
Mensgerichtheid. - 
Beschikbaarheid 
Transparantie 
Vertrouwelijkheid 
Autonomie

                                     Missie

                                         Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en
                       informatie op maat van ons cliënteel. 
 

                                     Visie

                      Wij willen erkend worden als hét aanspreekpunt en dé referentie op sociaal vlak,
                      op basis van een kwaliteitsvolle hulpverlening en expertise, inspelend op een
                      veranderende omgeving.
 

                                     Waarden

SOCIALE DIENST

1. VOORSTELLING DIENST

 



2. PERSONEEL VIA DS-H

 

3. BUDGET (IN DUIZENDEN EURO)
 

 



Administratieve bijstand
 

Het cliënteel kon bij de Sociale Dienst terecht voor het verkrijgen van een
brede waaier aan informatie en advies. De eerste zorg van de
maatschappelijk assistenten was hierbij het geven van correcte en actuele
informatie. Vaak werd er ook doorverwezen naar en samengewerkt met
andere diensten binnen en buiten Defensie zoals DGHR, PDOS, OCMW’s,
de Federale Pensioendienst,...

Veelgestelde  vragensitueerden zich rond rust- en overlevingspensioenen,
vergoedingspensioenen, overlijden,  ziekte en invaliditeit, echtscheiding,
samenwonen, handicap,...

Juridisch advies
 

In 2020 beschikte de Sociale Dienst over 1 Franstalige en 1
Nederlandstalige jurist, met zitdagen te  Leopoldsburg, Brugge, Peutie,
Neder-Over-Heembeek, Namur, Liège en Marche-en-Famenne, Amay et
Florennes. 

Deze  gaven eerstelijnsjuridisch advies over onderwerpen als huwelijk,
wettelijk en feitelijk samenwonen, echtscheiding, erfrecht en afhandeling van
de nalatenschap, wettelijke regelingen bij financiële moeilijkheden,... 

Voor het pleiten voor een rechtbank diende men een beroep te doen op een
eigen advocaat.

4. ACTIES 2020



Bijstand bij ziekte, ongeval of overlijden 

In bepaalde gevallen, zoals bij een ernstig ongeval of overlijden tijdens
buitenlandse zending, werd de Sociale Dienst ingeschakeld bij het melden van
het slecht nieuws aan de partner of de familie van het slachtoffer. 
Daarnaast werd hierbij ook voorzien in de opvang van het slachtoffer en zijn
familie, hulp bij de afhandeling van allerlei administratieve zaken (vb.
aanvragen voor overlevings- en vergoedingspensioen, begrafenisonkosten,
Militaire Fondsen,...) en verdere psychosociale ondersteuning (o.a.
begeleiding bij rouw). 

Advies aan de (militaire) autoriteiten 

Het personeel van Defensie kon in 2020 op de Sociale Dienst een beroep
doen voor het verkrijgen van een sociaal verslag, gericht aan de (militaire)
autoriteiten, in het kader van: 
 

a) Mutatie wegens sociale redenen
b) Toekenning van dienstfaciliteiten wegens sociale redenen 
c) Toekenning van een logement in het militair kwartier wegens sociale
    redenen.
d) Vrijstelling van de verbruikskosten in een logement in het militair
    kwartier wegens sociale redenen
e) Vrijstelling van buitenlandse zending (Ops) wegens sociale redenen 
 f) Repatriëring/ontscheping wegens sociale redenen 
g) Aanvraag  tot  terugbetaling  van  buitengewone kosten wegens een
    dringende  terugroeping uit het buitenland wegens dwingende familiale  
    of sociale redenen.



F L C  O P L O S S I N G E N

Financiële ondersteuning 

 
Ook in 2020 beschikte de Sociale Dienst over de nodige middelen voor het
verlenen van concrete financiële steun onder de vorm van een gift, sociale
lening of voorschot. 
Als basisprincipe gold dat de vraag tot financiële hulp slechts werd toegekend
wanneer er sprake was van ‘financiële nood’ tengevolge van een tijdelijke,
onvoorziene en/of uitzonderlijke situatie. 

Verder kon men een beroep blijven doen op de Sociale Dienstvoor het
opstarten van   budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling (enkel
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië).



Voorbereiding op het pensioen 

 

Het initiatief om informatiesessies te organiseren ten voordele van het
personeel van Defensie dat de pensioenleeftijd bereikte, werd in 2020
verlengd. 

Omwille van COVID - 19 konden de reeds uitgenodigde personeelsleden niet
fysiek deelnemen en werden deze infosessies georganiseerd onder de vorm
van webinars.

Cijfers webinars 

Gekozen onderwerpen


