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Overzicht samenstelling stuurgroep BIZ Noord-West-Vlaanderen 2016 – 2020 
 
In samenwerking met de leden van het samenwerkingsverband werd een stuurgroep opgericht die de volgende opdrachten heeft: 

 
- Initiatieven plannen, opvolgen, evalueren en bijsturen om schuldenlast in het werkingsgebied van het samenwerkingsverband terug te dringen en te 
voorkomen; 
- Het opstellen van een jaarplan en beleidsplan + het opvolgen van de daarbij horende begroting;  
- Minimaal alle openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het centrum voor algemeen welzijnswerk en de verenigingen waar armen het woord nemen 
uit haar werkgebied informeren over haar werkzaamheden en de behaalde resultaten, op een voor de regionale context passende wijze. 
 
Het volgende schema geeft volgende zaken weer: 
 

- Alle partners die deel uit maken van het samenwerkingsverband en deel nemen aan de stuurgroep vergaderingen, met vermelding van de specifieke 
contactpersoon; 

- Alle partners die deel uit maken van het samenwerkingsverband en niet deelnemen aan de stuurgroep vergadering, met specifieke vermelding van 
de contactpersoon waar de inhoud van de stuurgroep vergadering naar wordt teruggekoppeld; 

- Per partner een overzicht van de contactpersoon die instaat voor de praktische opvolging van het regionaal samenwerkingsverband (niet stuurgroep 
gebonden materie, zoals bv. deelname aan de leernetwerken, methodiekendag, …) 

 
OCMW Neemt deel 

aan 

stuurgroep 

Contactpersoon bij 

deelname stuurgroep 

Contactpersoon voor de terugkoppeling 

inhoud stuurgroep vergaderingen, bij niet 

deelname stuurgroep  

Contactpersoon voor de praktische opvolging 

van het samenwerkingsverband ( bv. 

leernetwerken, …) 

 Knokke Heist Neen  Van Geeteruyen Kim, Diensthoofd sociale 

dienst  

Secelle Veerle en Debbaut Nele, 

Maatschappelijk werkers 

 Jabbeke Neen  Develter Katrien, Diensthoofd sociale dienst  Debruyne Sofie, Maatschappelijk werker 

 Oudenburg Neen   Mechelare Karmen, Maatschappelijke werker  Mechelare Karmen, Maatschappelijk werker 

 Blankenberge Neen  Deconinck Ingrid, Diensthoofd sociale dienst  Dhondt Els, Maatschappelijk werker 
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 Bredene Ja Vermont Eveline, 

OCMW raadslid 

Poppe Daniel, OCMW 

raadslid 

(plaatsvervanger) 

 Depontieu Veerle, Maatschappelijk werker 

 Brugge Ja Ryckx Hannelore, 

Hoofdmaatschappelijk 

werkster 

 Ryckx Hannelore, Hoofdmaatschappelijk werker 

 Koekelare Ja Vansteelandt Katrien, 

Maatschappelijk 

werker 

 Vansteelandt Katrien en Sylvie Feys, 

maatschappelijk werkers 

 Torhout Neen  Steffi Poriau, Maatschappelijk werker Steffi Poriau, Maatschappelijk werker 

 Zedelgem* Ja  Galle Liesbet, Juriste 

OCMW Zedelgem, 

Oostkamp, Beernem, 

Ichtegem 

 Vandevoorde Dominique  

 Oostkamp* Ja Galle Liesbet, Juriste 

OCMW Zedelgem, 

Oostkamp, Beernem, 

Ichtegem 

 

 

 

Roekens Nathalie, Maatschappelijk werker 

 Beernem* Ja Galle Liesbet, Juriste 

OCMW Zedelgem, 

Oostkamp, Beernem, 

Claeys Jan, secretaris Versteele Hilde, Maatschappelijk werker 
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Ichtegem 

 Ichtegem* Ja Galle Liesbet, Juriste 

OCMW Zedelgem, 

Oostkamp, Beernem, 

Ichtegem 

 Descheemaeker Ann, Maatschappelijk werker 

 Oostende Ja Declercq Leen, Hoofd-

maatschappelijk 

werker 

 Declercq Leen, Hoofdmaatschappelijk werker 

 Zuienkerke Neen   Vanhaecke Isabelle, Maatschappelijk werker Vanhaecke Isabelle, Maatschappelijk werker 

 Damme Neen  Missault Muriël, Diensthoofd sociale dienst Missault Muriël, Diensthoofd sociale dienst 

 Gistel Ja Chantal Lefevre, 

Diensthoofd sociale 

dienst /Lies Verleene, 

Maatschappelijk 

werker 

  Verleene Lies, Maatschappelijk werker 

 Middelkerke Ja Kimberly Van Hijfte  Brigitte Vanhooren, Maatschappelijk Werker 

 De Haan Neen  Wallaert Nathalie, Maatschappelijk werker

  

Wallaert Nathalie, Maatschappelijk werker 

*Voor elk OCMW dat niet fysisch in de stuurgroep zetelt, is een contactpersoon aangesteld die de inhoud van deze vergaderingen opvolgt en 

terugkoppelt binnen de organisatie. Op deze manier zijn alle 18 OCMW’s uit de regio inhoudelijk betrokken bij de werking van het regionaal 

samenwerkingsverband. 

CAW Noord-West-Vlaanderen Neemt deel aan Contactpersoon bij deelname stuurgroep Contactpersoon voor de praktische opvolging 
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stuurgroep van het samenwerkingsverband  ( bv. 

leernetwerken, …) 

 CAW NWVL Ja Baes Piet, directeur CAW Noord-West-

Vlaanderen 

Katleen Boudry, maatschappelijk werker 

Marianne Vannevel, maatschappelijk werker 

Declerck Marleen, Vannevel Marianne, 

Vandenbussche Ilse,  maatschappelijk werkers 

 

 

Erkende verenigingen waar armen het 

woord nemen in de regio Noord-West-

Vlaanderen 

Neemt deel aan 

stuurgroep 

Contactpersoon bij deelname stuurgroep Contactpersoon voor de praktische opvolging 

van het samenwerkingsverband ( bv. 

overlegmomenten met verenigingen, 

leernetwerken, …) 

 Wieder vzw Ja Cockhuyt Pascale, coördinator  Cockhuyt Pascale, coördinator  

 

 Uze Plekke Neen  Benedicte Marechal 

 

 BMLIK Neen  Gudrun Rosseel 

 

 Sociale dienst voor 

vreemdelingen Oostende 

Neen  / 
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BudgetInZicht Neemt deel aan de 

stuurgroep 

Contactpersoon bij deelname stuurgroep Contactpersoon voor de praktische opvolging  

van het samenwerkingsverband 

 BIZ Ja Jens Jaecques, coördinator Jens Jaecques, coördinator en  

Joke Geldhof, medewerker 

 

 
 
 

 


