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OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Zedelgem is een actieve gemeente in de rand van de stedelijke context van Brugge, waar
heel veel beweegt. Het bestuur plant in verschillende van haar kernen infrastructuurwerken
met dienstverlening voor de bevolking op verschillende vlakken.
Door deze plannen, waren er een aantal veranderingen op til op het vlak van dienstverlening
aan de bevolking en werden opportuniteiten gecreëerd op vlak van wonen. Daarnaast waren
er een aantal zorgactoren die hun dienstverlening en woningaanbod wensen te optimaliseren.
Al deze evoluties liepen ten dele parallel.
Het OCMW vond het dan ook een waardevolle opportuniteit om de verschillende
ontwikkelingen en de wensen van de verschillende actoren te stroomlijnen en op elkaar af te
stemmen om zo een meerwaarde te bereiken.
Daarom besliste het OCMW Zedelgem om, samen met andere partners, een woonzorgproject
op te zetten voor Zedelgem waar wonen, zorg en welzijn op elkaar afgestemd worden, diverse
ontwikkelingen volgens één visie vorm krijgen en alle partners in het gebeuren op een
constructieve en doelgerichte manier kunnen samenwerken.
Volgende noden werden vastgesteld :
Nood aan een decentraal dienstverlenend aanbod op maat : Deze nood wordt afgeleid uit
contacten met de verschillende verenigingen en hulpvragers op het grondgebied, die duidelijk
aangeven dat zij zich enkel wensen te richten tot de eigen deelgemeente en niet bereid zijn
om zich te verplaatsen naar een andere deelgemeente.
Nood aan vrijwilligers, die de bestaande dienstverlening kunnen ondersteunen : Deze nood
wordt afgeleid uit het constante gebrek aan vrijwilligers die kunnen ingeschakeld worden
binnen alle diensten van het OCMW, waardoor bepaalde diensten niet optimaal uitgebouwd
kunnen worden ( vb boodschappendienst en MMC ).
Nood aan samenwerking met andere actoren bij de uitbouw van het activiteitenaanbod van
het dienstencentrum, rekening houdend met de vermaatschappelijking van de zorg.

Doelstellingen
In iedere woonkern van Zedelgem, moeten kwetsbare mensen van elke generatie kunnen
wonen in een aangepaste woonvorm, met de gepaste ondersteuning. Deze ondersteuning kan
zowel via mantelzorgers en vrijwilligers, als via het professioneel netwerk, maar dient
gecoördineerd aangeboden te worden.

Doelgroep
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Het project richt zich tot elke inwoner van Zedelgem met een specifieke zorgbehoefte, met
bijzondere aandacht voor zwakke huurders, senioren, personen met een beperking (mentaal,
fysiek, psychisch, psychiatrisch) en ex-gedetineerden.

Korte beschrijving van de werking
Aan de basis van het project ligt een visie, waarbij in elke woonkern aandacht besteed wordt
aan de aspecten wonen, zorg en welzijn. Dit vertrekt telkens vanuit een fysieke locatie waar
ontmoeting mogelijk is en dienstverlening aangeboden wordt, om dan verder uit te deinen op
vlak van infrastructuur en dienstverlening.
1. Wonen, zorg en welzijn per kern : ruimtelijke inbedding
In de eerste plaats werden de nodige stappen gezet worden om in iedere dorpskern een
plaats te creëren, waar ontmoeting centraal staat. Dit werd gerealiseerd door de bouw van
ontmoetingscentra, onder de vorm van een lokaal dienstencentrum of een antenne van een
lokaal dienstencentrum.
In Zedelgem en Aartrijke werd het dienstencentrum reeds gerealiseerd, de opening van
Loppem wordt in het voorjaar van 2017 voorzien. In Veldegem zijn er reeds concrete plannen
om tot de nieuwbouw van een dienstencentrum over te gaan op een locatie die door het
OCMW werd aangekocht.
Rond deze ontmoetingsplaats / dit dienstencentrum werd een netwerk aan dienstverlening
( aangeboden door vrijwilligers èn professionelen ) inzake wonen, zorg en welzijn uitgebouwd.
Wij hebben dit netwerk steeds lokaal opgericht, door zoveel mogelijk gebruik te maken van
het bestaande aanbod en hieraan complementair of ondersteunend te werken.
Het aanbod aan dienstverlening is gericht zijn op verschillende doelgroepen, waarbij bepaalde
activiteiten zullen uitgebouwd worden in samenwerking met de lokale partners.
Daarnaast zullen in de dichte omgeving van deze dienstencentra, een aantal
doelgroepwoningen gerealiseerd worden, gericht op personen met een verhoogde
zorgbehoefte, waarbij zij onmiddellijk, op wandelafstand van hun woonst, kunnen gebruik
maken van het gecoördineerd dienstverlenend aanbod vanuit het dienstencentrum.
Omdat wij hierbij aandacht wensen te besteden aan een fysiek toegankelijke en veilige
woonomgeving, met inbegrip van voetgangerscirkels, wordt samengewerkt met de dienst
Ruimtelijke Planning van het gemeentebestuur.
Door het uitvoeren van een ruimtelijke studie en het opmaken van een actieplan om de
resultaten van deze studie te realiseren, kan de visie ook ruimtelijk geïmplementeerd worden.
In dit ruimtelijk ontwikkelingsplan, zal het volledige netwerk weergegeven worden van alle
elementen die in het kader van wonen – zorg - welzijn van belang zijn ( dienstverlening,
voorzieningen, woningen, openbaar vervoer, … ), waarbij elk element een logische plaats in
de puzzel krijgt.
Het ruimtelijk ontwikkelingsplan met een woonzorg-kerngebied, fungeert als algemeen
ruimtelijk kader fungeren voor de toekomstige beleidsinitiatieven ( aankoopbeleid,
bouwprojecten, doelgroepgericht inrichten openbaar domein, optimaliseren toegankelijkheid
openbaar vervoer, premiestelsel, stedenbouwkundig vergunningenbeleid, ... ).
Mensen die iets verder van het dienstencentrum wonen, kunnen, op afroep, gebruik maken
van de aangeboden dienstverlening. Bijgevolg werden er initiatieven genomen om de
mobiliteit te verhogen ( boodschappendienst, ophaaldienst, MMC, Blue Assist ), door de
afstand tot het dienstencentrum te overbruggen en de voorzieningen zoveel mogelijk te
concentreren binnen het kerngebied zodat alles op loopafstand blijft.

2. Het netwerk aan dienstverlening i.v.m. wonen, zorg en welzijn : de vrijwilligers
We stelden vast dat heel wat organisaties op het grondgebied actief bezig zijn met en rond
vrijwilligers. Er is bij alle actoren vraag naar vrijwilligers, soms is er een aanbod aan
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vrijwilligers en opvallend was dat er vanuit de zorgsector bewoners, onder begeleiding,
welomschreven taken als vrijwilliger kunnen uitvoeren.
Omdat alle actoren hier een nood en/of bereidheid tot samenwerking aangaven, werd beslist
om binnen het project een vrijwilligerswerking op te zetten met een vrijwilligerscoach, die
functioneert vanuit het bestaande dienstencentrum de Braambeier in Zedelgem.
We stellen vast dat er heel wat meer aanvragen zijn voor vrijwilligerswerk. In 2015 zijn er
binnen het OCMW 33 nieuwe vrijwilligers gestart.
In totaal werden 142 vrijwilligers ingeschakeld in de verschillende diensten van het OCMW :
sociaal huis, kinderdagverblijven, dienstencentra, woonzorgcentrum, voedselverdeelpunt,
ophaaldienst, boodschappendienst, minder mobielen centrale, …
Ook de lokale zorginstellingen en diensten doen beroep op de vrijwilligerscoach om mee op
zoek te gaan naar een passende vrijwilliger om hun vacature in te vullen of zoeken een
vrijwilligersactiviteit voor één van hun gebruikers.

3. Het netwerk aan dienstverlening i.v.m. wonen, zorg en welzijn : de professionelen
Het gecoördineerd aanbieden van een ruim aanbod aan dienstverlening, betekent dat alle
diensten op het grondgebied elkaars aanbod dienen te kennen, dat het aanbieden van zorg op
elkaar afgestemd moet worden en dat er concrete afspraken gemaakt worden met het oog op
samenwerking.
Rond een aantal specifieke bevolkingsgroepen werden bijkomende acties opgezet :
•

•
•
•

•

Uitbouw van een samenwerking omtrent gedetineerden die na hun gevangenschap
terug in Zedelgem gehuisvest worden. Door betrokken te worden bij de begeleiding,
door op de hoogte te zijn van de afspraken die gemaakt worden tijdens het verblijf in
de gevangenis en door het dienstverlenend aanbod van alle partners te verduidelijken,
kunnen concrete en realistische afspraken gemaakt worden.
Uitwisselen van kennis en expertise omtrent personen met een beperking, waardoor
de opvang van ouder wordende personen met een handicap doelgerichter kan
aangepakt worden.
Uitwisselen van kennis en expertise omtrent personen met een psychische
kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek, waardoor de opvang en begeleiding van
inwoners met een dergelijke problematiek doelgerichter kan aangepakt worden.
Uitbouw van een samenwerking met het PET ( Psychiatrisch Expertise team ) regio
Houtland, waarbij er op frequente basis overlegd wordt, omtrent aanmeldingen en
indicaties voor de doelgroep personen met een psychische kwetsbaarheid of
psychiatrische problematiek.
Uitbouw van een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij, waarbij er
op regelmatige tijdstippen overlegd wordt omtrent Multi Problem gezinnen. Door
telkens na te gaan welke actor het best geplaatst is om dit gezin verder op te volgen
en te begeleiden, kunnen uithuiszettingen of conflicten vermeden worden.

Visie op vermaatschappelijking
Vanuit Zedelgem proberen we in de drie domeinen Wonen / Zorg / Welzijn een antwoord te
bieden op de uitdaging die de vermaatschappelijking van de zorg met zich mee brengt.
Vermaatschappelijking van de zorg mag zich niet enkel tot de welzijnssector beperken, maar
moet ook rekening houden met de woonomgeving, de mobiliteit, de mogelijkheid om te
werken / vrijwilligerswerk uit te voeren, om een dagbesteding te hebben, om deel te nemen
aan het culturele en verenigingsleven, om aangepaste bewegingsactiviteiten uit te voeren, ...
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