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Uitreiking AWARD aan OCMW Maldegem 
‘WZC Het Warmhof’ – 6 juli 2011 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op ons Nationaal Congres van ACV-Openbare Diensten op 8 & 9 december in het ICC te Gent werden AWARD’s 
uitgereikt voor die besturen die we beschouwen als ‘een aantrekkelijke werkgever’. 
 
Het thema van ons Nationaal Congres was ‘overheid aantrekkelijke werkgever’. 
 
Onder die noemer werden er aan twee ‘Gentse’ initiatieven een AWARD uitgereikt aan: 

1. UZ Gent voor het feit dat men de ‘statutaire benoeming’ hoog in het vaandel draagt. 

2. OCMW Maldegem voor de vorming en opleiding die het bestuur voorziet voor het personeel van het 

OCMW en het WoonZorgCentrum ‘Het Warmhof’.  

 

Op woensdag 6 juli 2011 waren we met de leiding van de centrale aanwezig in WZC ‘Het Warmhof’ in 

Maldegem voor de feestelijke uitreiking van onze AWARD, we wensen het bestuur van harte te 

feliciteren en te bedanken voor het feestelijk gebeuren. Trouwens… als een bestuur iets goed doet, dan 

zeggen we het ook! 

 

Binnen het OCMW hecht men heel veel belang aan de ‘vorming en opleiding van het personeel’: 

- Interne vorming (door eigen personeel, door een gastspreker of een combinatie van beide) 

- Externe vorming (buitenshuis, theatervoorstellingen, symposia, intervisie en workshops) 

Deze vorming wordt georganiseerd voor de totale personeelsgroep, bepaalde disciplines of voor 
specifieke doelgroepen.  
Er worden 3 soorten vorming door de werkgever aangeboden: 

1. Wettelijke vorming (wettelijke verplichtingen) 

2. Diverse vorming aangeboden door de werkgever 

3. Vorming op vraag het personeelslid (zowel individueel als in groep) 
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Men gaat nog een stap verder met de resultaten van de vorming: 
Veel vormingen resulteren in werkgroepen, zoals:  
Werkgroep familie, palliatief, incontinentie beleid, hef- en til, fixatie-arm beleid, valregistratie, dementie, voeding, 
wondzorg, diabetes, pastorale werkgroep, eco beleid, veiligheid. 
 
Het is heel duidelijk dat het OCMW bestuur heel sterk investeert in vorming en opleiding, zowel voor de 
uitvoering van het dagelijks werk als voor de verdere ontplooiing van het personeel.  
 
Het feit dat naast de wettelijke verplichte vorming, de personeelsleden zelf hun behoefte kunnen aanbrengen 
en dat het bestuur maximaal ingaat op de vragen, geeft heel veel voldoening voor de personeelsleden. 
 
Bijkomend geeft Maldegem hiermee duidelijk aan dat ‘Openbare OuderenZORG heel belangrijk is en één van de 
kerntaken is van hun Lokaal Bestuur’! 
 
Kortom de naam van het WoonZorgCentrum ‘Het Warmhof’ is letterlijk en figuurlijk heel toepasselijk zowel voor 
personeel als voor de bewoners! Het is een heel mooi, warm en functioneel Openbaar WoonZorgCentrum. 
 

Namens onze Centrale ACV-Openbare Diensten van harte gefeliciteerd!  
Bij deze feliciteren en bedanken we alle personeelsleden voor  

hun dagelijkse inzet voor het OCMW te Maldegem. 

 
Vanuit ACV-Openbare Diensten dragen wij iedereen een ‘Warm hart toe’! 
 
Luc Hamelinck – Voorzitter ACV-Openbare Diensten 
Lea Van Schoenwinckel - Lieve Brys – Algemeen Voorzitter ACV-Openbare Diensten 
Vinciane Mortier – Nationaal Secretaris ACV-Openbare Diensten Sector LRB 
Peter Wieme – Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
Peter De Paepe – Voorzitter Gewest ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
Myriam Veirman – Militant ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
Christine Dhont – Militant ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

 


