30 maart 2018,
Betreft: De toekomstige werking van het Regionaal Welzijnsplatform
Noord -West-Vlaanderen vzw

Beste partner, actief in regio Noord- West-Vlaanderen,
Het Regionaal Welzijnswerk Noord- West-Vlaanderen kon de laatste jaren als neutraal
platform ingezet worden waar allerhande welzijnsnoden het samenbrengen van alle
relevante partners noodzakelijk maakte. De inzet van een betaalde werkkracht maakte het
voor het RWP mogelijk op professionele wijze tegemoet te komen aan die regionale
welzijnsnoden. Zo konden we samenwerkingen, intersectoraal en bovenlokaal, actief mee
faciliteren en ondersteunen. Expertise in netwerken en samenwerken vanuit zeer
verscheiden disciplines en kaders, werd gaandeweg opgebouwd. Die tewerkstelling werd
mogelijk gemaakt dankzij een jaarlijkse subsidie van de Provincie, aangevuld met de
lidgelden. Eind augustus 2017 werd met het wegvallen van de provinciale subsidie duidelijk
dat het RWP vanaf 2018 zou worden ingezet binnen een kader van opdrachtfinanciering.
Enkele geplande trajecten voorjaar 2018 konden uiteindelijk niet gelopen worden. Een
realiteit die de kwetsbaarheid van opdrachtfinanciering onmiddellijk zeer scherp in beeld
bracht.
Alle bewegingen en veranderingen in het landschap van Welzijn en Zorg zijn de laatste jaren
gestoeld op de overtuiging dat intersectoraal, interdisciplinair en regionaal samenwerken,
over alle schotten heen, de weg zal zijn om maximaal welzijn en kwaliteit van leven voor
elkeen kansen te geven. De uitdagingen zijn groot.
Elke dienst en voorziening wordt op vandaag uitgedaagd om zich anders te organiseren.
Met de cliënt in zelfregie en in zijn context. Uitdagingen in veranderingsprocessen die
simultaan doch vaak niet op elkaar afgestemd verlopen en niet stoppen aan de
gemeentegrenzen. Zo verwijzen we naar de uitrol van de eerstelijnszones en de regionale
zorgraden om er enkele te noemen. De persoon met zijn/haar zorgnood en zijn netwerk
staan centraal.
Onze regio Noord- West-Vlaanderen is bezaaid met heel wat expertise. Zowel aangaande
GGZ, VAPH, proactief georiënteerde lokale besturen, organisaties met expertise in welzijn en
zorg, organisaties actief in jeugdhulp, ... We zijn met velen actief in de regio ten behoeve
van de burger, de cliënt, de patiënt, de persoon met zorgnood en zijn netwerk, de mens in
zijn totaliteit. Allen staan we voor dezelfde uitdaging.
Daarom zijn en blijven we overtuigd van de meerwaarde van een neutraal inzetbaar forum in
onze regio (zoals het in tal van andere regio's zijn waarde bewijst) . We kiezen er dan ook
voor het Regionaal Welzijnsplatform niet op te doeken maar anders te positioneren.
Het RWP blijft dus als platform beschikbaar om bovenlokale en/of intersectorale initiatieven
te faciliteren en te ondersteunen. Voorlopig zonder de inzet van een verloonde coördinator.
Waar zich opportuniteiten voordoen om vanuit het Regionale Welzijnsplatform NW-VL
inhoudelijk en facilitair een meerwaarde te kunnen betekenen, willen we dit verder actief
verkennen. De Raad van Bestuur blijft actief, de locatie in het Streekhuis blijft, de website
van het RWP blijft bestaan en kan waar gewenst nog dienen als kanaal voor bekendmaking

van allerhande initiatieven en nieuwe informatie aangaande welzijnsthema’s in de regio
Noord -West-Vlaanderen.
Vanaf 1 april 2018 kan contact gelegd worden met het RWP via het mailadres
info@welzijnsplatform.be. Piet Baes, voorzitter van het RWP, fungeert als contactpersoon
en aanspreekfiguur.
Met de hoogste achting groet ik ,
Nele Welvaert,
in naam van de Raad van Bestuur en de leden van de Algemene vergadering van het
Regionaal Welzijnsplatform Noord- West-Vlaanderen vzw.

