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PROJECT WONEN-ZORG-WELZIJN DE PIRAMIDE
Het project De Piramide is een project wonen-zorg-welzijn dat werd ingediend door de Welzijnsraad Arrondissement Ieper vzw. De provincie West-Vlaanderen keurde de financiering van
dit project goed voor de periode juni 2013 – juni 2018.
Het project voorziet om in die periode 4 grote doelstoelingen na te streven:
1. Herkenning, vroegdetectie en signalering van problematische woonsituaties bij kwetsbare gezinnen.
Sensibilisering van intermediairen, diensten, organisaties en lokale overheden uit het Bestuurlijk Arrondissement Ieper om op een efficiënte, uniforme en kwalitatieve wijze
mogelijke ernstige problematische woonsituaties waarvoor het huidige aanbod hulpverlening geen oplossing biedt te herkennen, te detecteren en aan te melden bij een daartoe
op te richten aanmeldpunt.
2. Het voorkomen van extreme probleemsituaties zoals woningvervuiling, overlast en uithuiszetting of het voorkomen van herval in dergelijke situaties door het realiseren van een
nieuw gecoördineerd en geïntegreerd aanbod aan preventie, begeleiding en nazorg.
3. Het garanderen van de woonkwaliteit, de betaalbaarheid, de woonveiligheid en de woonzekerheid van de meest kwetsbare gezinnen in de sociale huisvesting en op de private
woningmarkt.
4. De realisatie van een structureel regionaal netwerk wonen, zorg, welzijn voor permanent overleg, visie ontwikkeling, beleidsondersteuning en actieve detectie van noden en
problemen in de sector op lange termijn.
Regionale Welzijnscoördinator neemt ook in 2016 een rol op binnen dit project namelijk participeren aan de Stuurgroep De Piramide, link vormen met OCMW-beleid alsook bepaalde
concrete acties ifv netwerking helpen realiseren.
Het project werd per 15 oktober 2016 stopgezet omwille van:
a) Vele personeelswissels en langdurige afwezigheid huidige projectmedewerker
De projectmedewerker die per 1 januari 2015 in dienst was voor het project De Piramide, Isabel Schaek, stopte haar werkzaamheden in het project op 31 december 2015. De nood om zo
snel mogelijk een nieuwe kracht aan te werven was hoog. Op 1 februari 2016 start nieuwe projectmedewerker, Lies Benoot. Lies werd vanaf april 2016 langdurig ziek. De lopende dossiers
werden nog tot stopzetting van het project opgevolgd door PZT.
a) De gewijzigde vorm van de Welzijnsraad Arro Ieper
Voorheen waren er binnen de Welzijnsraad Arro Ieper vzw 1,5 VTE actief. Echter begin 2015 ging Ann Coryns (0,5 VTE) op zoek naar een andere uitdaging waardoor dit project moest
opgevolgd worden binnen de overblijvende 1 VTE en dus in beperktere vorm.
b) Te ruim project
Met het project kunnen we niet beantwoorden aan de te ruime doelstellingen en de te uiteenlopende acties gestipuleerd in het actieprogramma van het woonzorgproject. Bovendien zijn
in de tijdspanne van het project De Piramide enkele acties opgenomen binnen andere projecten van het CAW of binnen hun reguliere werking.
Enkele onderdelen van het project kunnen (op termijn) wel verder opgevolgd worden via de reguliere werking van het CAW Centraal-West-Vlaanderen (preventieve woonbegeleiding;
regiostrategie thuisloosheid) en via het welzijnsplatform Westhoek (overleg immosector ikv verhuren aan kwetsbare doelgroepen, regiostrategie thuisloosheid, overleg wonen Westhoek…).
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LUIK 1: NETWERKVORMING TUSSEN DE PUBL IEK – PRIVATE WELZIJNSSECTOR
1.

Organiseren van het netwerkmoment van het Welzijnsplatform betreffende de realisaties uit Werkjaar 1,
focus op Werkjaar 2 en ook gelinkt aan een concreet
inhoudelijk thema.
a. Timing: 8 maart 2016
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator

Netwerkmoment Welzijn in de Westhoek 2016
08/03/2016
35 aanwezigen met als programma:
Presentatie realisaties 2015
Planning 2016
Inzoomen op resultaat van het Project Vervoersarmoede in de Westhoek (Service Design Traject).

2.

Boterhammen in de Kring 2015: een informele ontmoetingskans voor veldwerkers van 12u00 – 13u30
(met soep en boterhammen) gekoppeld aan een voorstelling van een sociale organisatie uit de Westhoek.
a. Timing: 15 februari 2016 - Hedera
9 mei 2016 – WM Ijzer en Zee
Data najaar 2016 nog te bepalen
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator + partner
die zichzelf voorstelt

15/02/2016 – Hedera te Ieper: kennismaking met het centrum voor revalidatie van mensen
met een psychische problematiek.
25 deelnemers (maximale capaciteit waardoor enkele mensen niet konden deelnemen)

Vorming ‘onderbescherming en lokaal proactief handelen’.
a. Timing: najaar 2016
b. Trekker: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
(met ondersteuning van het welzijnsplatform)

Inspiratiesessie Lokaal Proactief Kader – iedereen beschermd! op 1/12/2016 van 9u00 tot
13u30
Het ‘lokaal proactief kader’ wordt naar voor geschoven als oplossingsmodel in de strijd tegen
onderbescherming (= het niet uitputten van sociale grondrechten door bepaalde doelgroepen). Een eerste inspiratiesessie met het theoretisch kader en met 2 praktijkvoorbeelden.
35 aanwezigen

Uitwisseling in de regio
Organiseren van overlegmomenten in functie van
informatie-uitwisseling
over concrete veranderingen in sectoren, vernieuwd aanbod, eerste
praktijkervaringen,… samen met de betrokken
diensten. Dit moet georganiseerd worden zowel
op beleidsniveau als op
niveau van de medewerkers.

1.

Vorming
Opzetten van vormingen in
functie van de thema’s opgenomen in het Regionaal
Sociaal Actieprogramma en
ondersteunende rol bij organisatie van vormingen
op vraag van de partners
uit de welzijns- en zorgsector van de Westhoek.

9/05/2016 – WM Ijzer & Zee: focus op het project met Samenlevingsopbouw rond huurdersparticipatie en de huurdersadviesraad.
29 deelnemers
14/11/2016: Project Drughulpverlening Kompas & De Sleutel: voorstelling van het nieuwe
leaderproject.
30 deelnemers
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VERVOERSARMOEDE & TOEGANKELIJKHEID DIENSTVERLENING

LUIK 2: PRIORITAIRE ACTIEPUNTEN
Verhogen van de mobiliteit van
kwetsbare doelgroepen opdat
ze kunnen deelnemen aan het
maatschappelijk leven in de
Westhoek.
Bestaand rollend vervoer van
welzijns- en zorginstelling en
hun vervoersstromen in kaart
brengen en de drempels om het
rollend materiaal te delen inventariseren en mogelijke (innovatieve) oplossingen uitwerken.

1. Uitdragen van de visie landelijke mobiliteit en
opstart pilootdorpshubs – dienstverlening op
vlak van mobiliteit voor de gebruiker in een landelijke regio verbeteren door de mobiliteitsvisie uit te dragen in de regio en door te experimenteren met opstarten van dorpshubs.
a. Timing: jaaractiepunt gedurende 2016
b. Trekker: Westhoekoverleg
2. Andere projecten in de Westhoek (Mobiwest,
Mobikansen, Erkenning DAV,…) verder opvolgen en indien er conclusies kunnen getrokken
worden, nagaan met lokale partners of de bevindingen uitgerold kunnen worden, oplossingen kunnen uitgewerkt worden.
a. Timing: jaaractiepunt gedurende 2016
b. Trekker: partners binnen de Stuurgroep
Mobiliteit van de Westhoek

Project De Lovie – Beveren aan de Ijzer opstart dorpspunt Carpe. Traject is volop
van start gegaan. Lien volgt verder op ifv Leader en ifv koppeling met andere gelijkaardige projecten in de regio.
Project Transmobiel = interreg FRAWALVL ingediend (préfiche) op 1/11/2016
Missie: het versterken van de mobiliteit in de grensoverschrijdende landelijke regio
van de Westhoek aan Belgische en Franse zijde.
Globale doelstelling is de toegang verbeteren tot de dienstverlening op vlak van
mobiliteit in het grensoverschrijdend landelijk gebied via de ontwikkeling van
nieuwe mobiliteitsdiensten (een netwerk van hubs) aangepast aan de noden van de
inwoners maar met specifieke aandacht voor de inwoners die niet kunnen beschikken over of gebruik maken van een eigen wagen. Inwoners worden gesensibiliseerd
voor deze nieuwe mobiliteitsdiensten in het kader van dit project.
Met het project wordt ingezet op:
-

-

De creatie van een grensoverschrijdend kennisplatform rond mobiliteit: studie,
uitwisseling van standpunten, evaluatie en gezamenlijke aanpak van de problematiek.
De creatie van een grensoverschrijdend netwerk van hubs.
Het informeren / sensibiliseren van doelgroepen over het bestaan en gebruik
van de nieuwe mobiliteitsdiensten.

Januari 2017 onder voorbehoud goedkeuring om definitieve projectfiche in te dienen.
Verkennen Dorpshub Klerken met ondersteuning vanuit WVI (ifv mobiliteit) en
Welzijnsplatform (ifv de beleidsvisie).
- 27/10/2016: brainstormsessie te Klerken met lokale handelaars en gemeentebestuur ifv ‘leefbaarheid’ klerken (diensten, sociaal en mobiliteit)
- 15/11/2016: evaluatiemoment brainstormsessie met gemeentebestuur
- 15/12/2016: overleg Maria Ter Engelen ifv rol versterken sociale cohesie
van het dorp Klerken.
Verkennen Dorpshub Kortemark (herinrichting stationssite):
- 21/09/2016: overleg zorginstellingen rond Kortemark ifv uitbating hub
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-

09/12/2016: overleg zorginstellingen ifv uitbating hub met uiteenzetting
van De Lovie en hun dorpspunt in Beveren-aan-de-Ijzer

Verder uitdragen van de beleidsvisie rond mobiliteit voor de Westhoek bij de gemeenten maar ook buiten de regio
- Toelichting op Winvorm (14/06/2016)
- DORV Belzele (29/04/2016)
- Seniorenraad Poperinge (9/06/2016)
- Plaatsbezoek MAV Limburg (16/11/2016)
- Werelddag v/d Stedenbouw (VRP) (17/11/2016)
Opstart vervoersregioraad (VVRR) voor de Westhoek ifv pilootregio Basisbereikbaarheid: werd bepaald op 16/09/2016. Daarna waren er verschillende bijeenkomsten van de technische werkgroep VVRR om het ruime aanbod vervoer in de Westhoek te inventarisaren (21/10/2016; 20 en 22/12/2016) . Regionale Welzijnscoördinator volgt op in kader van het perspectief vervoersarmoede en vervoer op
maat.
Dienstverlening dichter bij
maatschappelijk kwetsbare
personen brengen o.a. via
nieuwe informatie- en communicatietechnologie om zo te
trachten om deze doelgroep
professioneel en sociaal te activeren.

1. Samenbrengen van partners in de zorg- en
hulpverlening om na te denken over digitaliseren en innovatie. Bedoeling dat elke partner
voor stelt wat men nu al doet rond digitalisering in de zorg en hulpverlening, de behoeftes
en noden van de diensten in kaart brengen en
bij interesse een traject op te zetten in de regio rond dit thema.
a. Timing: maart 2016
b. Trekker: regionale welzijnscoördinator
+ POM

07/01/2016 – Innovatie en digitalisering in de zorg- en hulpverlening.
 Uitwisselingstafel rond het thema. Waar zet elke partner op in.
Zowel interne is elke partner bezig met digitalisering en innovatie. Ook extern
naar de klanten/bewoners toe wordt dit geprobeerd maar niet altijd evident
omdat het technische gegeven voor de zorgaanbieders en medewerkers niet
bij iedereen even goed bekend is. Verschillende snelheden, dergelijke zaken
worden ook vaak van bovenaf ondersteund (Vlaanderen,…).
 Voorlopig wordt hier geen verder gevolg aan gegeven.

2. Onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden tussen Woonzorgcentra in de regio’s
Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen, en dit

EGTS kon geen verdere afspraak maken met Noord-Frankrijk voor dergelijk overleg.

09/03/2016 – bezoek PRoFlab Poperinge
 een internationaal open innovatie consortium, opgestart in 2009. Het brengt
meer dan 300 professionelen samen om na te denken over evoluties in de
zorgsector.
14/10/2016 – bezoek PRoFlab Poperinge met OCMW-voorzitters
Interesse bij enkele partners om deel te nemen aan een bezoek bij PRoF. Kan nog
eens worden georganiseerd in 2017.
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zowel op vlak van geschoold zorgpersoneel als
zorgnoden
a. Timing: februari/maart 2016
b. Trekker: EGTS + welzijnsplatform
1.

Via een lerend netwerk de methodiek van
‘Proactief handelen’ uitrollen in (een) (enkele) gemeente(n) uit de Westhoek (vervolgtraject op de vorming).
a. Timing: najaar 2016
b. Trekker: Samenlevingsopbouw

Starten met een inspiratiesessie van 1/12/2016. Indien enkele organisaties of
OCMW’s interesse hebben om daarrond verder te werken, kunnen we overgaan tot
een lerend netwerk om met deze methodiek in de eigen organisatie aan de slag te
gaan.

2.

Opstart van een traject in de regio Veurne,
Diksmuide en de westkust rond het thema
voedselbedeling: initiatieven in die regio in
kaart brengen, initiatieven professionaliseren en inspelen op huidige knelpunten mbt
voedselbedeling aan kansengroepen. Mogelijk resulteert dit in een Leaderproject.
a. Timing: voorjaar 2016
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator, gebiedswerking provincie, betrokken OCMW’s, SERR.

Signaal aan welzijnsplatform was complementair met het project van SERR en
Idrops
 Samenwerking: via co-creatietraject zoeken naar oplossingen voor voedseloverschotten.

Voortraject UiTPAS voor de regio Westhoek:
drempelverlagend Vlaams concept om kansengroepen te stimuleren om te participeren
aan vrijetijdsaanbod. Dit concept wordt afgetoetst in elke gemeente met als doel om per
1/03/2016 een aanvraagdossier uitrol UiTPAS Westhoek in te dienen met de geïnteresseerde gemeenten bij Cultuurnet Vlaanderen.

Dossier werd goedgekeurd op 29/06/2016
Participerende gemeenten:
- Ieper
- Poperinge
- Diksmuide
- Zonnebeke

KANSARMOEDE

Kansengroepen nog meer benaderen vanuit het perspectief
wat ZIJ nodig hebben om menswaardig te leven door verschillende tools te introduceren in de
Westhoek.

3.

Resultaat: heel traject in de regio Westkust, Veurne en Diksmuide. Nu nieuw projectdossier indienen bij Streekfonds West-Vlaanderen (zelfsturend netwerk):
In de regio Westhoek zijn heel wat voedseloverschotten voor handen en ook de
vraag naar voedselpakketten neemt toe. Via dit traject willen we de aanbods- en
vraagzijde in kaart brengen en visualiseren, noden zichtbaar maken, partners aanspreken om uiteindelijk een concreet voorstel uit te werken om er zo voor te zorgen dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. We willen dit professioneel
aanpakken, versterkt door de talrijke vrijwilligersorganisaties die op heden al actief
zijn rond voedselbedeling.
Projectdossier werd goedgekeurd door het Streekfonds West-Vlaanderen met als
startdatum 01/01/2017
5/09/2016: overleg Sociale Economiebedrijven ifv indiening project bij streekfonds.
01/09/2016: Overleg Komosie te Antwerpen

Projectteam verantwoordelijk voor de uitrol:
- Forum Jeugd Westhoek

Jaarverslag 2016 Welzijnsplatform Westhoek

a.
b.

Timing: januari - maart 2016; bij goedkeuring uitrol vanaf september 2016
Trekkers: Regionale Welzijnscoördinator en Forum Jeugd Westhoek

-

Welzijnsplatform
CO7
Achthoek

Daarnaast werden verschillende werkgroepen opgestart elk met hun eigen rol bij
het implementeren van de UiTPAS:
- Werkgroep communicatie en IT (o.a. voor webdesign, communicatiemateriaal, huisstijl,…)
- Werkgroep toeleiding die zich richt naar de kansengroepen en hoe hen betrekken bij de UiTPAS.
Eerste stuurgroepvergadering ging door op 12/09/2016 en de grote krijtlijnen naar
de lancering toe zijn uitgestippeld. Lancering juni 2017 voor het aanbod van september 2017
Streven naar onderlinge afstemming, samenwerking en netwerkvorming omtrent het
thema Sociale Economie in de
Westhoek.
In samenwerking met de VVSG
nagaan hoe het nieuwe decreet
W² op een goede manier kan geimplementeerd worden in de regio Westhoek (bv. samenwerking
op schaalgrootte van de Westhoek, penhouderschap,…) opdat
een efficiënte instroom naar de
sociale
economie
vanuit
OCMW/VDAB mogelijk wordt gemaakt.

Met de OCMW’s van de Westhoek en andere
partners (bv. VDAB, Sociale Economieinitiatieven,…) traject lopen om een visie uit te werken
mbt instroom van maatschappelijk kwetsbare
groepen naar de sociale economie/reguliere arbeidsmarkt. Opwaardering van W² is hier een onderdeel van. Wat kunnen we voor elkaar betekenen (vb. project OverBruggen)?
Of link met de voedselbedeling.
a. Timing: voorjaar 2016
b. Trekker: regionale welzijnscoördinator,
samenlevingsopbouw, RESOC/SERR

20/05/2016 – AV WHO: presentatie nieuw dossier Regierol Sociale Economie dat
ingediend wordt en waar (bij goedkeuring door Vlaanderen) de regionale welzijnscoördinator een rol in opneemt.
 Voorstel werd goedgekeurd door AV.

De geïntegreerde en afgestemde dienstverlening rond
gezins- en opvoedingsondersteuning verder uitwerken in de
regio Westhoek.

1.

Nieuwe website (aanpassingen op vroegere website opvoedenindewesthoek.be) is
gelanceerd op 1/11/2016.
 Vooral een website door de coördinatoren van de Huizen van het Kind regio Westhoek en in tweede instantie voor alle ‘doorverwijzers’ via een digitale doorverwijsgids.

Organiseren van overleg tussen alle verantwoordelijken uit de Westhoek die een samenwerkingsverband Huis van het Kind
moeten coördineren met als doel:
 kennisdeling en leren van elkaar opdat
info, doorverwijzing en laagdrempelige

Opmaken en indienen per 15/01/2017 van een dossier Regierol Sociale Economie
waarbij de lokale besturen van de Westhoek intergemeentelijk de regietaak inzake
sociale economie en verantwoord ondernemen willen opnemen en zo uitvoering
kunnen geven aan een concreet actieprogramma voor de Westhoek. Stad Diksmuide
is beherende partner in dit dossier.
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ondersteuning aan gezinnen op een gelijkaardige manier gegarandeerd wordt
binnen elke samenwerkingsverband.
 het bestaande platform www.opvoedenindewesthoek.be omvormen tot een platform voor alle samenwerkingsverbanden
huizen van het kind in de regio Westhoek.
a. Timing: jaaractiepunt gedurende 2016
b. Trekker: regionale Welzijnscoördinator

Opvolgen en ondersteunen van
de diverse lokale en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Huizen van het Kind in de Westhoek om uniformiteit te krijgen in
de organisatiewijze van deze verschillende
samenwerkingsverbanden.
2.

Invullen van de leemtes inzake
de crisisopvang voor mensen
die in een psychosociale crisis
verkeren, door een netwerk op
te zetten in de westhoek dat
personen in crisis kan opvangen
na de kantooruren, tijdens het
weekend en op feestdagen.

Gemeenten uit de Westhoek waar nog geen
samenwerkingsverband Huis van het Kind is
ondersteunen in de mogelijke opstart er van
met als streefdoel dat elke gemeente van de
Westhoek aansluit bij een samenwerkingsverband Huis van het Kind.
a. Timing: jaaractiepunt gedurende 2016
b. Trekker: regionale Welzijnscoördinator

 Kosten verbonden aan de nieuwe website werden gedragen door alle
Huizen van het Kind die een financiële subsidie ontvingen.
 Databank van de partners van de Huizen van het Kind en voor de regio Ieper-Poperinge van de perinatale aanbieders.

Ondersteuning van het traject Huis van het Kind Veurne-Alveringem.
 Aanvraagdossier tot erkenning wordt nog voor het einde van dit jaar ingediend.
In De Panne en Houthulst beweegt ook één en ander om over te gaan tot opstart.
Wordt opgevolgd in volgende werkjaar door Welzijnsplatform.

1. Opmaken van een regiostrategie betreffende
dak- en thuislozenopvang in de westhoek (cfr.
project de Clep/ poule crisiswoningen?).
a. Timing: april – december 2016
b. Trekker: CAW Centraal-West-Vlaanderen
met ondersteuning van de Regionale Welzijnscoördinator

Momenteel is dit proces lopende in de regio Roeselare. Afhankelijk van personeelsinzet binnen CAW zou dit traject in 2017 ook in de Westhoek kunnen opgestart worden.
 Wordt opgenomen in het volgende werkjaar

2. De beide CNW’en van de Westhoek blijvend
laten functioneren via een coördinatiecel binnen CAW Centraal-West-Vlaanderen. De regionale Welzijnscoördinator volgt de stuurgroepvergaderingen verder op.
a. Timing: jaaractiepunt gedurende 2016
b. Trekker: CAW Centraal-West-Vlaanderen
met ondersteuning van de Regionale Welzijnscoördinator

Door heroriënteringen binnen het CAW is de medewerker die Crisisnetwerken coördineerde is niet langer actief. Lien bekijkt nu samen met CAW de verdere opvolging
van dit netwerk in afwachting van een nieuwe coördinator.
 Problemen bij PZ Westkust mbt registraties
 Moeten dringend zoeken naar oplossing om de politie ‘gemotiveerd’ te
houden.
Eind december werd een nieuwe Clusterverantwoordelijke Thuisloosheid en Crisis
aangeworven. Zij zal de coördinatie opnemen van de crisisnetwerken. Stuurgroepen
komen samen in januari 2017.
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VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG

Versterken van het Sociaal Huis
als brede toegangspoort voor de
vragen van de burgers uit de
Westhoek

Hoe als regionaal verwijzende private partner,
op efficiënte manier toegang krijgen tot Sociale
Huizen: opstart van een projectgroep, bestaande
uit private en publieke actoren, die de doorverwijzing naar en samenwerking met elkaar onder de
loep neemt en die onderzoekt hoe er meer uniformiteit kan komen in de onthaal- en doorverwijsfunctie van de Sociale Huizen in de Westhoek (of
een subregio).
a. Timing: mei – december 2016
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator

Project geïntegreerd breed onthaal werd ingediend door CAW en OCMW Diksmuide. Project werd goedgekeurd en is het enige ‘experiment’ van Vlaanderen in
landelijk gebied. Dit wordt verder opgevolgd door het Welzijnsplatform als voorbeeld voor eventuele uitrol in andere landelijke gemeenten.

Activeren van het sociaal kapitaal1

1.

Nagaan hoe er extra aandacht kan zijn in de
Westhoek voor de inzet van specifieke groepen van vrijwilligers/mantelzorgers zoals
jonge en /of werkende mantelzorgers alsook
het ondersteuningsbeleid van mantelzorgers
in de verschillende lokale besturen en andere private welzijnsorganisaties onder loep
nemen (vb. mantelzorgpremies, organisatie
werkrooster van mantelzorgers op de arbeidsmarkt,…).
a. Timing: voorjaar 2016
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator,
gebiedswerking, Idrops

Project In Touch werd goedgekeurd door Leader (Idrops is trekker) waarbij men in
de gemeenten Veurne en Koksijde ondersteuning (psychosociaal) wil bieden aan
mantelzorgers.
Regionale Welzijnscoördinator werd aangesteld door Leadersecretariaat om dit
project verder te ondersteunen.

2.

De methodiek van Eigen Kracht Conferenties
introduceren in de Westhoek.
a. Timing: voorjaar 2016
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator,
CAW Centraal-West-Vlaanderen

Blijkbaar heel wat reorganisaties binnen dit domein waardoor hier voorlopig geen
gevolg aan wordt gegeven.

De sociale relaties die mensen
hebben bepalen in grote mate
mee de (im)materiële bronnen
waar zij toegang toe hebben en
daaruit afgeleid hun mogelijkheden tot maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. Deze maatregel wil
de kansarmen in het sociale leven betrekken, door ze te laten
deelnemen aan cultuur, sport en
de nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

1

= een geheel van netwerken, gedeelde normen en waarden en verstandhoudingen die de samenwerking binnen en tussen groepen vergemakkelijkt waardoor de gezamenlijke doelstellingen effectiever bereikt worden
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REGULIERE OPDRACHTEN

Stuurgroep Welzijn in de Westhoek
Regionale welzijnscoördinator staat in voor het ondersteunen van de partners en de stuurgroep bij de uitvoering het Regionaal Sociaal Actieprogramma 2015-2018
en voor de opvolging/coördinatie van acties die uitgevoerd worden door partners van het Welzijnsplatform
zelf. Het is ook de taak om de bijeenkomsten van de
stuurgroep voor te bereiden en op te volgen.
Organisatie van het OCMW-diensthoofdenoverleg

Resultaat

Betrokken partners

13/01/2016
19/04/2016
20/09/2016

Stuurgroepleden

29/02/2016
28/11/2016

OCMW De Panne, Diksmuide, Ieper, Koksijde, Langemark-Poelkapelle, Poperinge, Veurne, Wervik
en Zonnebeke

26/02/2016
22/04/2016
24/06/2016
23/09/2016
14/10/2016: een extra bezoek met de voorzitters aan ProFlab Poperinge
25/11/2016
16/12/2016: gezamenlijk overleg tussen burgemeesters en OCMW-voorzitters van de Westhoek.

OCMW’s van de Westhoek, gebiedswerking Westhoek.

13/05/2016 – toelichting Mark Suykens VVSG rond organisatie van de
thuiszorgdiensten en WZC ikv de inkanteling van de OCMW’s in de gemeente.
3/06/2016 – zin en onzin van een openbaar zorgbedrijf door BDO

Gemeentesecretarissen, OCMW-secretarissen en
gemeente-OCMW-secretarissen (combi) van de
Westhoek

Bijeenkomsten van de OCMW’s uit de Westhoek die
een diensthoofd/directeur/hoofdmaatschappelijk werker hebben. Het is een intervisieoverleg die 3 à 4 keer
per jaar samen komt. Bepaalde onderwerpen die hier
aan bod komen, kunnen in 2de fase geagendeerd worden op een OCMW-voorzittersoverleg.

Organisatie van het OCMW-voorzittersoverleg
Bijeenkomsten van de OCMW-voorzitters uit de Westhoek (5x per jaar).

Overleg tussen OCMW-secretarissen (gelinkt aan het
overleg tussen gemeentesecretarissen)
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Algemene Vergadering Westhoekoverleg / Dagelijks
bestuur Westhoekoverleg

20/05/2016 – AV WHO: presentatie nieuw dossier Regierol Sociale Economie dat zou ingediend worden en waar de regionale welzijnscoördinator
een rol in opneemt.

Toelichting van acties/thema’s binnen Welzijn in de
Westhoek op de Algemene Vergadering (burgemeestersoverleg) van Westhoekoverleg en op vraag van het
Dagelijks Bestuur ook daar stand van zaken rond bepaalde welzijnsgerelateerde thema’s geven.

Burgemeesters van de Westhoek, WVI en gedeputeerde gebiedswerking.

16/12/2016 - gezamenlijk overleg tussen burgemeesters en OCMW-voorzitters van de Westhoek omtrent:
- Regierol Sociale Economie
- Van PWA naar wijkwerking
- Integratie OCMW/gemeente: praktijkvoorbeelden

Streekfonds West-Vlaanderen

12/04/2016 – overleg rond communicatiecampagne nieuwe oproep Hart
voor West-Vlaanderen: vertegenwoordiging vanuit de Westhoek

Streekfonds West-Vlaanderen schrijft jaarlijks enkele
subsidieoproepen uit voor kleine initiatieven ter bestrijding van de (kinder)armoede. Regionale Welzijnscoördinator wordt vaak gevraagd om jurering mee op te nemen om een link te hebben met de Westhoek.
Inkanteling van de OCMW’s in de gemeenten
Begin januari 2015 stelde Vlaanderen de conceptnota
voor betreffende de inkanteling van het OCMW in de
stad/gemeente.
 Dagelijks Bestuur Westhoekoverleg stelde voor om
dit verder op te volgen vanuit Westhoekoverleg en
het Welzijnsplatform.

08/09/2016 – jurering Hart voor West-Vlaanderen.

11/01/2016 – Overleg OCMW’s met woonzorgcentrum in beheer en Probis ifv hun aanbod naar publieke woonzorgcentra (draaiboek zorgbedrijf,…)

Streekfonds West-Vlaanderen, provincie WestVlaanderen (Welzijn), Focus-WTV, Samenlevingsopbouw, Welzijnsplatform Westhoek, ’t Hope vzw,
RHIZO

OCMW’s van de Westhoek

26/01/2016 – Overleg OCMW’s met Woonzorgcentrum in beheer: mogelijkheden ifv de inkanteling van het OCMW in de gemeente.
13/05/2016 – toelichting Mark Suykens VVSG op (OCMW)secretarissenoverleg rond organisatie van de thuiszorgdiensten en WZC ikv de inkanteling van de OCMW’s in de gemeente.
3/06/2016 – toelichting op (OCMW)secretarissenoverleg zin en onzin van
een openbaar zorgbedrijf door BDO
16/12/2016 – gezamenlijk overleg tussen burgemeesters en OCMW-voorzitters van de Westhoek omtrent:
- Regierol Sociale Economie
- Van PWA naar wijkwerking
- Integratie OCMW/gemeente: praktijkvoorbeelden

Netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp Westhoek

14/06/2016 – voorstelling Huis van het Kind en gezamenlijke website Huizen van het Kind Westhoek.
27/09/2016
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Kind en Preventie, De Walhoeve, CAW, CKG, De
Sleutel, Kompas, Kind & Gezin, CAR De Klinker,

Regionale Welzijnscoördinator volgt dit overleg op en
geeft input over het thema Kinderarmoede/Huis van
het Kind in de Westhoek

CGG, vzw Matthijs, VOC De Rozenkrans, Vertrouwenscentrum, De Lovie, vzw Elora, Pleegzorg WVL,
Crisisopvang jongeren, WVA, Zonnewende, Vrij CLB
Ieper, CLB GO! Westhoek, Jongerenwelzijn.

HOWEST

21/03/2016 – gastcollege regionaal sociaal beleid en intergemeentelijke
samenwerking in de Westhoek rond welzijn, cultuur en sociale economie.

HOWEST vraagt op regelmatige basis input vanuit het
welzijnswerkveld regio Westhoek voor de richting Sociaal Cultureel Werk (historisch gegroeid ook binnen Welzijnsraad). Contact met hoge scholen is belangrijk, vandaar dat er ook ingegaan wordt op hun vragen (indien
agenda het toelaat!)
HOWEST & VIVES: SWAN WEST-VLAANDEREN
Sociaal Werk ActieNetwerk. Opstart van een Netwerk
ook in de regio Westhoek.
Bedoeling is om een netwerk te vormen tussen veldwerkers van de Westhoek en om ook van onderuit (niveau maatschappelijk/ sociaal werkers) aan beleidsbeinvloeding te doen.
Leader Westhoek 2015-2020
Als interne partner binnen de streekwerking wordt er
ook vanuit Welzijn in de Westhoek engagement gevraagd om enerzijds mee te helpen aan het uitwerken
van projecten (armoede op het platteland) en anderzijds aan de beoordeling van ingediende projecten
(Technische Werkgroep en/of Managementcomité).
Asielcrisis

13/01/2016
14/04/2016
06/07/2016 – bepalen inhoud infomoment Westhoek
31/08/2016 – afstemmen met sprekers voor infomoment
19/09/2016
10/10/2016
13/12/2016: SWAN Westhoek in de 4AD te Diksmuide – 23 deelnemers

Howest, Vives, Straathoekwerk, Welzijnsplatform
Brugge-Oostende, Welzijnsplatform Westhoek,
W13, CAW.

10/05/2016 - Deelname aan de Technische Werkgroep
8/11/2016 – Deelname Technische Werkgroep
9/12/2016 – Deelname Managementcomité

22/02/2016 – Intervisietafel voor LOI-medewerkers van de 18 gemeenten
van de Westhoek.
20/09/2016 – intervisie voor LOI-medewerkers + voorstelling van het project Trajectbegeleiding erkende vluchtelingen van het CAW.
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Medewerkers van de LOI-werking van de OCMW’s
van de Westhoek, CAW.

In afwachting van de aanwerving van een nieuwe projectmedewerker Forum Jeugd, ad interim opvolgen
van het leaderproject Forum Jeugd

10/03/2016 – overleg rond softwareprogramma’s ten behoeve van de
speelpleinwerking.
11/03/2016 – Forum Jeugd Westhoek
18/04/2016 – art 19: opmaak afsprakennota ifv Art. 19 editie 2016
17/05/2019 – overdracht FJ naar nieuwe projectmedewerker
02/06/2016 – deelname aan FJ
15/06/2016 – overleg Unizo ikv project Werk in de Westhoek

SIGNALEN
SIGNAAL
Hertekening Zorgregio’s voor eerstelijns
gezondheidszorg.

KORTE SAMENVATTING

OPVOLGING

1.

Koen Demuynck participeert aan de provinciale groep als vertegenwoordiger
van GGZ.
01/07/2016 – overleg met de ‘blanko’ gemeenten (Houthulst, Diksmuide en
Lo-Reninge) die nog niet kunnen toegewezen worden aan een bovenlokale
regio
 Feedback van deze bijeenkomst werd doorgegeven aan Vlaamse Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid en VVSG. Westhoekpiste wordt
opnieuw naar voor geschoven.
14/09/2016 – aanwezigheid op het provinciale toetsingsmoment te Brugge
waar de resultaten van de verschillende werkgroepen werden gepresenteerd.
01/12/2016 – overleg Jan Ypermanziekenhuis en AZ Delta (project Empact)
en huisartsen van Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge: link tussen project
Empact en hertekening eerstelijnszorg.

Naar aanleiding van het Congres Eerstelijnszorg begin
2017 stelde minister Vandeurzen een extern onderzoeksbureau aan om o.a. de geografische indeling van de zorgregio’s (kleine stad en regionaal niveau) te herbekijken. Er
was al lange tijd veel kritiek op de huidige indeling.

Heel wat Westhoekgemeenten werden gecontacteerd om
een voorstel te doen. Daarom werd een nota opgemaakt vanuit Welzijn in de Westhoek die aantoont dat er reeds veel samenwerking is tussen lokale besturen en welzijnspartners.

Kinderopvang

2.

Vluchtelingencrisis – Signaal op overleg van LOI-medewerkers
Men vindt heel moeilijk kinderopvang voor kinderen van ouders die Nederlandse lessen moeten volgen. Alle plaatsen
moeten min. 1 jaar voordien gereserveerd worden.

In Ieper blijkt dit probleem minder omdat je daar een groot aanbod kinderopvangvoorzieningen hebt.
Diksmuide men heeft dit knelpunt geagendeerd op het LOK en men kan nu
gebruik maken van de voorrangsregels voor kwetsbare groepen. ’t Bubbeltje
heeft 1 plaats voor of een leefloner of voor iemand die eens moet solliciteren. ’T Prutske heeft ook een aantal beschikbare plaatsen voor kwetsbare
groepen
Koksijde (ev. samen met De Panne) heeft geen crèches: binnen de gemeenten willen ze nu kijken voor impulsproject: opvang zoals in de Ikea waar je
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zonder reservatie je kinderen kan brengen. Integratieprojectmedewerker zal
dit verder bekijken.
3.

Sociale Tolken in kader van toename
nieuwe instromers.

Vroegtijdige kinderopvang ifv alleenstaande ouders die
werken in shiften – Signaal OCMW Langemark-Poelkapelle
Vraag van Milcobel om de BKO te openen rond 4u30/5u voor
de (alleenstaande) ouders die aan het ploegenstelsel beginnen.
 OCMW wil dit niet, 4u30/5u kinderen uit bed halen is
niet menselijk zeker niet als die kinderen dan nog een
hele dag naar school moeten.
 OCMW is wel bezig aan een simulatie voor nachtopvang
voor die kinderen in de BKO (mits aanpassing infrastructuur).

Dit signaal werd voorgelegd op een Raad van Bestuur van het Huis van het
Kind zorgregio Ieper. Onderwijssector deelt mee dat dit zeker toekomstig een
‘hot item’ zal worden door stijging alleenstaande ouders, grootouders die
langer moeten werken en dus niet meer voor kleinkinderen kunnen zorgen,…
 Trend naar internaten vanaf basisonderwijs.

4.

Signaal werd ook gegeven op het OCMW-voorzittersoverleg en OCMWdiensthoofdenoverleg:

CAW deed in het project Trajectbegeleiding aan erkende
vluchtelingen vaak beroep op ‘vrijwilligers’ die tolken
voor nieuwkomers. OCMW’s doen dit ook vaak.

CAW heeft nagedacht of het niet zinvol zou zijn om een soort
“vrijwilligersequipe” aan te leggen van personen die in staat
zijn om vertalingen te doen binnen de begeleiding van de
nieuw aangekomen vluchtelingen. Ze zouden dan een vrijwilligersvergoeding kunnen krijgen en een onkostenvergoeding
voor de verplaatsing (wat nu niet altijd het geval is, elk OCMW
heeft andere regels hieromtrent).

Opkomst van projecten rond buurtvervlechting en dorpshubs in de Westhoek.

5.

Ontstaan van heel wat projecten in de Westhoek rond
buurtvervlechting en dorpshubs.

Het overzicht zou moeten bewaard blijven en verantwoordelijken van deze projecten zouden de mogelijkheid moeten
hebben om elkaar te ontmoeten en goede praktijken uit te
wisselen.

Initiatief van De Som rond opleiding tot sociale tolken: probleem dat opleiding nu veel te lang duurt en de verplaatsing naar Kortrijk niet evident is.
Kunnen we De Som overtuigen om hier ter plaatse aan enkele geïnteresseerden de cursus te geven. En dat de deelnemers dus zo een ‘officiële erkenning’ krijgen waardoor ze dan voor hun diensten een vrijwilligersvergoeding
en verplaatsingsvergoeding kunnen bekomen?
Er wordt in kaart gebracht welke gemeenten gebruik maken van ‘sociale tolken’ en of deze mensen interesse zouden hebben in een opleiding. Daarna
kunnen we de vraag stellen aan De Som.
Advies van het Managementcomité van Leader:
Het welzijnsplatform zou hier een coördinerende rol in moeten opnemen en
zorgen voor afstemming tussen deze projecten. Welzijnsplatform kan zeker
deze rol opnemen en zal:
- optreden als afstemmingorgaan tussen de verschillende lopende projecten
in de regio.
- de ervaringen van deze projecten delen binnen het proefproject basisbereikbaarheid in de Westhoek (vervoersregio Westhoek).
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Van PWA naar Wijkwerk – nieuw decreet
Tijdelijke Werkervaring

6.

Vanaf 01/01/2017 wijzigt de PWA-werking.

Momenteel per gemeente een PWA-beambte aangesteld als
aanspreekpunt voor PWA-medewerkers. PWA-beambten komen vanaf 01/01 op payroll van VDAB en de mogelijkheid tot
cumul tussen activiteiten PWA en DCO kan niet meer binnen
de PWA vzw’s.
-

Welke rol kunnen lokale besturen hier in de toekomst in nemen en op welke
schaalgrootte (idealiter wordt verwezen naar organisatiestructuren die ontstaan ikv versterkt streekbeleid).
 In kaart brengen hoeveel PWA-medewerkers er zijn in de streek en in
welke sectoren zijn actief zijn.

Nieuw concept wijkwerken: een opstap naar NEC. Er
moet een doorstroom zijn.
VDAB doet toeleiding
VDAB zal beroep doen op partners (lokaal en voldoende schaalgrootte!) om op te treden als organisator

COMMUNICATIE - NIEUWSBRIEF
Tot april 2016 werd een aparte nieuwsbrief verstuurd naar de partners van het Welzijnsplatform. Vanaf mei 2016 werd de keuze gemaakt om dit niet meer te doen en interessante
weetjes met betrekking tot het welzijnsplatform op te nemen in de nieuwsbrief van de Streekwerking Westhoek.
Alle partners van het Welzijnsplatform werden toegevoegd aan de mailinglijst van de digitale nieuwsbrief van het streekhuis. We pogen om twee-maandelijks een relevant artikel te
publiceren in deze nieuwsbrief.
Nieuwsbrief Streekwerking Westhoek
Editie mei 2016





Artikel traject voedselbedeling: Disruptive Food
Westhoek pilootregio voor basisbereikbaarheid
ProF Poperinge

Nieuwsbrief Streekwerking Westhoek
Editie oktober 2016

Artikel interregproject Transmobil

Nieuwsbrief Streekwerking Westhoek
Editie november 2016

Artikel voedselbedeling: goedkeuring vervolgproject

Nieuwsbrief Streekwerking Westhoek
Editie december 2016

Artikel gezamenlijk overleg burgemeesters en OCMW-voorzitters
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FINANCIEEL VERSLAG 2016

INKOMSTEN

BEGROTING 2016

RESULTAAT 2016

OMZET
Bijdrage publieke en private sector:
Publieke sector
Private sector
Provincie West-Vlaanderen
ANDERE OPBRENGSTEN
Sociale Maribel en VIA
Bankinteresten
uitz. Opbrengsten

€ 59 099,00

€ 59 249,00

€ 25 099,00
€ 4 000,00
€ 30 000,00
€ 6 000,00
€ 6 000,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 25 099,00
€ 4 150,00
€ 30 000,00
€ 7 851,72
€ 6 647,84
€ 3,88
€ 1 200,00

TOTAAL OPBRENGSTEN

€ 65 099,00

€ 67 100,72

UITGAVEN

BEGROTING 2016

WERKINGSKOSTEN
Diverse huurkosten
Bureelbenodigdheden
Telefoon/internet
Computerprestaties + domeinnaam hosting
Documentatie, didac. materiaal
Vergaderkosten
PERSONEELSKOSTEN
Bijscholing/semenaries
Verzekering B.A.
Bezoldiging bedienden (incl kmvergoeding)
WG-bijdrage soc. zekerheid
Maaltijdcheques (eindejaarspremie)
Verzekering personenwagens
Verzekering wet
Medische dienst
Verplaatsingskosten OV
FINANCIELE KOSTEN
UITZONDERLIJKE UITGAVEN
TOTAAL UITGAVEN

RESULTAAT 2016

INKOMSTEN

€ 4 754,40

€

67 100,72

min

UITGAVEN

min

€ 62 346,32
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RESULTAAT 2016

€ 7 075,00
€ 3 650,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 1 000,00
€ 58 024,00
€ 1 000,00
€ 200,00
€ 28 500,00
€ 27 314,00
€ 1.150,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 200,00
€ 160,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 6 246,31
€ 1 890,00
€ 23,90
€ 104,05
€ 2 804,16
€ 65,00
€ 1 359,20
€ 55 015,50
€ 185,00
€ 166,18
€ 24 988,10
€ 27 965,34
€ 637,24
€ 278,86
€ 352,68
€ 211,00
€ 231,10
€ 38,34
€ 1 046,17

€ 65 099,00

€ 62 346,32

