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1. Nieuw procedurebesluit wonen wil meer autonomie geven aan lokaal bestuur
Het procedurebesluit wonen regelt de planning, programmatie en realisatie van sociale
woonprojecten. In het Vlaams Regeerakkoord was reeds afgesproken om het procedurebesluit
te evalueren. Op basis van de resultaten van die evaluatie in het najaar 2016 (met onder meer
een bevraging van de lokale besturen) wordt het procedurebesluit nu aangepast. Het
vernieuwde procedurebesluit wil onder andere inzetten op een snellere doorlooptijd van
projecten en meer autonomie geven aan het lokale bestuur en de lokale actoren. Belangrijke
instrumenten in het procedurebesluit zijn het lokaal woonoverleg, waar minder projecten zullen

moeten besproken worden en de lokale woontoets, waarin de gemeente zal beoordelen of het
voorgestelde project past binnen het gemeentelijk beleid. Vlak voor het paasreces keurde de
Vlaamse regering dit nieuw Procedurebesluit Wonen een eerste keer principieel goed. Na
advies van de Raad van State is het de bedoeling dat dit besluit ingaat op 1 juli 2017. Joris
Deleenheer

2. Gouden Kinderschoen 2017. En de genomineerden zijn …
De Gouden Kinderschoen is een initiatief van VVSG dat inspirerende, lokale projecten rond
kinderopvang in de kijker zet. We zijn dit jaar toe aan onze derde editie. Nieuw dit jaar is dat het
grote publiek van 10 maart tot en met 31 maart 2017 via een stemronde mee besliste welke 15
projecten genomineerd werden. Er werd maar liefst 19753 keer gestemd! Hierbij bedanken we
iedereen voor het enthousiast campagne voeren en het onophoudelijk stemmen. Wil je live
horen wat de genomineerde projecten inhouden? Kom dan zeker een kijkje nemen op de lokale
praktijkenbeurs die plaatsvindt tijdens de Inspiratiedag Kinderopvang op donderdag 27 april
2017. Daar stellen de 15 genomineerden, samen met 14 anderen, hun inspirerende praktijken
voor. Op het einde van de dag kiezen we per categorie één winnaar die uiteindelijk de Gouden
Kinderschoen in ontvangst mag nemen. De trofee wordt overhandigd door minister Jo
Vandeurzen en Mieck Vos, VVSG-directeur. Karen Demeyer

3. VVSG reageert op conceptnota ‘Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste
lijn’
Op vrijdag 17 februari keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Een geïntegreerde
zorgverlening in de eerste lijn’ principieel goed. Deze conceptnota vertrekt vanuit de centrale
positie van de zorgbehoevende met daarbij aandacht voor de waardering van de mantelzorger,
de focus op buurtgericht werken, de zorgcoördinatie en het casemanagement, en de belangrijke
rol van het lokaal bestuur. De conceptnota bevat heel wat elementen die we vanuit de VVSG en
de lokale besturen kunnen ondersteunen, maar graag brengen we ook enkele nuances en
aandachtspunten naar voor, met specifieke aandacht voor het belang en de rol van het lokaal
bestuur in het eerstelijnslandschap. Lees het volledige standpunt van VVSG. Rika Verpoorten

4. In Lokaal: special energie en klimaat
Lokaal brengt in de aanloop naar de Energie- en Klimaatdag een special met inspirerende
gesprekken en praktijkverhalen: over hernieuwbare energie en burgerparticipatie, over
klimaatadaptatie, ruimtelijke verdichting en ontsnippering, duurzaam ondernemen en duurzame
mobiliteit, energiezuinigheid en energiearmoede.
Ontdek de inhoud en bekijk een fragment uit het interview met Vlaams Bouwmeester Leo Van
Broeck op http://www.vvsg.be/publicaties. Marlies van Bouwel

5. Oproep tot 1 juli: premies kernwinkelgebied
Gemeenten die kernversterkende premies (willen) inzetten om de detailhandel of – ruimer – het
ondernemerschap in de kern te stimuleren, kunnen hiervoor een beroep doen op een Vlaamse
subsidie. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen lanceerde de oproep 'premiestelsels
kernwinkelgebied'. Subsidies voor ondernemers, bv. voor de gevelrenovatie van
handelspanden, aanpassingswerken voor wonen/werken boven/achter winkels, de verhuis van
een handelszaak naar het kernwinkelgebied en aanpassingswerken om van een pand een
geschikte handelszaak te maken, … komen allen in aanmerking voor subsidies. Net als
vernieuwende premiestelsels. Ondernemers kunnen tot 80% van de kosten terugbetaald
krijgen, waarbij de gemeente en het Agentschap elk de helft van dat percentage dragen. In

totaal stelt Vlaanderen 3,2 miljoen euro ter beschikking. Meer info over de aanvraag op vvsg.be
en op de website van het Agentschap. Vicky De Kock

6. Coachend leiderschap: vertrouwen tussen coach en medewerker
De voorbije jaren investeerden vele lokale besturen in de coachende rol
van de manager of leidinggevende. Coachend leiderschap verduidelijkt
wat uw organisatie nodig heeft om een adequate persoonsgerichte
coaching in te voeren. De auteur gaat in op de werkrelatie tussen coach
en medewerker, die gekenmerkt kan zijn door vertrouwen of
wantrouwen. Daarnaast zoomt de pocket in op sturing versus ruimte
geven aan de medewerker. Verder is er aandacht voor de vier
strategieën van positief leiderschap, maar ook voor eigenaarschap en
verantwoordelijkheid.

7. April 2017: inspiratiedagen natuur en gezondheid
Wat heeft de natuur de zorg te bieden? En wat heeft de zorgsector de natuur te bieden?
De Provincie Antwerpen, Natuurpunt CVN en de Antwerpse Regionale Landschappen nodigen
u uit om dit te ontdekken. We bieden drie identieke ontmoetingen aan, zodat je datum en plaats
kan kiezen die u het beste passen. Opzet van de dag is om een brede kijk te geven in dit thema
en, ondersteund door beleid en wetenschap te zoeken naar kansrijke projecten voor de zorg.
Bovendien kan je kennismaken met een bestaand aanbod vanuit Natuurpunt CVN, Natuurpunt
Cel Ecologische Inrichting Groen Ruimte en de Antwerpse Regionale Landschappen.
http://www.natuurpunt.be

8. Hasselt, start 21 april. Regionale werktafels woonzorgcentra
In een traject van vier dagen, bieden we haalbare methodieken om binnen uw
woonzorgcentrum structuur te brengen in het kwaliteitsdenken en permanent te werken aan een
kwalitatieve zorg-, hulp- en dienstverlening die leidt tot tastbare resultaten. Het VVSG traject
naar uitmuntendheid fungeert hierbij als een kader en instrument om zelf de werking van uw
woonzorgcentrum te evalueren en ook de 27 kwaliteitsindicatoren die de Vlaamse Overheid
jaarlijks vraagt te rapporteren, vormen een input voor het te volgen traject.
Lees meer en schrijf in.

9. Gent, start 15 mei en Mechelen, start 19 mei. Basisvorming niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen: achtergrond, verblijfsrecht en opvang
Bent u maatschappelijk werker in een LOI voor niet-begeleide minderjarigen (NBM)? Begeleidt
u als maatschappelijk werker van de sociale dienst NBM die financiële steun krijgen of een
andere vorm van OCMW-hulp? We denken dan niet alleen aan de 'klassieke' NBM die een
opvangstructuur verlaat maar ook aan alle andere minderjarigen die in ruimer familieverband
(maar zonder de eigen ouders) in ons land verblijven en contact hebben met het OCMW. Of
hebt u interesse om alvast meer te weten te komen over deze specifieke doelgroep, ook al hebt
u zelf nog geen ervaring? Dan is deze vorming iets voor u.
Lees meer en schrijf in.

10. Gent, start 16 mei. Regionaal Ondersteuningspunt Diensthoofden
Dit jaar starten we met ondersteuningspunten voor diensthoofden. Deze ondersteuningspunten
zijn een onmisbaar netwerk- en uitwisselingsmoment voor de diensthoofden van binnen de

publieke thuiszorg. Tijdens deze namiddag krijgt u kort een overzicht van de regelgeving en
actualiteit omtrent de brede thuiszorgsector (diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg,
logistieke diensten, lokale dienstencentra, en andere thuiszorginitiatieven) en gaan we dieper in
op inhoudelijke thema’s. De agenda wordt opgemaakt op basis van actuele ontwikkelingen in de
thuiszorg en concrete vragen, knelpunten, ervaringen vanuit de deelnemers.
Lees meer en schrijf in.

11. Brussel 16 mei. Het informatiebeheersplan: hoe eraan te beginnen?
Dinsdagvoormiddag 16 mei kunnen personeelsleden van lokale besturen deelnemen aan het
kennisnetwerk 'Informatiebeheersplan: een eerste stap naar een beheerste
informatiehuishouding' van Informatie Vlaanderen i.s.m. het Facilitair Bedrijf en de
selectiecommissie Vlaamse overheid. Aan de hand van casestudies uit de Vlaamse overheid en
uit een lokaal bestuur wordt toegelicht hoe u een informatiebeheersplan opstelt.
Weet u nog niet hoe aan een informatiebeheersplan te beginnen? Kom naar het kennisnetwerk.
Meer informatie over het programma en de inschrijving.

12. Gent, start 8 juni. Politiek leiderschap: uzelf als politicus positioneren in het
lokale veld
Als politicus hebt u te maken met personen en relaties die uw kracht kunnen versterken of er
net afbreuk aan kunnen doen. Hoe kan u uw optreden krachtiger en effectiever maken? Hoe
wint u vertrouwen bij partners met tegenstrijdige belangen? Hoe bent u in contacten met
anderen? Wat is uw beïnvloedend vermogen?
De training is ervaringsgericht opgebouwd. We werken met eigen cases uit drie velden:
samenwerken met collega’s in het college of de raad, samenwerken met het managementteam
en/of medewerkers en uzelf positioneren in de lokale samenleving ten aanzien van burgers en
verenigingen.
Lees meer en schrijf in.

13. Opleidingen en studiedagen tot 10 mei
14-04, Alternatieve woonvormen: Syntra-dagopleiding
18-04, Seminarie: is de verkeersknoop te ontwarren?
19-04, Workshop inspectie en toezicht op koelinstallaties - Leuven
19-04, Leidinggeven voor ploegbazen
20-04, Procesmanagement
20-04, Intervisie Hoofdmaatschappelijk Werkers
20-04, Jongeren uit de jeugdzorg aan het woord
20-04, Samen voor een veilige schoolomgeving
20-04, Fietsmeeting: Fietsen zit tussen de oren
20-04, Opleiding Burn-out - Signalen
21-04, Regionale werktafels woonzorgcentra
21-04, Workshop inspectie en toezicht op koelinstallaties - Hasselt
22-04, Workshop voedselstrategie - De zaak van de grond
24-04, Ecosysteemdiensten: groene oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen
24-04, Verkeersmodellen voor alle vervoerswijzen
25-04, Seminarie: is de verkeersknoop te ontwarren?
25-04, Jezelf wapenen tegen Burn-out
25-04, Oude munitie op de werf. Wat nu?
25-04, Start Infopol XPO112
25-04, opleiding Burn-out Zelfzorg
26-04, Leidinggeven voor ploegbazen
26-04, Regionale werktafels sociale diensten
27-04, Inspiratiedag Kinderopvang
27-04, Studiedag Ambulante handel: nieuwe regels, ruimte voor lokaal maatwerk
27-04, Met kennis van zaken de jaarrekening lezen

27-04, Themadag: Senioren: veilig mobiel
02-05, Jongeren uit de jeugdzorg aan het woord
02-05, Integer handelen
03-05, Functionerings-, plannings- en evaluatiegesprekken
04-05, Energie- en Klimaatdag voor lokale besturen
09-05, Start2Network
10-05, Start2Network
10-05, Studienamiddag SAVE

14. Vacatures
17-04-17, Stad en OCMW Genk, deskundige handhaving / rechtspraktijk
18-04-17, Stad en OCMW Ieper, diensthoofd ICT
18-04-17, IOK, technisch administratieve medewerker
18-04-17, IOK, aankoper intergemeentelijke aankoopdienst
18-04-17, IOK Afvalbeheer, dispatcher
19-04-17, Stad Aalst, coördinator zorgeconomie
19-04-17, Stad Aalst, teamverantwoordelijke planning en stadsvernieuwing
19-04-17, OCMW Puurs, deskundig medewerker sociale zorg
19-04-17, Unia, medewerk(st)er dienst begeleiding en training (focus politie)
19-04-17, HVZ Oost Vlaams-Brabant, boekhouder
19-04-17, Unia, medewerk(st)er dienst begeleiding en training (polyvalent)
19-04-17, Unia, medewerk(st)er dienst begeleiding en training (AB)
20-04-17, GSD-V, administratief medewerker
21-04-17, OCMW Kontich, verantwoordelijke gebouwen en preventie
21-04-17, Provincie Vlaams-Brabant, diensthoofd dienst vergunningen
21-04-17, OCMW Brasschaat, projectmedewerker sociale dienst OCMW
23-04-17, Sociaal Huis Oostende, diensthoofd informatica
23-04-17, Stad en OCMW Lier, deskundige mobiliteit
23-04-17, Stad Hasselt, aankoper financiën
23-04-17, Stad Hasselt, boekhouder financiën
23-04-17, Sociaal Huis Oostende, deskundige personeel
23-04-17, Sociaal Huis Oostende, coördinator personeelsdienst payroll
23-04-17, Gemeente Stabroek, gemeentesecretaris
23-04-17, Gemeente Stabroek, diensthoofd personeelszaken
23-04-17, Zorg Leuven, coördinator centrale intake
24-04-17, Stad Gent, stadsbouwmeester
24-04-17, Gemeente Kampenhout, afdelingshoofd openbare werken
24-04-17, Stad en OCMW Genk, stafmedewerker communicatie
25-04-17, Sociaal Huis Bornem, stafmedewerker kwaliteit en interne controle
25-04-17, Sociaal Huis Oudenaarde, diensthoofd sociale zaken
26-04-17, OCMW Maasmechelen, directeur woonzorgcentrum
26-04-17, WVI, intergemeentelijk ruimtelijk planner
26-04-17, Gemeente Sint-Katelijne-Waver, systeembeheerder
26-04-17, Stad Oostende, hoofd van de dienst boekhouding
26-04-17, Stad Roeselare, departementshoofd onderhoud openbaar domein
26-04-17, Stad Roeselare, departementshoofd projecten openbaar domein
28-04-17, Gemeente Denderleeuw, deskundige facility
28-04-17, Gemeente Denderleeuw, afdelingshoofd openbare ruimte
29-04-17, SD Worx, key accountmanager publieke sector
30-04-17, Gemeente Boom, diensthoofd operationele diensten
30-04-17, Stad Mortsel, werkleider planning en logistiek
1-05-17, Woonzorgcentrum Ter Linde, Vilvoorde, directeur zorg
1-05-17, Gemeente Merelbeke, projectleider infrastructuur
1-05-17, OCMW Brugge, bestuurssecretaris – jurist
1-05-17, Gemeente Merelbeke, werkleider gebouwenbeheer
2-05-17, OCMW Gent, directeur cel regie en regio
2-05-17, OCMW Gent, directeur woonzorgcentrum
2-05-17, OCMW Gent, directeur lokale dienstencentra
2-05-17, Stad Aalst, projectcoördinator preventie van radicalisering
9-05-17, Gemeente Overijse, diensthoofd algemeen secretariaat en archief
15-05-17, Pidpa, milieudeskundige
31-05-17, Solva, ruimtelijk planner / stedenbouwkundige

30-06-17,OCMW Linkebeek, maatschappelijk assistent
Meer info over deze functies bij het lokale bestuur: http://www.vvsg.be/vacatures en het magazine Lokaal.

© VVSG  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel
 Auteurs: VVSG-stafmedewerkers  Redactie: jan.vanalsenoy@vvsg.be,
katrien.gordts@vvsg.be, pieter.plas@vvsg.be

