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Wijzigingen door integratie OCMW en stad
Antwerpen
20 juni 2019

Waarom gaan OCMW en stad samen?
In heel Vlaanderen zullen OCMW’s en gemeentelijke diensten tegen 2019 samengaan.
Het einddoel: klanten een nog betere dienstverlening bieden en eﬃciënter werken door maximale
samenwerking. In Antwerpen hebben we die integratie al doorgevoerd: OCMW en stad Antwerpen zijn
één organisatie, en communiceren onder de vlag van de stralende A.
Alleen juridisch blijven het twee afzonderlijke organisaties.

Wat verandert er?
Postadres en maatschappelijke zetel
Het algemeen postadres en de maatschappelijke zetel van OCMW Antwerpen zijn nu Grote Markt 1,
2000 Antwerpen. Let op: De postadressen van de sociale centra en van de afdeling Activering
(Tuinbouwstraat 8) veranderen niet.

Algemeen telefoonnummer
Het infopunt van het OCMW is geïntegreerd in het stedelijk contactcenter: tel. 03 22 11 333,
info@stad.antwerpen.be [1].

Eén algemeen directeur
Eén algemeen directeur heeft de leiding over stad en OCMW Antwerpen: Sven Cauwelier.

Social media

De Facebook [2]- en LinkedIn-pagina [3] van de sociale centra.

Communiceer je met je doelgroepen over onze samenwerking?
Vermeld ‘ stad Antwerpen’ in plaats van ‘OCMW Antwerpen’
Schrap het OCMW- logo en gebruik voortaan het sponsorlogo (link naar volgende kopje) van de
stad.
Communicatieproducten waarin de samenwerking aan bod komt, bekijken we graag vooraleer
ze in druk gaan. Bezorg uw ontwerpen aan MB_SD_communicatie@stad.antwerpen.be [4].

Richtlijnen voor het gebruik van het sponsorlogo van de stad Antwerpen
Het sponsorlogo (link naar ZIP toevoegen) is standaard het tweekleurige oﬃciële logo van de
stad Antwerpen.
Wanneer de communicatie niet in kleur is, kan je een eenkleurig negatief logo op zwarte
achtergrond gebruiken.
Het sponsorlogo moet minimaal 1 cm hoog zijn.
Het formaat van het sponsorlogo is maximaal 1/10de van de kortste zijde van de lay-outruimte.

Is de stad Antwerpen de enige sponsor?
Dan gebruik je het sponsorlogo ‘met steun van de stad Antwerpen’
Algemeen sponsorlogo [5]
Met de steun van sponsorlogo [6]

Source URL:
https://www.antwerpen.be/socialecentra/nieuwsoverzicht/wijzigingen-door-integratie-ocmw-en-stad-antwerpen
Links
[1] mailto:info@stad.antwerpen.be
[2] https://www.facebook.com/socialecentra/
[3] https://nl.linkedin.com/showcase/sociale-centra-van-antwerpen
[4] mailto:MB_SD_communicatie@stad.antwerpen.be
[5] https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/ﬁles/Algemeen_sponsorlogo_stad_Antwerpen.zip
[6] https://www.antwerpen.be/socialecentra/sites/default/ﬁles/Met_de_steun_van_sponsorlogo_stad_Antwerpen.zip

