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OPDRACHTVERKLARING SOCIAAL WASATELIER

1/ VZW tAlternatief
Gemeente en OCMW Zwevegem kiest ervoor om de opdracht uit te besteden. Tot op heden
werd deze opdracht uitgevoerd door het wasatelier gekoppeld aan OCMW Zwevegem binnen
de samenwerkingsovereenkomst met de 5 partners: vzw Bik, vzw Groep Ubuntu, OCMW en
gemeente Zwevegem en vzw De Poort-> tAlternatief. De verschillende opdrachten binnen
deze samenwerkingsovereenkomst vloeien nu samen in een structurele VZW.
De onderneming die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht is VZW tAlternatief,
afdeling lokale diensteneconomie en sociaal atelier, Blokkestraat 29 A te 8550 Zwevegem.
2/ Grondgebied
Het betrokken grondgebied is de gemeente Zwevegem.
3/ Takenpakket
De aard van de opdracht bestaat erin dat VZW tAlternatief voor OCMW en gemeente
Zwevegem de volgende taken op zich neemt:

Wassen, drogen en plooien van de poetsdoeken en handdoekjes van WZC Sint-Amand
Zwevegem: dagelijks worden de poetsdoekjes en handdoeken op een afgesproken ogenblik
opgehaald in de bergingsruimte van het WZC.

Wassen, drogen en plooien/strijken van de persoonlijke was van bewoners van WZC SintAmand Zwevegem, WZC Maria-Love Heestert. De was van de individuele bewoners wordt door
de bewoners voorzien met de nodige ‘naammerken’ op de kledij. De was wordt in het
wasatelier individueel verpakt en terug bezorgd.

Wassen, drogen en plooien/strijken van wasgoed diensten gemeente Zwevegem: in
afgesproken opdracht kan de werkkledij van afdeling Publieke Ruimte gemeente Zwevegem
behandeld worden.

Wassen, drogen en plooien/strijken van wasgoed gemeentescholen en tekenacademie
gemeente Zwevegem: in afgesproken opdracht kan het wasgoed van de tekenacademie

(schorten, handdoeken,…) en van de gemeentescholen (slabbetjes, handdoeken,…)
behandeld worden.
4/ Tewerkstelling
Vanuit het OCMW Zwevegem wordt Simonne Vandevelde tewerkgesteld in het wasatelier van
tAlternatief. Naar afspraak in onderlinge overeenkomst wordt het loon van Simonne door de
VZW tAlternatief betaald. Hierbij wordt wel het bedrag van de sociale maribel die OCMW
Zwevegem ontvangt in mindering gebracht.
Vanuit de VZW tAlternatief wordt ook begeleiding in het wasatelier ingeschakeld.

5/ Doelpubliek
De doelgroep bestaat enerzijds uit ouderen die verblijven binnen WZC op grondgebied
gemeente Zwevegem en anderzijds uit diensten die zich binnen gemeente Zwevegem
bevinden.
6/ Tarief
Voor deze dienstverlening wordt gewerkt met een prijslijst per stuk. Deze prijslijst is
onderhevig aan indexering (gezondheidsindex) en kan geconsulteerd worden bij VZW
tAlternatief.
Er wordt maandelijks gefactureerd. De facturen worden rechtstreeks bezorgd aan de
opdrachtgevers: persoonlijke facturen lopen via de WZC verantwoordelijken, voor de diensten
en scholen binnen gemeente Zwevegem wordt dit rechtstreeks aan de financiële dienst van
de gemeente (per mail financien@zwevegem.be) bezorgd.
7/ Duur
De opdracht gaat in vanaf 1 januari 2019 en eindigt eind 2025.
8/ Evaluatie
De uitvoering van deze opdracht is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie binnen de
respectievelijke organen van de VZW. Bij negatieve evaluatie kan de uitbesteding worden
stopgezet. Indien de samenwerking wordt stopgezet, dient minstens een termijn van 90 dagen
te worden gerespecteerd.
9/ Overleg op dienstniveau
Er zal elk kwartaal een overleg plaatsvinden op dienstniveau tussen de verantwoordelijken van
VZW tAlternatief en de verantwoordelijke gemeentediensten/WZC.
10/ Overdracht materiaal
Materiaal eigendom van de gemeente/OCMW wordt “om niet” overgedragen aan vzw
Talternatief. De afbetalingen investeringen in was- en strijkatelier door Ubuntu worden vanaf
1 januari 2019 overgenomen door VZW tAlternatief.

