
VersIag gezamenlijk forum Lokaal Welzijnsbeleid Gent 

16 november 2017 

 

Aanwezigheden en verontschuldigingen: zie achteraan 

Op het programma: 

 

9u30 INLEIDING EN TERUGKOPPELING 

10U THOMAS MAESEELE STAVAZA SIGNAAL 30 

10U15 PARALLELLE RTG SIGNALEN 63 EN 76 

11U15 BIE MELIS VAN KDGH OVER NETWERKVERSTERKEND WERKEN IN DE HULPVERLENING  

12U15 AFRONDING EN NETWERKMOMENT MET BROODJESLUNCH 

 

 

1. INLEIDING EN TERUGKOPPELING 
Zie presentatie 
 

✓ Doelstelling gezamenlijk forum 
 
Na het de evaluatie en het stakeholdersforum van 28 maart 2017 veranderden een aantal 
zaken: 

- tweemaal per jaar komen we samen om met alle actoren (klankbordgroep derden, 
regisseurs en signaalcoördinatoren) om een aantal signalen te bespreken, verder uit 
te diepen en te komen tot een aantal mogelijks uit te werken pistes. Dit is de 2de keer 
dat er een gezamenlijk forum wordt georganiseerd.  

- afhankelijk van de besproken thema’s en signalen worden een aantal inhoudelijke 
experts uitgenodigd worden 

- we zorgen als het enigszins kan voor een academische insteek en voorzien 
aansluitend een netwerkmoment. 
 

Met dit voorstel spelen we in op: 

- meer dynamisch regisseursoverleg,  
- vraag naar prioritering signalen/thema’s 
- Vraag om gezamenlijk, met alle betrokkenen signalen te bespreken en pistes tot 

oplossingen te verkennen 
- Linken stadsbrede regie met wijkregie 

 

Daarnaast wordt ook de signalenprocedure bijgewerkt. Er wordt momenteel een tool 
uitgewerkt waarbij de hele weg die een signaal aflegt (dus tem de opvolging) in 1 
onlinesysteem opgevangen wordt.  Op die manier zullen alle betrokkenen en basiswerkers, 
op elk moment de stand van zaken kunnen raadplegen. Signalen moeten uiteraard niet 
wachten op aanpak tot de ze in de bundel komen. 

 
✓ Opvolging gezamenlijk forum 20/6 

 

• Voorgestelde opvolgingsacties signaal ‘Zelfs de hulpverlening verdringt de zwaksten’  
Belangrijkst volgens de deelnemers: 

http://www.wrg.be/upload/20171116algemeen.pdf


- Meer outreachend werken 
- Meer dienstverlening ipv doorverwijzing 
Dit gevolgd door: 

- Meer luisteren naar de doelgroep 
- Per kwetsbare persoon een hulpverlener voorzien die overzicht bewaart 
- Schotten tussen budgetten en diensten weghalen 
De quick-wins volgens de deelnemers: 

- Ontwikkelen van checklists ter ondersteuning van basiswerkers 
Verder te bespreken op de klankbordgroep derden. 

 

• Voorgestelde opvolgingsacties signaal ‘digitalisering sluit uit’ 
Belangrijkst volgens de deelnemers: 

- Kennis over kwetsbare doelgroepen meenemen in de ontwikkeling van digitale 
toepassingen 

- Een digi-reflex hanteren om telkens na te gaan of digitalisering wel dé oplossing 
is.  

Dit gevolgd door: 

- Wifi voorzien op openbare plaatsen met ontmoetingsfunctie 
- De commerciële sector beïnvloeden 
De quick-wins volgens de deelnemers: 

- Wifi voorzien op openbare plaatsen met ontmoetingsfunctie 
- Verhogen van de toegankelijkheid van de Digitaal Talentpunten 
Werd reeds doorgegeven aan Sara Van Damme van Digipolis.  

 

• Voorgestelde opvolgingsacties signaal ‘Jongvolwassenen vallen uit de boot’ 
Belangrijkst volgens de deelnemers: 

- Hulpverlening vroeger starten en langer laten lopen (tot 21j) 
- Psychologische hulp volwassenen betaalbaar of gratis maken 
Dit gevolgd door: 

- Het hulpverleningstraject doortrekken over leeftijd en sectoren heen 
- Bepleiten om sneller in te grijpen bij verontrustende opvoedingssituaties 
De quick-wins volgens de deelnemers: 

- Specifieke methodieken tav jongeren uitwerken 
- Manieren zoeken om jongeren te triggeren 
Wordt doorgegeven aan Marc De Veirman, regisseur Jeugdhulp vanuit CAW Oost-

Vlaanderen. 

✓ Intermezzo aansluitend op vorige punt: project rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp Gent - 1 gezin 1 plan 
 
Zie presentatie 
 
Vragen: 

- Ook voor mensen zonder wettig verblijf? Zal zeker worden bekeken 

http://www.wrg.be/upload/20171116_RechtstreeksToegankelijkeJeugdhulp.pdf


- Familiezorg Oost-Vlaanderen vangt ook veel signalen op rond dit thema, 
kunnen zij ook aanmelden? Er zal zeker verder contact worden gelegd.  

- Hoeveel middelen zijn er voorzien? 700.000 à 1 miljoen euro ter versterking 
van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

- Zal er worden gezocht op methodieken? Dit is de belangrijkste uitdaging.   
 

✓ Thema van vandaag: Vermaatschappelijking van de zorg en het stimuleren van 
netwerken rond gezin/persoon 
 

 

2. STAVAZA SIGNAAL 30 ‘PLAATS VOOR NAZORG EN REVALIDATIE GEZOCHT’-THOMAS 
MAESEELE 
 
Dit signaal werd indertijd aangebracht door het straathoekwerk, en opgenomen in de 
signalenbundel 2016. Ter opvolging van dit signaal zijn enkele rondetafelgesprekken 
doorgegaan vanuit het LWB om oplossingspistes te verkennen. Nadien werd dit signaal 
toevertrouwd aan de regisseur dak- en thuisloosheid van OCMW Gent. In eerste instantie 
werd vooral gefocust op nazorg bij fysische problemen. Ambulante thuiszorg bestaat, maar 
voor dak- en thuislozen die geen woning hebben ontbreekt een plaats om nazorg en herstel 
te laten plaatsvinden met verpleeg- en verzorgend personeel. Tijdens het RTG kwam naar 
voor dat Medihalte in Brussel extra bedden kan voorzien met RIZIV-middelen (de subsidie 
vanuit het Riziv aan medihalte bedroeg 62 euro per ligdag voor kortverblijf en 112euro/ligdag 
voor langverblijf). Op deze piste werd dan ook voor Gent verder gegaan. Er bleek ambtelijk 
draagvlak voor  bij RIZIV, maar politiek was er geen draagvlak. Er zal dus opnieuw gezocht 
moeten worden naar andere middelen bvb via de medische kaart, via de mutualiteiten, … Er 
bleek bij een aantal organisaties zoals  bvb De Ceder, De Heide, kortverblijf OCMW wel 
bereidheid om te bekijken of er een bed vrij gehouden kan worden. Alleen blijft bij hen de 
vraag naar financiering bestaan. Dit signaal werd onlangs ook besproken binnen het SOGA.   
 

3. 2 PARALLELLE RONDETAFELGESPREKKEN 
Op basis van de voorbereidende nota’s wordt er in 2 parallelgroepen intersectoraal met alle 

betrokkenen in dialoog gegaan om het probleem en de pistes met ideeën en projecten te 

verkennen en mogelijke opvolgingssporen uit te zetten. 

 
✓ Jonge nieuwkomersgezinnen voelen zich vaak geïsoleerd (signaal 63), nood aan 

versterking sociaal weefsel in de wijken, onthaal nieuwe bewoners en 
ontmoetingsruimte 
Zie voorbereidende nota 
Els licht de signalen rond dit thema toe. 
 
Aanvullingen: 

Welke noden zijn er nog?  

- Focusgroepen van Huis van het Kind en Jeugddienst: belangrijke noden die 
hieruit naar voor kwamen: nood aan meer speelruimte, nood aan 
ontmoeting tussen jonge gezinnen, nood aan spelotheek in de binnenstad 

- Jeugddienst heeft een bevraging gedaan bij 7000 studenten, waaronder veel 
buitenlandse studenten. Vaststelling: sociaal isolement bij studenten, met en 
zonder kinderen. Dit signaal bevat wel een subjectief gegeven, een subjectief 
gevoel van eenzaamheid. Jeugddienst profileert zich de laatste tijd meer op 
buitenlandse studenten.  

http://www.wrg.be/upload/20171116voorbereidingRTGjongenieuwkomersgezinnen.pdf


- Nodig om de stad ruimtelijk in te richten zodat het gezellig en warm is. De 
ruimtelijke inrichting is cruciaal. Geen nieuwe initiatieven inrichten, eerder 
investeren in bestaande initiatieven zoals de spelotheken.   
Cfr. Boek ‘The healthy city’ van Montgomery 
Moeilijk om bestaande buitenruimtes open te stellen voor burgers. 
Bijv. de sportterreinen zijn niet toegankelijk na de schooluren. Begint wel 
meer en meer op gang te komen, mede dankzij de brugfiguren en brede 
schoolwerkingen. Scholen hebben het potentieel om belangrijke 
ontmoetingsplaatsen te worden.  

- Nood aan meer plaatsen die oefenkansen Nederlands bieden.  
Bijkomend probleem: lessen Nederlands leren het algemeen Nederlands aan, 
maar in de praktijk verschilt dit van de ‘straattaal’ (bijv. Gents dialect) 
 

Hoe meer gezinnen toeleiden naar bestaande praktijken?  

Droom van vrijetijdscoaches zoals in Antwerpen. Kathleen Snoeck plant een 

bezoek aan Antwerpen.  

 
Er bestaan al verschillende good practices: 

- Dienst Werk: Project voor oriëntering en toeleiding tot vrijwilligerswerk voor 
vluchtelingen. Nieuwkomers ervaren vaak moeilijkheden op verschillende 
levensdomeinen: nood aan werk, Nederlandse taal leren, sociaal netwerk 
opbouwen. 
De aanwezigen zien het leren van de Nederlandse taal en starten met 
(vrijwilligers)werk als een belangrijk startpunt.  
Bedenking: Vaak niet evident om Nederlands te leren. Probleem is dat 
nieuwkomers niet altijd Nederlandse lessen kunnen volgen (taalniveau te 
hoog/te laag). Daarom wordt er binnen dit project aan taalcoaching op de 
werkvloer gedaan. Vaak psychosociale problematieken bij nieuwkomers; 
consulenten hebben nood aan ondersteuning om hiermee om te gaan. 
Werk: nood aan oriëntering. Nieuwkomers zijn vaak zoekende, veranderen 
regelmatig van gedachten over welke job ze willen uitoefenen.  

- Project van Victoria Deluxe: doel: inzetten op ontmoeting tussen 
nieuwkomers en Gentenaars. Projectmatig, is nog niet structureel ingebed. 

- De Olijfboom: project rond ontmoeting. 
- Refu Interim: Vrijwilligerswerk als een manier om het sociaal netwerk uit te 

bouwen en aan community building te doen. 
- IN-Gent heeft verschillende projecten, telkens vanuit de insteek inburgering 

en integratie: 

• Mamamee: AMIF-project 384 “Inburgering op maat voor 

laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen” met 4 pijlers: 

maatschappelijke oriëntatie; lessen NT2; 

opvoedingsondersteuning/ouder-kind relatie; kinderopvang. Eén van 

de doelstellingen is om het sociaal netwerk te verbreden o.a. via 

buurtwandelingen. Projectpartners zijn: IN-Gent, inloopteam De 

SLOEP, CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland 

• OKAN-klassen voor jongeren van 15 tot 19 jaar 

2 groepen van telkens 25 jongeren. O.a. Mindspring 

Groep 1: loopt tot dec 2017 

Groep 2: loopt tot juni 2018 



• IN-Gent heeft ook een project ‘Samen Gentenaar’ waarbij burgers 

elkaar regelmatig ontmoeten. Doel: onderliggend netwerk creëren 

en verbreden. 

• Ilse De Vuyst probeert jongeren toe te leiden naar 

vrijetijdsverenigingen. Vrije tijd kan een belangrijke rol spelen bij 

inburgering en integratie.  

• Susan Pector is aangesteld als ‘netwerker’. Experiment in Sluizeken-

Tolhuis-Ham.  

PROBLEEM bij al deze initiatieven is dat dit tijdelijke projecten zijn waarbij de 

voortzetting van de financiële middelen niet gegarandeerd is.  

Belangrijke vragen zijn ook: 

- Uilenspel vzw en Kompanjon vzw gaan vormingen geven aan 
huiswerkbegeleidingsinitiatieven. Dit wordt gefinancierd vanuit 
Onderwijscentrum Gent. Uilenspel schakelt vooral buurtbewoners in als 
vrijwilligers en neemt ook deel aan de wijkactieteams; bij Kompanjon gaat 
het om hogeschoolstudenten om hen als toekomstige professional voor te 
bereiden op werken met/in diversiteit in de sociale- of onderwijssector.  
VRAAG: Kan er vanuit deze organisaties nog meer worden ingezet op 
toeleiding en doorstroming van nieuwkomers en andere kwetsbare gezinnen 
naar de reguliere diensten?  

- Bijzondere jeugdhulp: dagcentra: good practices rond buurtgericht werken, 
bijv. Tolhuisparkieten (gezinnen worden gevraagd om een kennis mee te 
nemen naar de activiteiten van het dagcentrum) /stadstuintjes 

Knelpunten: 

- Signaal vanuit Huis van het Kind: Regioteams van K&G signaleren dat er ook 
onder zwangere en pas bevallen vrouwen veel sociaal isolement is. O.a. in de 
binnenstad (weinig voorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen).  

- Versnippering! Er bestaat al veel in de wijk, maar op verschillende locaties, 
verschillende uren, wat de drempel verhoogt voor gezinnen.  

- Buurtcentra bereiken soms enkel bepaalde groepen (bijv. enkel 
alleenstaanden en geen gezinnen). 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat er 3 belangrijke middelen zijn om 
sociaal isolement bij nieuwskomers(gezinnen) tegen te gaan: 

• Taal 

• (Vrijwilligers)werk 

• Sociaal netwerk 

• ! Hierbij is taal onmisbaar voor de andere 2, dus op alle drie de 

aspecten inspelen is nodig! 

 
 Mogelijke oplossingen: 

- Niet gewoon ontmoeten om te ontmoeten, dit werkt vaak niet. Wél concreet 
samen iets doen als insteek (bijv. stadstuintje onderhouden, zwerfvuil 
ophalen, …). 

- Zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden inschakelen (vb. 
Afghaanse Unie)? Zij bereiken zeer veel nieuwkomers; hoe kunnen we zulke 
initiatieven verruimen (ruimer dan 1 ECM-groep) en meer samenwerken? 

- Werken met ervaringsdeskundigen (verschillende soorten: niet enkel 
ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting, ook personen 



met ervaring met migratie, …). Bijv. ervaringsdeskundigen uitnodigen voor 
teamvergaderingen, intervisiemomenten, …  
MAAR: Meer middelen nodig om dit te verankeren! 

- Jeugdhuizen laten openhouden door jongeren 
- Speelstraten/Leefstraten 
- Complementaire munten (cfr. Torekes/Pluimen) zouden misschien ook het 

sociaal weefsel kunnen versterken 
- Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ in Sint-Amandsberg 
- Concept van ‘sociale makelaar’ 
- Onthaal nieuwe bewoners: Muide: buurtfeest met ‘multirecepties’. Meer 

gebruik maken van, inhaken op plaatsen/momenten waarop onthaal nieuwe 
inwoners gebeurt 

 
Samenvattend kunnen we deze lijnen onderscheiden: 

- Welke plaatsen zijn er waar burgers al samenkomen maar die nog meer 

kunnen worden gepromoot bij nieuwkomers en andere kwetsbare 

doelgroepen? 

- Qua ontmoeting tussen ouders met jonge kinderen bestaan al verschillende 

initiatieven maar kan/moet er meer worden ingezet op toeleiding 

- Belangrijk dat buurtorganisaties laagdrempelig aanwezig zijn in een wijk en 

dat burgers hen durven aanspreken en signalen durven doorgeven. 

- Belangrijk om de stad ruimtelijk in te richten zodat het gezellig en warm is 

bijv. buurtwinkels, bankjes in de openbare ruimte 

- Ervaringsdeskundigen inschakelen om aanspreekbaar te zijn 

- Onthaal van nieuwe buurtbewoners door ervaringsdeskundigen? 

- Dienst Ontmoeten en Verbinden heeft een belangrijke rol op vlak van dit 

signaal  

 

 
✓ Thuiszorg/poetshulp voor specifieke doelgroepen niet evident (signaal 76), nood aan 

ondersteuning bij het werken met kwetsbare vrijwilligers, psychisch kwetsbare 
bewoners in oa de sociale hoogbouw 
Zie voorbereidende nota 
Michèle licht de signalen rond dit thema toe. 
Aanvullingen: 
Iedereen (h)erkent de problematiek en er zijn niet meteen aanvullingen. 
 
Mogelijke oplossingen: 

- Outreachende werking binnen de sector VAPH met vorming en interactief 
werken obv praktische vragen rond specifieke problematieken als autisme, 
gedragsproblemen, …Dit kan op teamniveau, maar ook in het gezamenlijk 
begeleiden van kwetsbare mensen.  

- Mbt mensen met een psychische nood nemen de mobiel teams een zelfde 
ondersteuningsfunctie waar. Ook het Cliëntenbureau zet in op vorming en 
ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid. 

- Ook vanuit de gezinszorg wordt ingezet de ondersteuning van de 
verzorgenden in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg en dit 
in Familiezorg Oost-Vlaanderen via de inzet van coaches obv doelgroep 
(personen met beperking, bijzondere opvoedingssituaties, kwetsbare 
zwangerschap, palliatieve mensen, armoede, dementie en psychische 
kwetsbaarheid) en sectorverantwoordelijken. Bij Familiehulp kan elke 

http://www.wrg.be/upload/20171116voorbereidingRTGthuiszorgpoetshulp.pdf


verzorgende een referentiepersoon (voor dementie, voor psychische 
kwetsbaarheid, voor palliatieve mensen) aanspreken en worden ze 
aangemoedigd om elkaar te ondersteunen.  Belangrijk is om hierbij in te 
spelen op de situaties waar men momenteel mee werkt en gespecialiseerde 
diensten in te roepen om interactief te werken rond dit thema.  

- Toch moet ook rekening gehouden worden met de draagkracht van de 
verzorgende (de ene problematiek is de andere niet voor een bepaalde 
verzorgende, teveel doelgroepcliënten bij één bepaalde verzorgende, …). Bij 
de nieuwe aanwervingen wordt bevraagd of ze de eigen normen en waarden 
kunnen loslaten. Vaak hebben ze een opleiding bejaardenzorg achter de rug. 
Ook gaat men eens na met welke cliënten ze willen werken. Daar wordt 
soms rekening mee gehouden maar eigenlijk zou elke verzorgende eens alle 
doelgroepen gezien moeten hebben.  

- Een heel goede vorming om ruim te leren kijken en de eigen normen en 
waarden te leren loslaten, is de vorming reach out. De straathoekwerkers 
moeten deze 3-daagse vorming verplicht volgen.  

- Ook goed is Sonestra, een Nederlands duo die vorming organiseert rond 
sociale netwerkstrategieën. LUS en DOP werken volgens hun methode. Ook 
binnen Sociale regie van Stad Gent worden sessies rond netwerkversterkend 
werken van LUS georganiseerd voor professionals in de wijken. 

- Verzorgenden krijgen ter ondersteuning 2 boodschappen mee: eigen normen 
en waarden loslaten én netwerkversterkend werken. Ook worden ze 
gestimuleerd om bruggen te leggen naar de omgeving en naar buiten toe 
(bvb doorverwijzen naar Poco Loco, als brugfiguur naar de crèche, naar de 
markt, …). Deze brugfunctie valt weg binnen de ouderenzorg. 

- Belangrijk is om bij cliëntoverleg ook de verzorgende te betrekken. Vaak is dit 
een win-win. De verzorgende beschikt over veel relevante informatie en 
krijgt enorm veel appreciatie voor wat hij/zij doet. Op die manier voelen zij 
zich evenwaardig aan andere professionals. Thuiszorg is niet betrokken bij 
het intersectoraal wijkoverleg, het is pas interessant voor verzorgenden als 
het over een specifieke problematiek gaat waarmee ze momenteel zelf 
werken. Ze zijn wel betrokken bij intervisie OCMW en bij Multidisciplinair 
overleg dat via het ziekenfonds wordt georganiseerd. Eventueel moet 
worden bekeken of intervisie onder coaches van verzorgenden en 
outreachende werkers relevant is?  

- Gezinszorg is heel toegankelijk. Er zijn geen wachtlijsten, iedereen kan 
worden geholpen en in samenspraak met de cliënt wordt er snel opgestart. 
Naast de verzorgende moet er wel ook een externe hulpverlener zijn. Bvb als 
iemand snel uit de psychiatrie wordt ontslaan en de ondersteuning door het 
Mobil team kan niet meteen worden opgestart, is het heel erg zwaar voor de 
verzorgende. Kan er gezinszorg worden opgestart bij een dakloze met een 
referentie-adres? Als er een rijksregisternummer is, wel. Wat als de cliênt 
niet opendoet? Als er een gesprek mogelijk is, laten gebeuren, rekening wel 
sturen en blijven komen. Wat met mensen met een 
verslavingsproblematiek? Belangrijk om niet de raad te geven om te stoppen 
(cfr waarden en normen) maar eerder de eigen vraag van de cliënt 
vooropstellen. Binnen Familiezorg Oost-Vlaanderen wordt geëxperimenteerd 
met duo-werk (zo moet de verzorgende niet alleen binnenkomen) en het 
toelaten van roken/drinken. Niet alles mag: iemand anders op bezoek, zat 
zijn is terugkomen andere keer (moet wel worden betaald), naakt opendoen, 
… 



o Project Sabayon voor 10 à 15 mensen (aangemeld via AZIZ of 
cliëntoverleg alcohol en drugs, rond ‘quality of life’ en met als 
bedoeling om de hulpverlening bewust te maken dat ‘stoppen’ niet 
prioritair is.   

- Belangrijk is dat er wordt ingezet én op welzijn én op gezondheid. Bij de 
eerstelijnszones zijn welzijnspartners optioneel en dat is jammer vanuit 
holistisch perspectief. Nu wordt ook de thuiszorg vaak gemedicaliseerd, of 
verloopt ze volgens dezelfde procedures als de zorg in een instelling (bvb 
Mobil Team). Belangrijk is om ook in te zetten op welzijn, en niet te stoppen 
als de medicatie niet wordt genomen.  

-  Een ander groot probleem dat wordt gesignaleerd is dat er wel wordt 
ingezet op de problematiek (dementie, psychische problemen, 
gedragsproblemen) maar niet op vervuilde woonsituaties. En die komen 
meer en meer voor. Vaak wordt gezinszorg niet opgestart omwille van een 
vervuilde en/of slechte woonsituatie. Dit is inderdaad een grens in functie 
van de veiligheid van de verzorgende. Om de vervuiling aan te pakken zijn er 
niet veel mogelijkheden. Eerst en vooral moet de cliënt bereid zijn om het 
aan te pakken (als er geen motivatie is, dringen we weer onze normen op). 
Als er bereidheid is, kan er een verzorgende worden ingezet. En om de 
vervuiling zelf aan te pakken is er ook niet veel mogelijk: privé-organisaties 
kosten handenvol geld, hulpverleningsorganisaties doen het soms zelf 
(wooncoaches, straathoekwerkers, …) en in laatste instantie komt men bij 
het OCMW terecht. Vroeger nam het OCMW dat op. Soms moet er eerst een 
opkuis gebeuren vooraleer er aan psychisch welzijn kan worden gewerkt. Als 
het opgeruimd is en er is bereidheid van de cliënt kan de verzorgende 
meteen opstarten. Er bestaat ook een art 135: bevel tot ontruimen en 
opkuisen omwille van gezondheid, en dan is er voorrang mogelijk voor 
sociale woning.  De Dienst Wonen heeft een plan van aanpak uitgewerkt: 
definitie extreme vervuiling, samenwerking Dienst Wonen, Gezondheid en 
OCMW, plan van aanpak met uitgeschreven flow tem nazorgtraject en 
opvolging door verzorgende. Maar er is geen volk noch financiëring voor. 
Kunnen we niet ergens geld recupereren? Dienst Ouderenzorg en Dienst 
Wonen zitten binnenkort samen rond dit specifieke signaal.  
  

Samenvattend kunnen we deze lijnen onderscheiden: 

- Vorming en ondersteuning: 

o  door gespecialiseerde sectoren (VAPH, GGZ (Mobil team, 

Cliëntbureau), …) of  

o door de eigen organisatie (referentiepersonen, coaches, 

sectorverantwoordelijken) 

o over: waarden en normen, netwerkversterkend werken, brugfunctie  

- Rol in gezamenlijk cliëntoverleg 

- Rekening houden met de draagkracht van verzorgenden 

- Voorwaarde gezinszorg: rijksregisternummer, bereidheid cliënt, ook externe 

hulpverlener 

 

4. BIE MELIS VAN KDGH OVER NETWERKVERSTERKEND WERKEN IN DE HULPVERLENING 
Zie presentatie 

  

http://www.wrg.be/upload/20171116Netwerkversterkendwerken.pdf


De druk om met netwerken iets te doen verhoogt. Het beleid en de hulpverleners zijn 

overtuigd maar er gebeurt weinig mee. Ook is het voor kwetsbare mensen geen evidentie om 

hun netwerk aan te spreken. Wat wel belangrijk is dat je als hulpverlener werkt vanuit een 

empowerende visie en dus niet teveel zorgen/taken overneemt. Ook vergt het een zekere 

creativiteit om netwerken niet alleen in te zetten ifv de oplossing van een probleem: sterktes 

benadrukken, benoemen van functies die door het netwerk worden opgenomen, gebruik 

maken van methodieken als genogram, persoonlijke toekomstplanning, 

eigenkrachtconferenties, … 

 Reacties: 

- Er zijn met de cliënt is belangrijker dan de agenda van de hulpverlening 

- De eigen waarden en normen kunnen opzij zetten als hulpverlener 

- Het is een misverstand dat mensen in armoede niet beschikken over een netwerk, cfr 

contactenlijst gsm. LUS vzw zet daarop in 

- Je moet niet alleen in crisis op zoek gaan naar een netwerk. Gezinszorg bvb zet in op 

bridging, bruggen leggen. 

- Ook contacten tussen cliënten kunnen zinvol zijn: cfr burenhulp. Belangrijk is dat de 

hulpverlening ontmoeting faciliteert 

- Mensen kunnen meer dan 1 rol innemen (slechte vriend, maar ook dealer, maar ook 

vertrouwenspersoon en iemand om vrije tijd mee door te brengen) 

- Belangrijk is dat je als hulpverlener onbevooroordeeld kan luisteren naar het verhaal 

van de cliënt 

- De creativiteit van de hulpverlener is nodig om drempels te overbruggen, om 

netwerken te zien, … 

- Netwerken zullen structurele tekorten niet oplossen (wonen, werken, …) 

5. AFRONDING 
- Verslag 
- evaluatie,  
- volgende gezamenlijk forum binnen 6 maanden, datum wordt snel 

doorgegeven 
 

 

Aanwezig: Annemie Van Hoecke (Dienst Wonen, 2), Bie Melis (Karel de Grote Hogeschool), Bjorn 

Denaert (Sociale regie, 1), Cindy Bracke (Cliëntenbureau, 2), Diete Glas (Preventie voor Veiligheid, 2), 

Els Devriendt (OCMW Ouderenzorg, 2), Els De Vos (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, 1), Hilal Kat (IN-

Gent, 1), Ineke Similion (Familiezorg Oost-Vlaanderen, 2), Johan Witters (KRAS Gent, 1), Johan Geldof 

(Sociale Regie, 1), Jonathan Vercruysse (vzw Apart, 1), Kathleen Snoeck (Jeugddienst, 1), Katrien Van 

Goidsenhoven + stagiair Jutta (Sociale Regie, 2),  Koen Berwouts (Welzijnsoverleg Regio Gent, 1), Kris 

De Roos (vzw Thuishulp, 2), Kristel Martens (Huis van het Kind Gent, 1), Laila Roegies (Familiehulp, 2), 

Liesbeth Moers (Onderwijscentrum Gent, 1), Linda Mentens (CAW Oost-Vlaanderen, 2), Memet 

Karaman (IN-Gent, 1), Michèle Van Elslander (Welzijnsoverleg Regio Gent, 2), Neelke Vernaillen 

(kabinet schepen Coddens, 1), Olivier Clauw (kabinet Schepen Tapmaz, 2),  Regine Laverge (Dienst 



Werk, 1), Ria Roosens (KRAS Gent, 1), Riet Konings (Obra/Baken, 2), Sarah Voets (OCMW Gent, 2), 

Thomas Maeseele (OCMW Gent), Tijl Meheus (Dienst Outreachend Werken, 2), Vanja triest (OCMW 

Gent, 2), Wim Depuydt (Justitiehuis Gent, 2), Wim Vandendriessche (Sportdienst, 1) 

 

 

Verontschuldigd: Kristel Danel (Dienst Welzijn en gelijke Kansen), Eric Dirikx  (data en Informatie), 

Natasha Vanhulle (samenlevingsopbouw Gent), Sieglinde De Graef (Kind en Gezin), Trees de Bruycker 

(OCMW Gent), Betty Johnson (Gentse Wijkgezondheidscentra), Els Lecompte (OCMW Ouderenzorg), 

Sara Goossens (Justitiehuis), Claudine Roelkens (OCMW Gent)   

 


