig.
Wanneer wij u niet thuis aantreffen, kan
het zijn dat wij de verloren uren moeten
aanrekenen.
Bij het beëindigen van hun taak legt de
verzorgende, de poetsmedewerker of de
klusjesman u een formulier voor waarop
uw naam en het aantal uren hulp van die
dag genoteerd staan.
Wij vragen u dit te ondertekenen voor akkoord. Wanneer u vragen of opmerkingen
heeft op dit formulier, neem dan contact op
met uw maatschappelijk werker. Op basis
van het formulier maken wij uw
factuur op.

Hoe kan u een klacht melden?
• via het online feedbackformulier op
www.ocmwaalst.be
• Telefonisch, via e-mail of per brief aan
de klachtencoördinator: Mevr.
Nancy Boterberg, Gasthuisstraat 40,
9300 Aalst, tel. 053 76 51 08,
nancy.boterberg@ocmwaalst.be
• mondeling, telefonisch, via e-mail
of per brief aan het bestuur, de verantwoordelijke van de dienst of een
medewerker van het OCMW.
Voor een klacht over de Gezinszorg kan u
ook uw klacht overmaken aan het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling
Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg, Koning
Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel, tel. 02
553 35 09.
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Contacteer ons

Sectorverantwoordelijken dienst
Gezinszorg en Aanvullende
thuiszorg
Aalst centrum linkeroever:		
053 76 55 41
Aalst centrum rechteroever:		
053 76 55 36
Moorsel/Baardegem/Meldert:		
053 76 55 35
Nieuwerkerken: 053 76 55 32
Hofstade/Gijzegem: 053 76 55 31
Erembodegem: 053 76 55 40
Herdersem: 053 76 55 34

Wilt u een beroep doen op onze
interventiedienst?

Een vraagje over de planning van
uw poetshulp of over het
personenalarm?
Contacteer onze medewerker
op 053 76 55 27.

Meer informatie over
LDC de Maretak?

Contacteer de centrumleider op
053 76 55 20.

Onze andere medewerkers

Contacteer onze hoofdmaatschappelijk
werker op 053 76 55 25 of
onze bestuurssecretaris op 053 76 55 22.

Contacteer onze maatschappelijk werkers
op 053 76 55 33 of 053 76 55 37.

Openingsuren

Wilt u graag warme maaltijden
aan huis?

Onze medewerkers zijn te bereiken
van maandag tot donderdag
van 7.45 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17
uur, op vrijdag van 7.45 uur tot 12.00 uur.

Contacteer onze medewerker
op 053 76 55 28.

Heeft u een vraag over de
facturatie?
Contacteer onze medewerker
op 053 76 55 29.

Noodnummer (24 op 24 uur): 053 77 24 24 .

COLOFON
v.u.: Sarah Smeyers, OCMW-voorzitter, p.a.
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst
opmaak: OCMW Aalst
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