FICHE Trefpunt Zorg
IDENTIFICATIE
Organisatie: RESOC Noord-West-Vlaanderen
Project/initiatief: Trefpunt Zorg (TZ)
Sector: Zorg
Werkingsgebied: Vlaanderen, maar met focus op West-Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen: organisaties met interesse in de zorgsector vanuit de
invalshoek economie, innovatie, arbeidsmarkt en/of onderwijs.
Contactadres: Tillegemstraat 81, 8200 Brugge
Startjaar: 2010
Contactpersoon: naam: Tine Decuypere, Coördinator Trefpunt Zorg
adres: Tillegemstraat 81, 8200 Brugge
tel: 050 40 70 36
mail: tine.decuypere@west-vlaanderen.be
website: http://www.trefpuntzorg.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Trefpunt Zorg groeide sinds 2010 vanuit de werking van RESOC Brugge als een
onafhankelijk flexibel en actiegericht netwerk met uitvoeringscapaciteit. De 10 lokale
besturen in regio Brugge participeerden in 2010 niet alleen inhoudelijk, maar ook
financieel mee in de opstart van het Trefpunt, vanuit hun gezamenlijke overtuiging om
deze economische kracht in de regio verder te kunnen laten groeien door te
investeren in een hechter netwerk waaruit nog meer regionale samenwerking vloeit.
De netwerkorganisatie verbindt een scala aan zorgorganisaties (zorginstellingen,
bedrijven, onderwijsinstellingen, beleidsorganisaties) met interesse in de zorgsector
vanuit de invalshoek economie, innovatie, arbeidsmarkt en/of onderwijs.
Van bij de start ging TZ op zoek naar een financieel model dat enerzijds minder
afhankelijk was van de financiering van de lokale besturen en anderzijds ook de
betrokkenheid van de zorgactoren in het netwerk vergroot. Zodra dit enigszins financieel
mogelijk was, werd in samenspraak met de lokale besturen beslist om niet langer beroep
te doen op hun schaarse middelen. De partnerschapsbijdragen van alle leden van
Trefpunt Zorg maken een belangrijk deel uit van het positieve model van het Trefpunt.
Op vandaag is het netwerk als een erg sterk partnerschap uitgebouwd met 91 actieve
partners die het netwerk inhoudelijk stofferen en er ook financieel toe bijdragen.
Doelstellingen
Na een initiële fase waarbij het toenmalige RESOC Brugge de regio bewust maakte dat
de quartaire sector een stille economische kracht in onze regio is, werd er bottom-up
gewerkt aan het versterken van het netwerk Trefpunt Zorg en het creëren van
vertrouwen tussen diverse actoren.
De nadruk van het netwerk ligt vandaag op:
•
•
•

inhoudelijke netwerkmomenten als unieke ontmoetingsplaats voor zorg, onderwijs,
bedrijven, overheden en middenveld.
informeren van zorgprofessionals door het uitsturen van niet-commerciële zorgactua.
Acties uitwerken over de grenzen van (zorg)sectoren en regio’s heen.
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Doelgroep
Zorgorganisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties die interesse hebben in
zorg en die in constructieve samenwerkingen de meerwaarde zien. Onze focus ligt
specifiek op economie, innovatie, arbeidsmarkt en/of onderwijs.

Korte beschrijving van de werking
Trefpunt Zorg:
• zet strategisch in op zorg als stille maar sterke economische kracht.
• organiseert inhoudelijke netwerkmomenten als unieke ontmoetingsplaats voor
zorg, onderwijs, bedrijven, overheden en middenveld.
• faciliteert acties en projecten over de grenzen van de sectoren en regio’s heen.
• geldt als de referentie voor netwerken in de zorg.

Het netwerk van Trefpunt Zorg biedt partners:
• rechtstreekse toegang tot bedrijven, onderwijs, zorginstellingen, overheid en
middenveld …
• de kans om hun expertise zichtbaar te maken op netwerkmomenten die Trefpunt
Zorg organiseert in de vorm van het aanbrengen van thema’s, activiteiten,
sprekers, infomarkt… Toegang tot deze activiteiten is vrij voor iedere
geïnteresseerde en nog breder dan het partnerschapsnetwerk.
• versterkte visibiliteit via de nieuwsbrief en webstek van Trefpunt Zorg, een
bestand van ruim 5600 abonnees met uitstekende leescijfers (bijna 30%) en vrije
intekening voor elke geïnteresseerde.
• samenwerking voor projecten in een netwerk van partners met een sterk geloof in
de kracht van samenwerken en de meerwaarde van kruisbestuiving.
• zorgactua zonder commerciële doeleinden uit de eerste hand.
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief, sociale media (LinkedIn en Twitter) & webstek.
Visie op vermaatschappelijking
Vermaatschappelijking in de zorg is alom tegenwoordig en Trefpunt Zorg ondersteunt
deze trend in het zorglandschap door enerzijds nog meer samenwerking en
kruisbestuiving in het netwerk van zorgorganisaties te stimuleren en anderzijds
informatie- en netwerkactiviteiten rond actuele zorgthema’s te organiseren. Dit laatste
gebeurt steeds op vraag en in samenwerking met de partners van het Trefpunt. Steeds
duidelijker wordt daar de link naar deze vermaatschappelijking. Twee concrete
voorbeelden:
•

30/11/16: inspiratiedag ‘Samen evolueren naar geïntegreerde zorg: niet
of… wel hoe?!’: Van ziekte georiënteerd naar patiëntgericht, als schakel in de
keten, kostenneutraal, via risicostratificatie… Heel wat hippe termen passeren de
revue als het gaat om de samenwerking in de zorg. Op het terrein wordt al vaak
samengewerkt tussen diverse actoren in preventie, in eerste en in tweede
lijn. Maar hoe schakelen we die versnelling hoger naar een geïntegreerde
zorgdienstverlening?
•

09/02/17: inspiratiesessie rond vermaatschappelijking
en persoonsvolgende financiering, in samenwerking met
de partners uit de VAPH-sector. Het programma wordt
binnenkort bekendgemaakt via onze diverse
communicatiekanalen (webstek, nieuwsbrief, sociale media).
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