REGLEMENT VAN DE POETSDIENST
Art 1
Het doel van de poetsdienst is de betrokkene zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te behouden.

Art 2
De poetshulp wordt bij voorrang toegekend aan:
• Bejaarden (vanaf 65 jaar);
• gehandicapten;
• zieken;
die niet langer in staat zijn om zelfstandig of met hulp van kinderen of kleinkinderen in te
staan voor het wekelijks onderhoud van hun eigen woning.
De hulp kan ook geboden worden wegens bijzondere sociale omstandigheden.
Om de noodzaak van de hulp aan te tonen, kan aan de aanvrager gevraagd worden om
bewijzen (bv. medisch attest) voor te leggen alvorens er een poetshulp toegekend wordt.
De aanvragers moeten het grondgebied van de stad Oudenburg bewonen en er gedomicilieerd
zijn.

Art 3
Alle aanvragen gebeuren bij de verantwoordelijke van de dienst:
Britt Verburgh
Elke werkdag van 8u30 tot 12u of
telefonisch op het nummer 0491 63 16 49 of 059 34 02 20
Na de aanvraag komt de maatschappelijk assistent op huisbezoek om een sociaal en financieel
onderzoek te verrichten teneinde de bijdrage van de aanvrager te bepalen evenredig met zijn
financiële mogelijkheden.
Op basis van het verslag van de verantwoordelijke beslist de Raad van het OCMW (in
dringende gevallen de voorzitter) over de aanvraag.
Voor vragen en problemen dient contact opgenomen te worden met de verantwoordelijke van
de poetsdienst, en niet met de poetsvrouwen zelf buiten hun werkuren.
In verband met alle aangelegenheden van de poetsdienst kan de verantwoordelijke van de
poetsdienst een huisbezoek doen. Indien mogelijk en gewenst zal zij haar huisbezoek vooraf
aankondigen.

Art 4
Indien wegens het grote aantal aanvragen niet alle gerechtigden kunnen bediend worden,
worden de aanvragen op een wachtlijst genoteerd. Zij komen in aanmerking in de
chronologische volgorde waarop zij hun aanvraag deden.
Wie vroeger ooit poetsdienst kreeg, maar die zelf, of door een beslissing van de Raad van het
OCMW, stopzette, krijgt geen voorrang op de andere kandidaten van de wachtlijst.

Art 5
De poetsvrouw is gebonden aan het beroepsgeheim: zij dient discreet om te gaan met hetgeen
zij verneemt over de situatie van het gezin waar zij gaat poetsen.
Het roken tijdens het werk is verboden.
De poetsvrouw ontvangt geen geschenken, noch geld. Er mag niets uitgeleend noch ontleend
worden.

Art 6
Een normale poetsbeurt beslaat 3 u 45 min doorlopend per week of per twee weken en kan
naargelang de vraag van de cliënt en de mogelijkheden van het OCMW zowel in de
voormiddag als in de namiddag gebeuren van maandag tot vrijdag.
De poetsvrouw kan niet vervroegd naar huis gestuurd worden. De voorziene uren dienen te
worden gepresteerd.
Uitzonderlijk kan een poetsbeurt door het OCMW ingekort of geannuleerd worden vanwege
personeelsaangelegenheden (bv. medisch onderzoek, opleiding, …) of een andere belangrijke
reden.

Art 7
De aanwezigheid van de cliënt is vereist gedurende de volledige poetsbeurt. Bij hospitalisatie
of andere langdurige afwezigheden kan er geen poetshulp voorzien worden, ook niet wanneer
de cliënt hiervoor de goedkeuring gaf.
Indien er klachten zijn in verband met zaken die zijn voorgevallen tijdens de afwezigheid van
de cliënt, dan kan het OCMW hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
Bij thuiskomst wordt zo snel mogelijk hulp verleend.

Art 8
De poetsdienst bestaat voornamelijk uit het gewone huishoudelijk onderhoud van de woning.
In bijlage vindt u een lijst van de werken die de poetsvrouw wel en niet mag uitvoeren.

Art 9
Indien de poetsdienst niet kan doorgaan, dient de dienst twee werkdagen voor de wijziging
verwittigd te worden, tenzij dat uiteraard wegens overmacht onmogelijk was.

Art 10
Afwezigheid van de poetsvrouw wordt aan de rechthebbende zo vroeg mogelijk meegedeeld,
telefonisch of schriftelijk, zonder dat daarvoor een reden moet opgegeven worden.
In de mate van het mogelijke wordt in vervanging voorzien indien dit gewenst en
noodzakelijk is. De voorrang gaat hierbij evenwel naar de meest dringende nood en de
beslissing daarover kan niet betwist worden. Ook de toewijzing van een poetsvrouw, zelfs bij
vervanging wegens ziekte, kan niet betwist worden.

Art 11
De poetshulp kan, door de cliënt, op ieder moment en mits minimum twee dagen op voorhand
te verwittigen stopgezet worden. Dit kan telefonisch, persoonlijk of schriftelijk.
De Raad van het OCMW heeft het recht de poetshulp tijdelijk te schorsen of definitief af te
schaffen bij niet naleving van het reglement.
De Raad kan eveneens de hulp stopzetten indien blijkt dat de hulp niet (meer) passend is (bv.
indien wordt vastgesteld dat de klant feitelijk zelf nog het werk aankan of omgekeerd, indien
blijkt dat de cliënt meer baat zou vinden bij bejaardenhulp).
Wanneer de poetsdienst overbelast is (bv. afwezigheden wegens ziekte van één of meerdere
poetsvrouwen) houdt het OCMW zich het recht voor de wekelijkse poetsdienst tijdelijk te
herleiden tot poetsdienst om de 14 dagen.

Art 12
De begunstigde dient ervoor te zorgen dat het nodige schoonmaakmateriaal en -producten
aanwezig zijn bij aankomst van de poetsvrouw.
In verband met de veiligheid moeten de cliënten voorzien dat alle materiaal in goede staat is.

Art 13
Tijdens de winterperiode wordt gevraagd om warm water ter beschikking te stellen. Er zal
tijdens vriesweer en regenweer niet buiten gewerkt worden.
Bij vriesweer zal ook gevraagd worden de te poetsen lokalen te verwarmen.

Art 14
Wanneer de poetsvrouw tijdens de uitvoering van haar taak schade aanricht dient de
verantwoordelijke van de poetsdienst verwittigd te worden teneinde aangifte te kunnen doen
bij de verzekeringsmaatschappij.
Beschadigde stukken dienen bewaard te worden. Eventueel kan een bezoek van de agent van
de verzekeringsmaatschappij noodzakelijk zijn of de voorlegging van een offerte of factuur,
overeenkomstig bij de verzekeringsmaatschappij gangbare procedures.

Art 15
Aan de cliënten zal een bijdrage in de kosten van de poetsdienst aangerekend worden,
vastgesteld volgens bijgevoegd barema.
De tarieven en de barema’s worden jaarlijks aangepast aan de index van de
consumptieprijzen.
Voor het bepalen van die bijdrage moeten alle inkomsten, zonder enige verzwijging,
opgegeven worden. Daarenboven moet de cliënt toestaan dat gegevens in verband met
gezinssamenstelling, inkomen en eigendommen bij de bevoegde diensten worden
gecontroleerd.
Er zal tevens gevraagd worden aan de cliënten een verklaring op eer te ondertekenen waarmee
ze verklaren dat de aangegeven inkomsten aan de waarheid beantwoorden.

Art 16
Indien gegevens die het tarief helpen bepalen (inzonderheid: inkomen, bezit en
gezinstoestand) wijzigen, wordt de bijdrage aangepast aan de nieuwe situatie. Als de
wijziging met sluitende bewijzen is aangetoond, gaat het nieuwe tarief in voege vanaf de
maand van die wijziging.
De rechthebbenden zijn er dan ook toe gehouden elke nuttige inlichting in verband met hun
toestand bij de aanvraag te verstrekken en van elke wijziging het OCMW onmiddellijk, ofwel
schriftelijk ofwel persoonlijk, in kennis te stellen. Indien dit niet gebeurt, kan het OCMW met
terugwerkende kracht alle facturen wijzigen vanaf het ogenblik dat de verandering intrad.
Jaarlijks zullen de bewijzen van inkomsten opnieuw opgevraagd worden. Indien de cliënt aan
deze vraag geen gevolg geeft of moedwillig of ter kwader trouw onjuiste of onvolledige
gegevens inbrengt, zal het maximum tarief aangerekend worden.

Art 17
De facturen worden maandelijks opgemaakt op basis van de ondertekende werkfiche van de
poetsvrouw.
De cliënt heeft 14 dagen de tijd om te betalen. Deze betaling kan gebeuren via het
aangehechte overschrijvingsformulier of via domiciliëring.

Art 18
Bij de vaststelling van het in aanmerking te nemen inkomen wordt rekening gehouden met
alle inkomsten van alle gezinsleden:
•
•
•
•
•

•

•
•

maandelijks pensioen, loon, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering,
werkloosheidsuitkering;
driemaandelijkse of jaarlijkse pensioenen en/of renten;
onderhoudsgeld voor betrokkene zelf;
tegemoetkoming hulp aan bejaarden, tegemoetkoming aan gehandicapten;
het kadastraal inkomen van het onroerend goed dat door de aanvrager zelf
bewoond wordt, deelt men door twaalf en wordt bij het maandelijks inkomen
gevoegd;
het kadastraal inkomen van het onroerend goed dat door de aanvrager niet
bewoond wordt en niet verhuurd wordt, deelt men door twaalf en wordt bij het
maandelijks inkomen gevoegd;
inkomsten van verhuurde eigendommen;
inkomsten van Fonds voor Arbeidsongevallen.

Art 19
Het is voor de poetsvrouw verboden om bij familie tot en met de 2e graad te werken.
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BIJLAGE 1:
TAKEN VAN DE POETSVROUW
TAKEN DIE DE POETSVROUW MAG DOEN
Wekelijks onderhoud van de woning
•
•
•
•
•
•
•
•

stof afnemen en stofzuigen;
schuren en dweilen;
keuken, badkamer en sanitair onderhouden;
spinnenwebben wegnemen;
kaders en lusters: afstoffen en/of afwassen;
matten uitkloppen;
plinten afvegen;
tafels en stoelen afstoffen en/of afwassen.

Regelmatig onderhoud van de woning (moet niet wekelijks, maar mag als er tijd is)
•
•
•
•
•

ruiten wassen;
deuren en kasten afwassen;
tapijten uitkloppen;
stoep en koer vegen en/of schuren;
de niet-dagelijkse gebruikte plaatsen: afstoffen en dweilen.

Gelegenheidswerkjes (indien de poetsvrouw tijd over heeft, kan ze u met volgende zaken
helpen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gordijnen wassen;
vloer en meubels boenen;
garage dweilen indien deze wordt gebruikt;
frigo uitkuisen;
gebruikte zolder: vegen en spinnenwebben wegnemen;
gebruikte kelder: uitvegen, rekken afwassen, dweilen;
koper en zilver poetsen;
bed opmaken;
beperkte kleine afwas; was en strijk;
een knoop aannaaien of ander dringend naaiwerk.

Taken die enkel mogen verricht worden na afspraak met de verantwoordelijke van de
poetsdienst en die enkel in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan
•
•
•

het reinigen van plafonds;
rolluiken afwassen,
grote kuis of grondig schoonmaken van één of meerdere kamers, bv. keuken.

TAKEN DIE DE POETSVROUW NIET MAG DOEN
Taken die tot de bejaarden-, de verpleegkundige- of de medische hulp behoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bejaarde aankleden;
toilet van de bejaarde doen (wassen, scheren, voetverzorging, …);
verzorgen van wonden of toedienen van medicatie;
eten klaarmaken;
grote afwas, was en strijk;
overgordijnen wassen;
wandelen met de bejaarde en boodschappen doen;
grote naaiwerken en herstel van kledij;
kinderopvang;
afhandelen van administratie: ziekenbond, bank, post,…

Te grote, gevaarlijke en verboden werken
•
•
•
•
•
•

niet gebruikte kelders en zolders grondig poetsen;
schoonmaken van bedrijfslokalen;
dakgoten reinigen;
zware meubels verzetten;
kachel en schoorsteen uitkuisen;
stallingen, dieren- en kolenhokken schoonmaken.

UITZONDERINGEN op dit takenpakket kunnen alleen gemaakt worden na afspraak met de
verantwoordelijke van de poetsdienst!!

AFSPRAKEN
MATERIAAL
Noodzakelijk:
2 stofdoeken, stabiele trapladder, 2 emmers, 1 zeemvel, 1 trekker voor ramen, 2 dweilen, 1
schuursponsje, 1 vaatdoek, 1 toiletborstel, 1 trekker met voldoende lange stok, 1 veegborstel,
indien tapijt: stofzuiger
Aanbevolen:
schuurborstel, extra dweil, ragebol, vuilblik en handborstel, extra vaatdoek, kleine emmer,
aparte doek en spons voor sanitair: herkenbaar maken door hoeken af te knippen
PRODUCT:
Noodzakelijk: allesreiniger, WC reiniger, afwasmiddel
Aanbevolen: vloerzeep, schuurcrème, azijn
VEILIGHEID
Huisapotheek:

Omgeving:

ontsmettingsmiddel
Pleisters
Steriele kompressen + verband
trappen vrij van obstakels
Stopcontacten en schakelaars vast in de muur
Snoeren van de elektrische toestellen in goede staat

