FICHE “Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen
Project/initiatief: idem
Sector: Welzijn
Werkingsgebied:Noord-West-Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen: Welzijns-en gezondheidsorganisaties en lokale besturen.
Publieke en private actoren.
Contactadres: Streekhuis Kasteel Tilleghem, Tilleghemstraat 81 8200 Sint-Michiels
Startjaar: ° 2014 een doorstart vanuit Welzijnraad Brugge met verruiming naar
regio Noord-West-Vlaanderen.
Contactpersoon:
naam:Nele Welvaert (coördinator)
adres:Tilleghemstraat 81, 8200 Sint-Michiels
tel: 050/40 70 16 O472 53 39 51
mail: nele.welvaert@welzijnsplatform.be ; info@welzijnsplatform.be
website: www.welzijnsplatform.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Aanleiding was de reeds jarenlange overtuiging in de regio van de meerwaarde van een
neutraal platform dat naast de sectoren staat, met als enige betrachting datgene te verbinden
dat nodig is om met meer efficiëntie de ondersteuning van kwetsbare mensen te organiseren
en dus op termijn ook meer ondersteuning te kunnen realiseren.
Doelstellingen
Het Regionaal Welzijnsplatform Noord-West-Vlaanderen vzw (RWP) wil tegemoetkomen
aan regionale welzijnsnoden door samenwerking tussen voorzieningen uit de verschillende
sectoren te stimuleren. Opzet is overleg en samenwerking te bevorderen tussen gezondheiden welzijnsorganisaties van de regio en het overheidsbeleid op deze terreinen te stimuleren.
Het RWP betreft daarbij alle relevante publieke en private actoren.
Het RWP biedt dus een niet sector afhankelijk platform tot kennismaking, informatieuitwisseling, overleg en samenwerking. Het platform is gericht inzetbaar om te komen tot
gelijkwaardige ‘ontmoetingen en dialoog’ tussen en over sectoren heen. Een kansenbeleid om
stappen naar elkaar toe te kunnen zetten en bredere engagementen van samenwerking zuurstof
te geven.
Doelgroep
Het RWP richt zich tot en is inzetbaar door
• alle organisaties actief binnen verschillende sectoren in de welzijnssector
(opbouwwerk, zorgsector, sector geestelijke gezondheidszorg, sector personen met een
beperking, CAW,..) en
• alle openbare besturen (voor wie welzijn een belangrijk item en een bezorgdheid is)
• de regio betreft de 17 gemeenten van Noord-West-Vlaanderen zijnde:
Zuienkerke, Zedelgem, Torhout, Oudenburg, Oostkamp, Oostende, Middelkerke,
Knokke-Heist, Jabbeke, Ichtegem, Gistel, De Haan, Damme, Brugge, Bredene,
Blankenberge en Beernem. ( Waar nodig richten we ons breder regionaal en verder)
Korte beschrijving van de werking
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Op vandaag is het RWP NWVL actief op vlak van crisisopvang, sociale huisvesting en in het
bijzonder de Commissies versnelde toewijzing, regiostrategie thuisloosheid, de huizen van
het kind, vermaatschappelijking van de zorg,…
Vanuit de neutrale positionering wordt het RWP ingezet op diverse trajecten als
procesondersteuner en facilitator. Het RWP kan tijdelijk inzetbaar zijn. Voor sommige
stuurgroepen en opdrachten neemt het RWP een langdurige verbindende en ondersteunende
rol op in de regio.
Het Regionaal Welzijnsplatform wil tevens ad hoc inspelen op regionale vragen tot
intersectorale en intergemeentelijke samenwerking. Het RWP kan zo bijzondere initiatieven
nemen en ondersteunen die een regionale aanpak en samenwerking vereisen en de
mogelijkheden van afzonderlijke organisatie en dienst overstijgen.
Visie op vermaatschappelijking
Ieder van ons is burger, die van betekenis wil zijn voor een ander, die een plek wil innemen in
de samenleving, die nuttige dingen wil doen en die waar nodig en wanneer nodig, tijdelijk of
permanent passende ondersteuning kan genieten.
Organisaties vanuit alle sectoren in welzijn en lokale besturen worden vandaag allen
uitgedaagd om aan de slag te gaan met de vermaatschappelijking van de zorg.
Intersectoraal en regionaal verbinden is essentieel om deze omslag mogelijk te maken.
Vertrekken vanuit krachten:
krachten van mensen (alle mensen, ook de meest kwetsbaren),
krachten van mantelzorgers en netwerken ,
krachten van organisaties,
krachten van eerstelijnswerkers,
krachten van beleidsactoren.
Al deze krachten kunnen we verbinden in dialoog, vanuit gelijkwaardig partnerschap en
betrokken wederkerigheid.
Dit vraagt een omslag in de mindset t.a.v. ZORG en WELZIJN. Een paradigma switch.
Veel initiatieven gaan al gericht aan de slag om buiten de lijnen te kleuren en samen op zoek
te gaan. Deze poelen willen we mee experimenteerruimte bieden.
Ook andere dan de zorgsectoren dienen hier uitgenodigd te worden om in verbindingen mee
te stappen (denk aan onderwijs, tewerkstelling, mobiliteit)
Kunnen we met het RWP van betekenis zijn om deze en vernieuwende bruggen te leggen?
Graag!
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