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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
Save the date
stellen. Dinsdag
Een pleidooi
om die
8 november
2016
uitdagingen
in
Vanaf een
12u
Vermaatschappelijking
regionale
intersectorale
Zorg is
contextvan
aan de
te pakken
Het
doet
er
wel
degelijk toe.
een open deur intrappen.
Velen onder ons gaan
hiermee aan de slag.

Hoe kunnen we individuen
versterken?
kunnen
we
Als
neutraalHoe
forum
in de
buurten
empoweren.
regio wil het RWP een
Dit betekent vernieuwend
inspirerende,
samenwerken op zeer
stimulerende
en
verscheiden niveaus.. Zowel
ondersteunende
rol
bovengemeentelijk,
opnemen.
bovensectoraal, op
buurtniveau, in het eigen
netwerk en steeds in
verbinding met het individu.
Het betekent ook loslaten van
eigen organisatieculturen en
openstaan voor andere
dynamieken. Hoe doen we dat?
Zie die dag wat bezig is in onze
regio.
Het wordt een brede
uitwisseling van lokale
initiatieven .
Die elk op zich kunnen
inspireren en openstaan voor
de dialoog.
Een definitieve uitnodiging
met het programma volgt!

Afgelopen maand waren de open deuren zeer aanwezig.
Zo konden we proeven van de initiatieven online buurten.
Een intergemeentelijke samenwerking tussen
OCMW Brugge en OCMW Oostende en tal van andere
actoren. Drie wijken werden hier gefocust: Assebroek,
Zeebrugge en het Westerkwartier in Oostende. Opzet is
senioren samenbrengen om ze vertrouwd te maken met het
gebruik van een I pad. Of heeft het veel meer dan dat in
zijn mars. Enkele initiatieven op een rij: Online buurten – I
pad da's straffe koffie – Burenhulp – Digitale hulp aan huis.
Op dezelfde site , heel nabij het station in de Professor
Sebrechtlaan te Brugge zijn zeer verscheiden diensten
gehuisvest die elk op zich een aanvullend aanbod hebben
en allen vertrekken vanuit een vlotte drempel.
Zo hebben Televestiaire (lees meer) en de Sociale
Kruidenier De Kaba (lees meer), hun deuren geopend om
vertrouwd te geraken met hun aanbod en de werkwijze
(Hier de Nieuwbrief De Kaba). Aan de overkant van de
straat was het inloopcentrum ’t Sas zo vrij iedere
geïnteresseerde toe te laten een kijkje te nemen. We
werden warm te woord gestaan. (openingsuren ’t Sas)
De CM organiseerde begin juni een speednetworking”.
Netwerkzorg in een veranderend zorglandschap:
Bernadette van den Heuvel, raadgever Woonzorg
Vlaanderen mocht de netwerkdag inleiden met een
verhelderend discours. De kracht zit in de relatie tussen
werkzame krachten. Een pleidooi voor co-creatie.
Vluchtelingen een update:
Via minister Homans wordt extra toelage uitgekeerd aan de
lokale besturen omtrent de inburgering van Vreemdelingen
Het gaat over 178.000 euro voor Brugge (dit zou al zeker 2
maal voorzien worden. In de regio krijgt ook Damme en
Zedelgem een toelage. (zie hier het overzicht).
Zo kwamen alle Brugse actoren die betrokken zijn met die
doelgroep (Stad, OCMW, Rode Kruis, Samenlevingsopbouw,
CAW) eenmalig samen om de aanbevelingen om te zetten
in gerichte acties. De acties spitsen zich toe op wonen.
Het buddyproject voor Erkende Vluchtelingen in Brugge
heeft een grote support van tal van vrijwilligers. Meegaan
met mensen in hun zoektocht naar een betaalbare woning
is één van de prioriteiten van het buddy project. Wat opvalt
in het veld en veel frustratie oproept is het zo beperkte
aanbod van betaalbare woningen en het aanvoelen van
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De Trefdag wordt
georganiseerd door het
Regionaal WelzijnsPlatform
met volle steun van de
Provincie WestVlaanderen.
Welzijn en Wonen zijn op
vandaag verweven
domeinen.
We kunnen tevens rekenen
op een financiële bijdrage
van het Resoc Noord WestVlaanderen. We linken de
Trefdag met het
Streekpact:
*Stimuleer interactie
tussen onderwijs/opleiding
en bedrijfsleven en creëer
meerwaarde via delen.
*inspireer
intergemeentelijk werken
rond wonen met
praktijkvoorbeelden.
De sterkte van de Trefdag
zit in de uitwisseling
tussen alle betrokken
partners waarbij de dialoog
tijdens het proces centraal
blijft staan.

En nog even dit:
Stad Brugge sluit zich aan
bij Het Rainbow City
Network.
Een streven naar gelijkheid
voor elke burger ligt mede
aan de basis.
Lees meer

Nele Welvaert
Coördinator
Tillegemstraat 81
8200 Sint-Michiels
050/40 70 16
0472/ 53 39 51
info@welzijnsplatform.be
www.welzijnsplatform.be

drempels. Die schaarste wordt door een veel bredere groep
van maatschappelijk meer kwetsbare mensen ook quasi
dagelijks ervaren. Vraag en aanbod zitten niet in evenwicht.
Dit hiaat is gekend. En blijft hoog op de signaaltoren.
Regiostrategie Thuisloosheid een update
De Commissie Versnelde Toewijzing regio Brugge
Ook de komende maand worden er verdere stappen gezet
om de uitbreiding van deze Commissie naar regio Brugge in
goeie banen te leiden. Duidelijke afspraken, engagementen
en permanente evaluatie geven ruimte voor dit
gemeenschappelijk intersectoraal en intergemeentelijk
draagvlak in samenwerking. We blijven op vandaag verder
streven naar een effectieve opstart van de uitbreiding in het
najaar 2016.
Voor de mogelijke opstart van nieuwe Commissies voor
Versnelde Toewijzing in andere gemeenten is
zorgvuldige verkenning van de mogelijkheden en
modaliteiten cruciaal. Een breed draagvlak van partners is
essentieel. Elke verkenning en afstemming is dus ook
uniek. Dit wordt vanaf september 2016 verder
opgenomen..
De Commissie versnelde Toewijzing Oostende dient
voldoende bekendheid te krijgen bij alle instanties uit de
regio. De verspreiding van de data en procedure krijgt
extra aandacht.
Crisisnetwerk regio Brugge
Het crisisnetwerk blijft een specifiek aanvullend aanbod in
de regio naast de reeds bestaande opvanginitiatieven. Het
is inzetbaar nà de kantooruren en is vooral gericht naar het
verbinden van mensen in crisis met reeds gekende
netwerken rondom hen.
De werkgroep dak- & thuisloosheid (Welzijn & Armoede
Platform regio Oostende)kwam terug samen in juni om
concrete aanbevelingen in actie om te zetten. Betaalbaar
wonen krijgt ook daar een centrale plaats in de zoektocht
naar verbindende acties.
En verder:
Huis van Kind Damme Oostkamp Zedelgem:
De 2 Kindercarrousels van respectievelijk Zedelgem en
Damme zijn tevens met succes afgerond. Zelfs de
wisselvallige weergoden konden het creatieve aanbod en
het enthousiasme van de kinderen en aanwezige ouders
niet temperen. De warme ontvangst van de medewerkers
van de Landelijke kinderopvang was overal voelbaar. Dit
initiatief krijgt de steun van elke betrokken gemeente.
lees meer
De Nieuwsbrief neemt een zomerse pauze om eind
september 2016 weer ten volle op te nemen.
Intussen willen we de rubrieken op onze website opfrissen.
Zie later deze zomer op www.regionaalwelzijnsplatform.be
Zomerse groeten, Nele
2

