TREFDAG 8 NOVEMBER 2016

Nieuwsbrief

september +oktober
Het welzijnslandschap is
overal in volle
verandering.
Verandering lijkt de enige
constante.
Vermaatschappelijking,
vraagsturing,
persoonsvolgende
financiering, intersectorale
netwerking,
regionale
Individuen versterken
afstemming, geïntegreerde
Buurten empoweren
zorg, inclusie,..
Op zeer verscheiden niveaus
Sleutelbegrippen die ons
voorSteeds
nieuwe
uitdagingen
in verbinding
met
het individu en zijn netwerk
stellen.
Een pleidooi
om die
Openstaan
voor elkaars
dynamieken
uitdagingen in een
Out of de intersectorale
box samen zoeken
regionale
context aan te pakken is
Een deur
uitwisseling
op
een open
intrappen.

onze TREFDAG
Vermaatschappelijking van de Zorg

8 november
2016

Als neutraal forum in de
regio wil het RWP een
inspirerende,
Vanaf 12u30
stimulerende
en
Provinciehuis
ondersteunende
rol
opnemen.
Boeverbos
lees meer
-

Er zijn nu nog
plaatsen vrij.
Wees er snel
bij

2O16
Het Huis van de Bruggeling bundelt alle dienstverleningen
onder één dak. Een centrale locatie aan het stationsplein.
Huis van de Bruggeling vanaf 15 oktober 2016
Zie hier de flyer.
Hoogstraat 9 blijft eerste aanspreekpunt voor iedereen die
gebruik wil maken van dienst- en hulpverlening van het
OCMW Brugge (o.a. aanvraag leefloon, financiële hulp,
budget-en schuldhulpverlening, situatie van dakloosheid,
informatie materiële hulp.) Lees hier de flyer.
Netwerkmoment 19 december 2016 SWAN WestVlaanderen. Een uitwisseling onder eerstelijns werkers.
SWAN (=Sociaal Werk Actienetwerk) wil sociale werkers
ondersteunen en waar mogelijk elkaar doen versterken
door uitwisseling via netwerkmomenten. lees flyer
Het eerste netwerkmoment in onze regio is gepland op
Maandag 19 december 2016 van 18u tot 20u. Locatie
Brugge. De folder en uitnodiging zijn weldra terug te vinden
op onze website www.welzijnsplatform.be.
Drie sprekers laten we aan het woord. Ze nodigen uit tot
dialoog. Eén topic is de kwantificeringsdruk die het
basiswerk vaak lijkt te verdringen. Kan registratie
complementair ingezet worden? Concrete uitwisseling van
ervaringen. En wie weet ook handige tips.
40 jaar OCMW: de toekomst in de buurt. Een
boeiende kijk op buurtzorg en buurtgerichte
wijkwerking. Een initiatief van OCMW Brugge in
samenwerking met het Trefpunt Zorg.
Wanneer: woensdag 26 oktober 2016 van 15u tot 17.30u
Plaats: concertgebouw Brugge. lees meer
Update rond thema vluchtelingen:
De Vlaamse Overheid voorziet tijdelijk in een
bijkomende ondersteuning voor de Centra voor
Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)met name:
casusgebonden traumabegeleiding. lees meer
Estas ( vzw De Patio) is een recent opgestarte rechtstreeks
toegankelijke hulp voor niet begeleide minderjarige
vluchtelingen. Op het domein van de abdij Zevenkerken
worden een 10 tal jongeren (niet-begeleide minderjarige
jongeren) opgevangen die omwille van verhoogde
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Het zakboekje
Thuisloosheid
is geactualiseerd en in
gedrukte versie
verkrijgbaar.
Bekijk hier de digitale
versie: lees hier.
Ook voor regio Oostende
bestaat een gelijkaardig
zakboekje.
Heel wat organisatie
hebben ze al in voorraad.
Ze zijn tevens op te vragen
aan Provincie bij de dienst
Welzijn.

En verder:
Huis van Kind Damme
Oostkamp Zedelgem:
De Kindercarrousels
worden volgend jaar weer
op de agenda geplaatst
daar ze echt een
meerwaarde betekenen.
Een netwerkmoment
voor de brede groep
professionelen in de regio
gaat door op donderdag
10 november 2016 van
9u tot 14u in de
Cultuurfabriek. Partners
actief in de gemeenten
Damme, Oostkamp en
Zedelgem die op zeer
verscheiden wijze
betrokken zijn met
opvoedingsondersteuning
zijn welkom. lees meer

kwetsbaarheid, bijzondere begeleiding nodig hebben. lees
meer
vzw ‘Huizen van vrede’ is een organisatie van en door
vrijwilligers gedragen. Hun aanpak blijkt in onze regio een
groot succes te kennen. Ze richten zich tot asielzoekers en
erkende oorlogsslachtoffers. Ze willen zekerheid
verschaffen aan verhuurders en huisvesting realiseren
binnen een betaalbare huurprijs. lees meer.
Regiostrategie Thuisloosheid: een update.
De Commissie Versnelde Toewijzing regio Brugge
Op 21 september 2016 jongstleden is de eerste Commissie
met uitbreiding van de omliggende gemeenten doorgegaan
Periodieke evaluaties plannen we om bij te sturen zo nodig.
Ook in andere gemeenten van Noord West-Vlaanderen
wordt intersectorale en intergemeentelijke samenwerking
verder verkend. Het kansenbeleid dat Versnelde Toewijzing
kan bieden kan zo gericht ingezet worden naar de lokale
precaire woonnood.
De Commissie versnelde Toewijzing Oostende wordt
tevens bestendigd in zijn samenwerking.
Crisisnetwerk regio Brugge
Veel inspanningen in de vele gemeenten resulteerden de
laatste jaren reeds in een verruiming van het aanbod aan
tijdelijke bewoning in crisiscontexten in de zoektocht naar
duurzame oplossingen. De dialoog en uitwisseling geeft een
breder beeld. 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. Intergemeentelijke
samenwerking kan een meerwaarde betekenen.
Referentieadressen: We streven naar een uniforme
gedragen aanpak . De vicieuze cirkels die bij schrapping
ontstaan (hoe langer deze periode duurt, hoe ingrijpender
de uitval), geven aan dat een globalere aanpak van de
mogelijkheid tot het toekennen van een referentieadres
verder dient verkend te worden. Overleg tot afstemming
zetten we op de agenda.
De derde Welzijnscarrousel van regio Oostende vindt
plaats op dinsdag 15 november 2016 van 13u30 tot 17u00.
lees meer.
En verder…
Het Drugs Expertise team werd vanuit De Sleutel
opgericht. Het richt zich tot alle zorgaanbieders uit de
eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,…), CLB, GTB, BJZ
en de justitiële sector uit de regio Noord-West-Vlaanderen
en dit betreffende minder– en meerderjarigen. lees meer
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