
SD 1 Het OCMW verhoogt aanzienlijk de toegankelijkheid van de 
dienst- en hulpverlening 

 

OD 1.1 Realiseren van het sociaal huis 
 

AP 1.1.1 Werken volgens een uitgewerkt onthaalconcept  
 

ACT 1.1.1.1 Uitwerken concept 
 

ACT 1.1.1.2 Aanpassen gebouw 
 

ACT 1.1.1.3 Aanwerven maatschappelijk assistent 
 

ACT 1.1.1.4 Implementeren concept 
 

AP 1.1.2 Afsluiten van lange termijnsamenwerkingsverbanden met derden-organisaties 
 

ACT 1.1.2.1 Bepalen partners 
 

ACT 1.1.2.2 Ontwikkelen visie samenwerking 
 

ACT 1.1.2.3 Onderhandelen 
 

ACT 1.1.2.4 Afsluiten overeenkomsten 
 

AP 1.1.3 Beschikken  over een uitgewerkt werkplekconcept  
 

AP 1.1.4 Realiseren van het bouwproject 
 

ACT 1.1.4.1 Verwerven grond 
 

ACT 1.1.4.2 Programma 
 

ACT 1.1.4.3 Voorontwerpen 
 

ACT 1.1.4.4 Ontwerp 
 

ACT 1.1.4.5 Vergunning 
 

ACT 1.1.4.6 Aanbesteding 
 

ACT 1.1.4.7 Bouw 
 

ACT 1.1.4.8 Oplevering 
 

AP 1.1.5 Verkoop bouwgronden ter financiering van het bouwproject 
 

 

OD 1.2 Vereenvoudigen van de administratie voor de klant en de 
medewerker  

 
AP 1.2.1 Analyseren van de administratieve processen, documenten en data 

 
AP 1.2.2 Opstellen richtlijnen/gids/checklists ter vereenvoudiging 

 
AP 1.2.3 Opstellen verbeterplan 

 
AP 1.2.4 Communiceren en implementeren richtlijnen/verbeterplan met als gevolg 

aanzienlijke vermindering van de administratieve last voor de klant en voor de 
eigen medewerker 



SD 2. Het OCMW communiceert optimaal met haar doelgroepen 
 

OD 2.1 Actief en doelgroepgericht communiceren over het eigen hulp- en 
dienstverleningsaanbod 

 
AP 2.1.1 Communiceren volgens een extern communicatiebeleidsplan 

 
ACT 2.1.1.1 Opstellen SWOT-analyse van de bestaande communicatiestromen en -

middelen 
 

ACT 2.1.1.2 Bepalen van de externe doelgroepen en hun informatiebehoeften 
 

ACT 2.1.1.3 Uittekenen communicatiematrix voor externe doelgroepen (doelgroep, 
soort informatie, kanaal, frequentie) 

 
ACT 2.1.1.4 Ontwikkelen van een extern communicatiebeleidsplan 

 
ACT 2.1.1.5 Invoeren van het nieuwe communicatiebeleid 

 
AP 2.1.2 Optimaliseren van digitale informatie en participatie via ontwikkelen website, e-

government, sociale media 
 

AP 2.1.3 Samenwerken met lokale actoren / intermediairen / verenigingen 
 

AP 2.1.4 Ontwikkelen van een persbeleid (interviews, foto's, persberichten, publicaties) 
 

OD2.2 Versterken van de identiteit van het OCMW bij haar doelgroepen / 
voeren van een actief imagobeleid 

 
AP 2.2.1 Werken met een unieke en herkenbare huisstijl die past bij de identiteit van het 

OCMW 
 

ACT 2.2.1.1 Opstellen visietekst identiteit en gewenst imago 
 

ACT 2.2.1.2 Moderniseren visuele stijlkenmerken 
 

ACT 2.2.1.3 Verbeteren schriftelijke communicatie 
 

ACT 2.2.1.4 Verbeteren mondelinge communicatie 
 

ACT 2.2.1.5 Opstellen digitaal huisstijlhandboek 
 

ACT 2.2.1.6 Communiceren en implementeren van de huisstijl 
 



SD 3 Het OCMW is het centraal aanspreek- en doorverwijspunt voor 
welzijnsvragen 

 

OD 3.1 Informeren over het dienstenaanbod en doorverwijzen 
 

AP 3.1.1 Bepalen welzijnsvragen (definitie) 
 

AP 3.1.2 Inventariseren van het eigen dienstenaanbod  
 
AP 3.1.3 Inventariseren van het dienstenaanbod van de lokale en regionale 

welzijnsactoren  
 

AP 3.1.4 Opleiden van de onthaalmedewerkers in functie van informeren, 
communiceren en doorverwijzen 

 

OD 3.2 Uitbouwen van een duurzaam netwerk met andere lokale en 
regionale welzijnsactoren. 

 
AP 3.2.1 Inventariseren van de lokale en de regionale welzijnsactoren en netwerken 

 
ACT 3.2.1.1 Inventariseren 

 
ACT 3.2.1.2 Netwerken 

 
AP 3.2.2 Optreden als trekker van die raden op welke domeinen het OCMW zelf 

diensten aanbiedt (LOK) 
 

ACT 3.2.2.1 Samenstellen LOK 
 

ACT 3.2.2.2 Organiseren en deelnemen LOK 
 
 



SD 4 Het OCMW organiseert optimale buitenschoolse kinderopvang 
 

OD 4.1 Optimaliseren van de bezettingsgraad 
 

AP 4.1.1 Beoordelen status 
 

OD 4.2 Afstemmen van opvangaanbod tussen Ravot en andere aanbieders 
 

AP 4.2.1 Beoordelen status 
 

OD 4.3 Afstemmen van scholenvervoer tussen Ravot en andere aanbieders 



SD 5 Het OCMW versterkt de eigenheid van Ravot 
 

OD 5.1 Ravot maakt het buitenspel tast- & zichtbaarder ten voordele van de 
versterking van de individuele en sociale ontwikkeling van kinderen. 

 
AP 5.1.1 Uitwerken van het concept buitenspel  

 
AP 5.1.2 (Her)oriënteren van medewerkers in het buitenspel  

 

OD 5.2 Organiseren van een gepaste en zinvolle ouderparticipatie 
 

AP 5.2.1 Uitwerken van het concept ouderparticipatie in de buitenschoolse kinderopvang  
 

AP 5.2.2 Opmaken van het onthaalconcept (cfr. Kind en Gezin) 
 

AP 5.2.3 Trainen van medewerkers op betrokkenheid van ouders tijdens breng- en 
haalmomenten 

 

OD 5.3 Opmaken beleidsnota met betrekking tot de opvang van kinderen 
met een specifieke zorgbehoefte  

 
AP 5.3.1 Opmaken beleidsnota 

 
 



SD 6. Het OCMW biedt een toereikend aanbod en een naadloos 
zorgcontinuüm aan, aan iedereen met een woonzorgbehoefte, 
vanuit een integrale benadering 

 

OD 6.1 Stimuleren van mensen om zo lang mogelijk comfortabel thuis te 
blijven wonen. 

 
AP 6.1.1 Versterken van het huidig aanbod en verder aanpassen aan de noden van de 

doelgroep 
 

ACT 6.1.1.1 Uitwerken van verscheidenheid 
 

ACT 6.1.1.2 Trainen medewerkers 
 

ACT 6.1.1.3 Communiceren  
 

ACT 6.1.1.4 Analyseren kosten/baten van eigen aangepast cliëntenvervoer 
(investeringsformule versus bezetting en benutting) 

 
ACT 6.1.1.5 Opmaken studie van uitbreiding van urencontingent in functie van 

CADO-opportuniteit 
 

AP 6.1.2 Verder uitbouwen van het professionele dienstenaanbod 
 

ACT 6.1.2.1 Opmaken kosten/baten analyse klusjesdienst in samenwerking met 
derden 

 
ACT 6.1.2.2 Opmaken kosten-baten-analyse sociaal restaurant in samenwerking 

met derden (wzc,…) en in functie van sociaal huis 
 

AP 6.1.3 Verder uitbouwen zorgnetwerken 
 

ACT 6.1.3.1 Identificeren & “proeven” van partners 
 

ACT 6.1.3.2 Opzetten samenwerking met partners 
 

ACT 6.1.3.3 Actief participeren in seniorenraad 
 

ACT 6.1.3.4 Actief participeren in GOAL werking 
 

AP 6.1.4 Opzetten sensibiliseringsacties  
 

ACT 6.1.4.1 Inventariseren van 3 tot 5 zinvolle thematische sensibiliseringsacties 
per jaar, al dan niet aansluitend op sensibiliseringsactie van hogere 
overheden  

 
ACT 6.1.4.2 Uitwerken van de thematische sensibiliseringsacties gedurende jaar x 

 

OD 6.2 Erkennen en ondersteunen van mantelzorgers 
 

AP 6.2.1 Verder ondersteunen van mantelzorgers in hun zorgaanbod  
 

OD 6.3 Verder uitbouwen van het zorgcontinuüm 
 

AP 6.3.1 Oprichten van een collectieve autonome dagopvang (CADO) in samenwerking 
met Familiehulp, en hierbij beantwoorden aan de randvoorwaarden voor de 
uitbating van een erkend CADO in samenwerking met Familiehulp 

 
ACT 6.3.1. Overleggen en opvolgen 

 



AP 6.3.2 Realiseren van assistentiewoningen  
 

ACT 6.3.2.1 Afsluiten overeenkomst met private partner met betrekking tot de 
realisatie van assistentiewoningen  

 
ACT 6.3.2.2 Realiseren van de assistentiewoningen door de private partner 

 
ACT 6.3.2.3 Ongewijzigd beheren van de bejaardenwoningen tot aan de realisatie 

van de assistentiewoningen  
 

ACT 6.3.2.4 Afbouwen van de exploitatie van de bejaardenwoningen vanaf de 
realisatie van de assistentiewoningen  

 



SD 7 Het OCMW biedt kwaliteitsvolle sociale dienstverlening aan 
vanuit een integrale en participatieve benadering 

 

OD 7.1 Intensifiëren van het activeringsbeleid 
 

AP 7.1.1 Activeren van iedere gerechtigde op maatschappelijke integratie  
 

AP 7.1.2 Activeren naar vrijwilligerswerk 
 

AP 7.1.3 Optimaal benutten van de subsidies verhoogde staatstoelage in kader van 
tewerkstelling in sociale economie - initiatieven 

 

OD 7.2 Garanderen van financiële bestaanszekerheid aan haar inwoners 
middels wettelijke voorzieningen door middel van financiële steun  

 
AP 7.2.1 Openen van het recht op inkomen en sociale uitkeringen 

 
AP 7.2.2 Herzien van het systeem van aanvullende financiële steun  

 

OD 7.3 Helpen van mensen die problemen hebben met het beheren van hun 
budget en/ of die schulden hebben opgebouwd  

 
AP 7.3.1 Professionaliseren van budgetbegeleiding  

 
AP 7.3.2 Blijvend aanbieden van budgetbeheer op vrijwillige basis, met bijkomende 

aandacht voor nazorg 
 

AP 7.3.3 Samenwerken met advocaat-schuldbemiddelaars 
 

OD 7.4 Ondersteunen van de maatschappelijke, sociale, sportieve en 
culturele ontplooiing van haar cliënten binnen de subsidiegrenzen 

 
AP 7.4.1 Optimaal en creatief benutten van de subsidies  

 

OD 7.5 Garanderen van het recht op een basisvoorziening aan elektriciteit, 
gas en water voor huishoudelijk gebruik voor mensen in financiële 
moeilijkheden 

 
AP 7.5.1 Begeleiden van mensen met energieproblemen op een integrale, intense en 

duurzame wijze  
 

AP 7.5.2 Analyseren van de energiekostenrekeningen en mensen begeleiden in hun 
overstap naar een andere leverancier 

 

OD 7.6 Aanbieden van gratis eerstelijns juridisch advies aan de inwoners 
van Boortmeerbeek 

 
AP 7.6.1 Optimaliseren van de samenwerking met SOCiAL-vereniging OCMW’s  

 

OD 7.7 Garanderen van het recht op preventieve en curatieve 
gezondheidszorg  

 
AP 7.7.1 Verder instaan voor het recht op medische en paramedische verzorging 

 
AP 7.7.2 Verlenen van tussenkomst in de plaatsingskost en in de verblijfsfactuur van 

mensen met financiële problemen met toepassing van de onderhoudsplicht 
 

AP 7.7.3 Overhevelen van aanvragen tegemoetkomingen die verband houden met 
gezondheid en zelfredzaamheid van cliënten van gemeente naar OCMW  



 
AP 7.7.4 Blijvend optreden als gemachtigd indicatiesteller binnen zorgverzekering en 

mensen helpen met indienen van aanvraag tot tegemoetkoming in kader van 
zorgverzekering  

 
AP 7.7.5 Uitwerken van een systeem derdebetalersregeling in samenspraak met de 

zorgverstrekkers 
 

OD 7.8 Besteden van extra aandacht aan maatschappelijk kwetsbare 
groepen 

 
AP 7.8.1 Uitbaten lokaal opvanginitiatief voor 12 asielzoekers 

 
AP 7.8.2 Bestrijden van generatiearmoede via waarborgen basisrechten  

 
AP 7.8.3 Periodiek overleggen met onderwijsinstellingen in Boortmeerbeek, en met Kind 

& Preventie 
 

ACT 7.8.3.1 Overleggen met scholen 
 

ACT 7.8.3.2 Overleggen met Kind & Preventie 



SD 8 Het OCMW realiseert een kwaliteitsvol en betaalbaar 
woonaanbod 

 

OD 8.1 Realiseren van eigen koop- en huur- sociale woningen  
 

AP 8.1.1 Screenen eerste mogelijkheden en bepalen van doelgroepen en projecten 
 

AP 8.1.2 Samenwerken met SVK SOCiAL 
 



SD 9 Het OCMW coördineert de opmaak en bijsturing van het lokaal 
sociaal beleid 

 

OD 9.1 Beschikken over heldere afspraken met het gemeentebestuur over 
de precieze taakverdeling tussen beide besturen 

 

OD 9.2 Herschikken van de resterende welzijnsvragen van de gemeente naar 
het OCMW in het kader van de realisatie van het sociaal huis 



SD 10 Het OCMW voert een geïntegreerd HR-beleid zodat elke 
medewerker zijn opdracht met nog meer goesting vervult 

 

OD 10.1 Opstellen van een HR-beleidsnota (visie, scope, doel, resultaten)  
 

OD 10.2 Invoeren van competentiemanagement om de competenties en de 
mogelijkheden van medewerkers optimaal te benutten  

 
AP 10.2.1 Opstellen van een startnota competentiemanagement (visie, doel, resultaten, 

projectteam, communicatieplan) 
 

AP 10.2.2 Opmaken van een competentiewoordenboek (kerncompetenties, 
gedragsindicatoren) 

 
AP 10.2.3 Opmaken van competentieprofielen  

 
AP 10.2.4 Vastleggen resultaatsgebieden 

 

OD 10.3 Voeren van een doelmatig instroombeleid: de juiste persoon 
selecteren en verwelkomen 

 
AP 10.3.1 Voeren van een resultaatgericht werving- en selectiebeleid 

 
ACT 10.3.1.1 Gerichter inzetten van de selectieprocedure op maat van de te 

selecteren functie 
 

ACT 10.3.1.2 Voeren van een actief imagobeleid (cfr. OD2.2) 
 

ACT 10.3.1.3 Bepalen visie betreffende werfreserves 
 

ACT 10.3.1.4 Integreren competentiemanagement met recrutering en selectie  
 

AP 10.3.2 Optimaliseren van het onthaalbeleid van nieuwe medewerkers 
 

ACT 10.3.2.1 Actualiseren van de onthaalprocedure 
 

ACT 10.3.2.2 Opstellen van een onthaalbrochure 
 

OD 10.4 Optimaal begeleiden van medewerkers tijdens hun loopbaan zodat 
de juiste persoon in de juiste rol in de beste omstandigheden 
optimaal functioneert  

 
AP 10.4.1 Optimaliseren van ons competentiegericht functionerings- en evaluatiebeleid 

 
ACT 10.4.1.1 Actualiseren documenten evaluatiecyclus 
 
ACT 10.4.1.2 Integreren competentiemanagement met evaluatiecyclus 

 
AP 10.4.2 Optimaliseren van een competentiegericht vormingsbeleid 

 
ACT 10.4.2.1 Actualiseren vormingsreglement 

 
ACT 10.4.2.2 Actualiseren procedure 

 
ACT 10.4.2.3 Uitwerken kennismanagement 

 
ACT 10.4.2.4 Integreren competentiemanagement met vormingsbeleid  

 
AP 10.4.3 Optimaliseren van de arbeidsomstandigheden 

 



ACT 10.4.3.1 Uitvoeren welzijnsaudit 
 
ACT 10.4.3.2 Werken rond aanwezigheidsbeleid en stress 
 
ACT 10.4.3.3 Werken rond alcohol-/drugsbeleid en agressie 
 
ACT 10.4.3.4 Werken rond respectvol gedrag 
 
ACT 10.4.3.5 Periodiek evalueren van de taakbelasting van medewerkers 

(werklastmetingen) 
 
ACT 10.4.3.6 Periodiek meten van de tevredenheid bij medewerkers 

 

OD 10.5 Uitwerken en voeren van een uitstroombeleid 
 

AP 10.5.1 Uitwerken van een uitstroombeleid 
 

ACT 10.5.1.1 Inventariseren van oorzaken van uitstroom 
 
ACT 10.5.1.2 Formuleren en uitvoeren verbetervoorstellen 
 
ACT 10.5.1.3 Opstellen van procedure  



 

SD 11 Het OCMW beschikt over een performante organisatie  
 

OD 11.1 Beschikken over een geactualiseerde organisatiestructuur, 
personeels-behoeftenplan, rechtspositieregeling en 
arbeidsreglement 

 
AP 11.1.1 Beschikken over een geactualiseerde organisatiestructuur 

 
AP 11.1.2 Beschikken over een geactualiseerd personeelsbehoeftenplan 

 
AP 11.1.3 Beschikken over een geactualiseerde rechtspositieregeling 

 
AP 11.1.4 Beschikken over een geactualiseerd arbeidsreglement 

 
 

OD 11.2 Permanent verbeteren van het concept van strategische planning en 
de monitoring van resultaten 

 
AP 11.2.1 Beschikken over een uitgewerkte format van strategische planning 

 
AP 11.2.2 Beschikken over een uitgewerkte format van SMART gedefinieerde 

doelstellingen en te behalen resultaten 
 

AP 11.2.3 Integreren van de kwaliteitsplanning in de strategische planning 
 

ACT 11.2.3.1 Uitwerken concept 
 

ACT 11.2.3.2 Aanpassen van procedures 
 

ACT 11.2.3.3 Integreren kwalititeitsplanning thuiszorg in strategische planning 
 

ACT 11.2.3.4 Integreren kwalititeitsplanning BKO Ravot in strategische planning 
 

AP 11.2.4 Monitoren en interpreteren van de realisatiegraad door het managementteam 
 

OD 11.3 Permanent optimaliseren van procedures en instructies 
 

AP 11.3.1 Actualiseren van alle procedures en instructies 
 

AP 11.3.2 Automatiseren van procedures en instructies 
 
 

OD 11.4 Verrijken en geïntegreerd aanwenden van het intern controlesysteem  
 

AP 11.4.1 Updaten kadertekst  
 

AP 11.4.2 In kaart brengen risico's en lacunes 
 

AP 11.4.3 Ontwikkelen en toepassen van instrumenten 
 

AP 11.4.4 Periodiek rapporteren en interpreteren 
 



SD 12 Het OCMW voert een gezond en transparant financieel beleid 
 

OD 12.1 Realiseren van een geïntegreerde beleids- en beheerscyclus  
 

AP 12.1.1 Inventariseren van de informatiebehoefte van raadsleden, MAT-leden & 
externen 

 
AP 12.1.2 Opbouwen en uitbreiden van de kennis rond een geïntegreerde beleids- en 

beheerscyclus bij raadsleden, MAT-leden, budgethouders en medewerkers 
 

AP 12.1.3 Koppelen van financieel plan met beleidsplan en beleidsrealisatie 
 

AP 12.1.4 Uitwerken beleidsevaluatie 
 

OD 12.2 Maximaal benutten van subsidiemogelijkheden 
 

AP 12.2.1 In kaart brengen van de huidige subsidiestromen 
 

AP 12.2.2 Uitwerken van een systeem voor systematische opvolging van subsidiestromen 
 

AP 12.2.3 Uitwerken van een systeem voor detectie van mogelijk nieuwe subsidiestromen 
 

OD 12.3 Permanent bewust zijn over kosten en opbrengsten  
 

AP 12.3.1 Afstemmen van het budgethouderschap op de nieuwe organisatiestructuur 
 

ACT 12.3.1.1 Vastleggen bevoegdheden 
 

ACT 12.3.1.2 Hertekenen indeling kostenplaatsen 
 

ACT 12.3.1.3 Vaststellen beheer inkomende facturen  
 

AP 12.3.2 Uitwerken van een systeem van periodieke interne rapportering en evaluatie 
van budgetten 

 

OD 12.4 Beschikken over een permanent inzicht in de financiële toestand 
 

AP 12.4.1 Uitwerken van een systeem van periodieke rapportering over de financiële 
toestand op korte termijn (resultaat op kasbasis) en op lange termijn 
(autofinancieringsmarge) 

 
AP 12.4.2 Correct waarderen van vaste activa (onroerende en roerende) 

 

OD 12.5 Optimaliseren van het debiteurenbeheer 
 

AP 12.5.1 Herzien van het systeem voor aanmaningen 
 

AP 12.5.2 Uitwerken van een systeem voor mandatenbeheer  
 

OD 12.6 Optimaliseren van het crediteurenbeheer 
 

AP 12.6.1 Optimaliseren van het leverancierskrediet 
 

AP 12.6.2 Toepassen van de mogelijkheden van raamcontracten 



SD 13 Het OCMW beschikt over een toereikend performante IT 
 

OD 13.1 Opmaken van een beleidsvisie en vertaling in strategische en 
operationeel plan  

 
AP 13.1.1. Inventariseren IT-noden in functie van strategie en dienstverlening 

 

OD 13.2 Optimaliseren van mogelijkheden van applicaties  
 

AP 13.2.1 Opstellen van een beheersplan betreffende de bestaande applicaties  
 

AP 13.2.2 Zorgen voor voldoende opleidingsmogelijkheden voor medewerkers om 
software en toepassingen maximaal aan te wenden 

 

OD 13.3 Optimaliseren van de bedrijfszekerheid van IT 
 

AP 13.3.1 Borgen van bestaande IT 
 

ACT 13.3.1.1 Uitvoeren risico-analyse  
 

ACT 13.3.1.2 Afsluiten onderhoudscontracten, SLA's 
 

ACT 13.3.1.3 Actualiseren continuïteitsplan 
 

AP 13.3.2 Periodiek vernieuwen hardware 
 

AP 13.3.3 Organiseren van een efficiënter operationeel beheer 
 

AP 13.3.4 Voeren van een ICT-veiligheidsbeleid  
 

ACT 13.3.4.1 Aanpassen rechten domeinadministrator 
 

ACT 13.3.4.2 Updaten java, flash, adobe 
 

ACT 13.3.4.3 Onderzoeken backup internetconnectiviteit 
 

ACT 13.3.4.4 Ontwikkelen concept archiveren email 
 

ACT 13.3.4.5 Encrypteren USB-sticks 
 

ACT 13.3.4.6 Opstellen richtlijnen verwijderen vertrouwelijke documenten 
 

ACT 13.3.4.5 Actualiseren continuïteitsplan (cfr. 13.3.1.3) 
 

OD 13.4 Implementeren van een extranet voor raadsleden 
 

OD 13.5 Implementeren software voor uurroostering en facturatie thuiszorg 
 

OD 13.6 Implementeren van e-HRM-software 
 

OD 13.7 Implementeren link rijksregister 



SD 14 Het OCMW handelt steeds duurzaam  
 

OD 14.1 Duurzaam aanwenden van het patrimonium. 
 

AP 14.1.1 Definitief bestemmen van het Ravesteinkasteel. 
 

AP 14.1.2 Realiseren van een duurzaam sociaal huis met een zo laag mogelijk E-peil 
 

AP 14.1.3 Optimaliseren van de energieprestatie van de LOI-woningen  
 

AP 14.1.4 Onderbrengen van de eigendom of het beheer van bossen bij Natuurpunt 
 

OD 14.2 Beschikken over en hanteren van een beleidsplan qua ontwikkeling 
en bestemming van patrimonium 

 
AP 14.2.1 Beschikken over een beleidsplan qua ontwikkeling en bestemming van 

patrimonium 
 

AP 14.2.2 Hanteren van een beleidsplan qua ontwikkeling en bestemming van 
patrimonium 

 

OD 14.3 Uitbouwen van een intern milieuzorgsysteem 
 

AP 14.3.1 Inventariseren van bestaande duurzaamheidsacties 
 

AP 14.3.2 Formuleren van verbeteracties  
 

AP 14.3.3 Invoeren maatregelen 
 

OD 14.4 Maximaal gebruik maken van duurzame energie 
 



SD15 Het OCMW garandeert dat elke medewerker op het juiste 
moment beschikt over de voor hem relevante informatie 

 

OD 15.1 Realiseren van een optimaal intern communicatiebeleid 
 

AP 15.1.1 Opmaken SWOT-analyse van de bestaande communicatiestromen en -
middelen 

 
AP 15.1.2 Bepalen van de interne doelgroepen en hun informatiebehoeften 

 
AP 15.1.3 Ontwikkelen van een intern communicatiebeleidsplan 

 
AP 15.1.4 Uittekenen communicatiematrix voor interne doelgroepen (doelgroep, 

soort,informatie, kanaal, frequentie) 
 

AP 15.1.5 Invoeren van de nieuwe communicatiestructuur  
 

OD 15.2 Ontwikkelen van een intranet 


