STRATEGISCHE DOELSTELLING 1
DE WELZIJNSRAAD REGIO BRUGGE WIL BEREIKEN DAT ER DOELGERICHT(E)
INTERSECTORA(A)L(E) OVERLEG/UITWISSELING PLAATSHEEFT TUSSEN WELZIJNSACTOREN

WERKGROEP OOSTKUST
In 2011 startte de werkgroep Oostkust. Deze werd opgericht vanuit de
netwerkstuurgroep IJH. Rond de tafel zitten organisaties uit de gemeenten (of met als
werkingsgebied) Brugge (Zeebrugge), De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist. Ook de
lokale besturen zijn aanwezig. De focus ligt op jongeren. Er werd een project uitgewerkt
met alle partners, getrokken door CAW Regio Brugge. Bedoeling is een volledig aanbod
te realiseren van 0de lijn tot ernstige hulpverlening en dit intergenerationeel.
De leden van de werkgroep willen blijven samenkomen:
•
•
•
•
•
•
•

•

de oorspronkelijke vraag naar dagcentrum is nog steeds hangende;
er blijft behoefte aan afstemming, zeker omwille van het feit van de vele evoluties die
zich op zowat alle fronten voordoen;
er blijft een groot kansarmoedeprobleem;
de regio heeft eigen specifieke noden (geprangd tussen centrumsteden Brugge en
Oostende);
de hulpverleningsvoorzieningen zijn beperkt;
nood aan uitwisseling, weten wie waar mee bezig is, wie wat doet;
vereniging ‘t Spoor (Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en
Onderwijs Regio Brugge) wil op regionaal niveau werken, er zijn nog mogelijkheden m.b.t.
jongeren en preventie;
zinvol om lokale besturen en diensten (welzijn, hulpverlening) samen te brengen en elkaar
te informeren

Dit overleg werd in 2013 getrokken door een stafmedewerker van IJH en de coördinator
van de Welzijnsraad. Vanaf 2014 wordt het voorzitterschap opgenomen door een lid van
de werkgroep. Vanuit de Welzijnsraad blijft er tijdelijk nog ondersteuning.

OPVOLGING NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG NOORD-WEST-VLAANDEREN
Regio Noord-West-Vlaanderen startte als een van de eerste regio's met een project in het
kader van 'Art. 107', vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (ggz).
De Welzijnsraad is lid van de stuurgroep van het project. Daarin vragen we vooral
aandacht voor de samenwerking tussen ggz en nt-ggz actoren. Bovendien willen we ook
de 'brede' vermaatschappelijking, d.w.z. de verbinding met, de inbedding in de
samenleving niet uit het oog verliezen. Indien relevant, wijzen we ook op mogelijke
synergieën met andere sectoren.
De Welzijnsraad ondersteunde in 2013, samen met de collega's van Oostende en VeurneDiksmuide, het overleg functie 5 = de uitwerking van specifieke woonvormen waarin
zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe
niet in staat is. Dit overleg heeft drie invalshoeken:
•
•
•

intersectorale benadering van de volledige regio
intersectorale benadering op lokaal niveau (lokale bestuur)
sectoraal overleg met partners van de volledige regio

Inhoud werking 2013 - 2014

1

Er werd een visietekst opgemaakt. Bedoeling is dat deze visie in de regio door alle
sectoren uitgedragen wordt. Dit kan in de verschillende woonraden, bij eigen projecten,
samenwerkingsverbanden met lokale besturen, sociale huisvestingsmaatschappijen.
Hoofdlijnen zijn:
•
•
•
•

inspelen op veranderende woonbehoefte naar kleinere woonvolumes, gedeeld wonen,
aanpak zorgwonen, kangoeroewonen, ...
aandacht voor sociale cohesie als verankering van de nieuwe ‘woondorpen’
het evolueren naar een inclusieve samenleving, waarbij samenwerking met welzijns- en
zorgactoren belangrijk is
zuinig ruimtegebruik centraal plaatsen in praktijkoplossingen en in algemene visie op
regionaal en lokaal woonbeleid.

SOCIAAL WONEN
In 2013 kwam de werkgroep sociaal wonen enkele keren samen. Er werd een
werkbezoek gebracht aan het Community Landtrust initiatief in Brussel. Verder bekeken
we de mogelijkheden om via deze methode betaalbare koopwoningen te realiseren in het
kader van enkel op stapel staande projecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Omdat door omstandigheden de realisatie van het project van de SHM vertraging
oploopt, staat dit momenteel on hold. Naast de eventuele CLT, willen we in dit project
ook aandacht besteden aan het intersectoraal uitbouwen van ondersteuning in een wijk.
Op 1 januari 2014 traden een aantal wijzigingen van het kaderbesluit sociale huur in
werking, o.a. de versnelde toewijzing. Op vraag van een aantal leden, bekeken we de
mogelijkheid om deze wetswijziging in samenspraak met alle betrokken partijen in
Brugge vorm te geven. Momenteel werken we aan de uitbouw van een
toewijzingscommissie. Het is de bedoeling op deze manier de nieuwe wetgeving optimaal
toe te passen.

NETWERKSTUURGROEP IJH
In 2013 bleef de Welzijnsraad de netwerkstuurgroep rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp opvolgen. Veel aandacht ging uiteraard naar de veranderingen ten gevolge van
het nieuwe decreet, o.a. de toegangspoort.
Het is momenteel nog steeds niet duidelijk of de netwerkstuurgroep als dusdanig blijft
bestaan. De ondersteuning vanuit het regioteam IJH nam alvast een einde. Het
Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) zal in maart 2014 een beslissing
nemen i.v.m. de regionale werkstructuur.
Verdere deelname van de Welzijnsraad zal ook afhankelijk zijn van welke keuzes door
het IROJ en het eventuele regionale orgaan gemaakt worden. De Welzijnsraad nam
immers deel aan de netwerkstuurgroep om de communicatie en uitwisseling met
belendende sectoren te onderhouden. Er moet hiervoor dan ook voldoende ruimte zijn.

VERMAATSCHAPPELIJKING
Dit thema staat onder voorbehoud op de agenda, afhankelijk van tijd en ruimte die er
is/komt.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
DE WELZIJNSRAAD REGIO BRUGGE WIL (VER)NIEUWE(NDE) INITIATIEVEN DIE AAN EEN
WELZIJNSNOOD TEGEMOETKOMEN, DETECTEREN, SIGNALEREN EN EVENTUEEL HELPEN
OPSTARTEN.

WERKGROEP SIGNALEREN
In het najaar van 2012 kwam concreet vanuit 't Sas de vraag of de Welzijnsraad een
ondersteunende rol kon spelen om met signalen aan de slag te gaan. Na verdere
rondvraag bij de leden werd een werkgroep opgestart.
Deze werkgroep kende een goede start, maar ondanks de motivatie van de leden ervan,
bleek het toch weer moeilijk om op de afspraak aanwezig te zijn. Daarom besloten we
einde 2013 op zoek te gaan naar een manier om dat signaleren over sectoren heen op
een manier te organiseren die haalbaar en effectief is. We gaan hiervoor in overleg met
het kabinet van de dienst welzijn van de provincie. Vraag is of er provinciale
ondersteuning mogelijk is, zowel bij het uitdenken van een goed systeem als bij de
uitvoering ervan.

RONDVRAAG OP ELKE RVB
Op elke RvB is er gelegenheid tot het doorgeven van signalen vanuit de verschillende
sectoren. De bestuurders engageren zich hieraan extra aandacht te besteden.

SIGNALEN DOORGEVEN
Het is een opdracht die de coördinator en de bestuurders permanent opnemen, vooral op
de overleggen met en tussen de verschillende sectoren.

Inhoud werking 2013 - 2014

3

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3
DE WELZIJNSRAAD REGIO BRUGGE STREEFT NAAR EEN REGIONAAL SOCIAAL BELEID,
VOOR BELEIDSDOMEINEN WAARVOOR DAT ZINVOL IS.

OPVOEDINGSONDERSTEUNING IN DE REGIO
In 2013 liep de samenwerking tussen de Opvoedingswinkel en de participerende lokale
besturen uit de regio (Damme, Oostkamp en Zedelgem) verder goed. De partners
waarderen het aanbod vanuit de Opvoedingswinkel in hun gemeente. Ook in 2013 werd
de opvoedingsbus via een wedstrijd beletterd en officieel ingehuldigd. Met dit mobiel punt
opvoedingsondersteuning is het de bedoeling de bereikbaarheid en de bekendheid van
opvoedingsondersteuning te vergroten.
In 2014 loopt de samenwerking tussen de Welzijnsraad en de lokale besturen ten einde.
De lokale besturen uit de regio zullen een samenwerkingsovereenkomst sluiten met 't
Spoor, de regionale vereniging waaronder ook de Opvoedingswinkel regio Brugge
ressorteert.
De Welzijnsraad blijft voorlopig lid van de stuurgroep. Voor 2014 staat daar o.a. de
evolutie in het kader van de huizen van het kind op de agenda.

REGIOSTRATEGIE THUISLOOSHEID
In 2013 werkten we de regiostrategie thuisloosheid Noord-West-Vlaanderen verder af.
De strategie werd gelanceerd in september 2013. Ze wordt nog steeds aangestuurd door
een stuurgroep waaraan CAW Noord-West-Vlaanderen, OCMW Brugge,
Samenlevingsopbouw, Sociaal Huis Oostende, provincie West-Vlaanderen en 't Sas
Brugge deelnemen.
In 2014 werken we op drie sporen:
referentieadres (regio Noord-West-Vlaanderen)
•
•

overleg met mensen binnen het OCMW die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van
het referentieadres. Uitwisseling - opsporen knelpunten - afstemmen;
indien nodig: overleg met mandatarissen om beleid in de regio af te stemmen.

lokale/regionale crisisopvang (regio Brugge, met financiële ondersteuning van het
Stedenfonds)
•
•
•

de inventaris van crisiswoningen wordt verfijnd en geactualiseerd;
we onderzoeken wie wil meewerken aan een regionale pool: wie wil welke inbreng doen
m.b.t. woningen én begeleiding voor (kortdurende = max 21 dagen) opvang;
de afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een protocol;

crisisnetwerk optimaliseren (regio Brugge, met financiële ondersteuning van het
Stedenfonds)
•
•
•

netwerk nieuw leven inblazen: bestaande partners motiveren + nieuwe partners zoeken;
samenwerkingsafspraken vastleggen;
continuering van de werking verzekeren.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4
DE WELZIJNSRAAD REGIO BRUGGE WIL DE INFORMATIEVERSTREKKING BETREFFENDE
REGIONALE WELZIJNSTHEMA’S OPTIMALISEREN.

- Alle leden en in het bijzonder de bestuurders doen een inspanning om belangrijke info
vanuit hun sector/organisatie door te geven aan de Welzijnsraad
- Opvolgen en doorsturen relevante informatie
- Website up to date houden
- Up to date houden adressenbestand
- Onderhoud SOKA

Informeren blijft een zeer belangrijke opdracht van de Welzijnsraad. Het is hierbij van
essentieel belang dat er een wisselwerking is tussen de leden en de coördinator. Daarom
wordt regelmatig aan de leden gevraagd interessante informatie vanuit hun
sector/organisatie door te sturen naar de coördinator. De coördinator zelf zet ook in op
het opvolgen van zoveel mogelijk informatiekanalen, zodat de leden steeds geïnformeerd
kunnen worden over recente ontwikkelingen.
Het actueel houden van het adressenbestand en de site zijn ondersteunende acties om
de informatie functie zo goed mogelijk te kunnen opnemen.
In 2013 hield de Welzijnsraad - waarschijnlijk voor het laatst- de SOKA up to date: het
onderhouden van de SOKA op regioniveau was immers een onderdeel van de
samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen. Voor de werking van
de Welzijnsraad ervaren we dit als een verlies: het beheren van de SOKA is absoluut een
meerwaarde m.b.t. de vertrouwdheid met en kennis van de regio.

Ter info enkele cijfers:

Brugge
Ieper
Kortrijk
Oostende
Roeselare-Tielt
Veurne-Diksmuide
Totaal West-Vlaanderen

verwijderde
nieuwe fiches
fiches 2013
fiches 2013
2013
1223
21
51
549
7
5
1180
22
31
867
19
6
977
27
28
653
13
13
5449
109
134
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actualisatie
Brugge
Ieper
Kortrijk
Oostende
Roeselare-Tielt
Veurne-Diksmuide
Totaal West-Vlaanderen

2013
949
448
934
674
769
520
4294

2012
218
67
154
92
146
45
722

2011
56
22
40
75
57
55
305

voor
2010 2010
Totaal
0
0
1223
2
10
549
9
43
1180
10
16
867
2
3
977
11
22
653
34
94
5449

In 2013 organiseerden de West-Vlaamse welzijnsraden in samenwerking met de
provincie West-Vlaanderen en de hogescholen opnieuw de vorming 'Sociale plattegrond'
(eerste maal in 2008). Inhoud is een korte blik op alle verschillende sectoren, zowel
theoretisch als hoe dit in de regio vorm krijgt. Ook was het de bedoeling de werking van
de SOKA derde generatie voor te stellen, maar deze nieuwe versie van de SOKA is nog
niet actief. Er wordt nog steeds verder gewerkt aan het samenbrengen in 1 bronbestand
van de gegevens van de interprovinciale sociale kaart en andere databanken (bv SEL).
Doelstellingen:
•
•
•
•
•

één centrale (referentie)databank
voor het geheel van Vlaanderen én Brussel
met kwalitatieve actuele gegevens
van zowel organisaties als individuele zorgverstrekkers
uit welzijns- en gezondheidszorg + belendende sectoren
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 5
DE WELZIJNSRAAD REGIO BRUGGE WIL PERMANENT DE EIGEN WERKING OPTIMALISEREN.

NIEUWE EVOLUTIES SNEL AANKAARTEN EN ER RUIMTE VOOR MAKEN
Het welzijns- en zorglandschap is voortdurend in beweging. Een van de grote voordelen
van de Welzijnsraad is dat zeer soepel ingespeeld kan worden op nieuwe evoluties. Er
wordt zowel vanuit het bestuur als vanuit de coördinator sterk ingezet op enerzijds het
opvolgen van de actualiteit en anderzijds op participatie vanuit de Welzijnsraad aan
nieuwe projecten.

ZELF EVOLUEREN
In 2013 werd extreem veel tijd geïnvesteerd in het voortbestaan van de Welzijnsraad.
Tot op heden is het nog steeds niet duidelijk of het uitgewerkte scenario al dan niet zal
slagen.
Grote lijnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in 2013 veel onduidelijkheid over mogelijkheden samenwerking met provincie WestVlaanderen (structurele subsidiegever van 2005 t.e.m. 2013);
Vlaamse Overheid verwijst naar de provincie aangezien deze laatste een opdracht heeft
m.b.t. netwerken;
december 2013 einde convenant (en dus financiering) provincie West-Vlaanderen;
3 (RWC Oostende - Regionale Welzijnsraad Roeselare-Tielt, Regionale Welzijnsraad VeurneDiksmuide) van de 6 regionale welzijnsraden zijn ontbonden of in ontbinding;
personeel Welzijnsraad regio Brugge in opzeg tot 30 juni 2014;
gesprekken met Dagelijkse Besturen WrB en RWC;
aanpassing statuten Welzijnsraad regio Brugge om werking in de regio Brugge en Oostende
mogelijk te maken;
lidmaatschap wordt betalend;
campagne om de werking, noodzaak en meerwaarde van regionaal welzijnsoverleg
duidelijk over te brengen;
uitbouw regionaal welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen.
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