We gaan ervoor in 2016
Het welzijnslandschap is
overal in volle
verandering.
Verandering lijkt de enige
constante.
Vermaatschappelijking,
vraagsturing,
persoonsvolgende
financiering, intersectorale
netwerking, regionale
afstemming, geïntegreerde
zorg, inclusie,..
Sleutelbegrippen die ons
voor nieuwe uitdagingen
stellen.
Een pleidooi om die
uitdagingen in een
regionale intersectorale
context aan te pakken is
een open deur intrappen.

Als neutraal forum in de
regio wil het RWP een
inspirerende,
stimulerende en
ondersteunende rol
opnemen.

Sinds januari 2016 staat een nieuwe
coördinator mee aan het roer. Na
een stille verkennende start, neemt
Nele Welvaert de diverse trajecten
waar het RWP zijn ondersteunende
rol in opnam, verder op.
Intersectoraal verbindingen
stimuleren en faciliteren is daarbij
de opdracht.

•

Met de stuurgroep Regiostrategie thuisloosheid
willen we regionaal vanuit een gedeelde visie tot
afspraken komen rond de aanpak van de
thuisloosheid in de regio.

•

In Brugge wordt de Commissie voor Versnelde
Toewijzing vanuit zijn neutrale doch verbindende
positie verder getrokken door het Welzijnsplatform
NWVL.
Dit jaar willen we met de omliggende gemeenten
duurzame samenwerkingsafspraken finaliseren. Er
is een grote bereidheid van alle actoren.
In Oostende zal een evaluatie uitmonden in het
bepalen van een gezamenlijke trajecttekening. We
willen komen tot werkbare
samenwerkingsafspraken met alle sociale
huisvestingmaatschappijen en de lokale partners.

 In 2O16 brengen we partners in de regio terug
samen rond het thema referentieadressen om tot
goede afstemming te komen. Indien nodig breiden
we dit overleg uit. Teveel mensen raken immers in
een vicieuze cirkel door het ontbreken van een
adres.

Sectorale veranderingen en
processen verlopen vaak los
van elkaar. Denk aan
Persoonsvolgende financiering,
Integrale jeugdhulp, art.107....
We willen regionaal de
verbindingen helpen maken
over de schotten heen.
Kleine projecten, inspanningen,
proeftuinen,... kunnen
inspireren.

In het najaar van 2016
plannen we een
TREFDAG rond
vermaatschappelijking van
de zorg en de
woonproblematiek in het
bijzonder.
We willen de mogelijkheden en
kansen verkennen vanuit die
ontwikkeling.

 Door de ondersteuning van het overleg rond een
crisisnetwerk in de regio Brugge engageren we
ons om mee te werken aan een breed gedragen
draaiboek rond noodwoningen en crisisopvang in
de regio.
 De lokale besturen uit de Oostkust (De Haan,
Blankenberge, Zeebrugge, Knokke-Heist) en het
CAW verkennen met Uit de Marge als
procesbegeleider de mogelijkheden om in deze
specifieke regio tot een gezamenlijk engagement te
komen rond kwetsbare jongeren. Het RWP
NWVL ondersteunt dit proces praktisch en
inhoudelijk.
 De intergemeentelijke samenwerking Huis van
het Kind DOZ (Damme -Oostkamp- Zedelgem)
wordt procesmatig ondersteund door het RWP
NWVL. Bedoeling is o.m. om tot een vlotte instap
te komen tot meest passende hulp. In de maand
mei worden bekendmakingsacties gepland.
 Het RWP wil regionaal verder uitwisselen rond de
Vermaatschappelijking van de zorg o.a. door
concrete lokale projecten en experimenten te
belichten.
 Het RWP blijft maatschappelijke
signalen in de regio bundelen.

De website van het RWP
krijgt binnenkort een
update.
Lokaal en regionaal
nieuws rond allerhande
welzijnsthema’s krijgt
daar zijn plaats.
Zo zetten we ook graag
nieuwe lokale initiatieven
mee in de kijker.

 Voor andere projecten of
processen binnen de regio kan elk
lid appel doen op het RWP ter
ondersteuning.

