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Studiedag Eenzaamheid | Lokale dienstverlening  



WELKOM 
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    10.00 – 10.20 uur | welkomstwoord en inleiding: Eric Nysmans (WZK) 

    10.20 – 11.10 uur | ‘den babbel’, van opzet tot resultaat: Ellen Koppen (TZK) en 

Liesbet Lommelen (Vonk3) 
    11.10 – 11.25 uur | pauze 

    11.25 – 12.00 uur | eenzaamheid en de rol van de zorgprofessional: Liesbet Buret de 

Longagne (TZK), Patrick Verhaest, Hilde Nuyts (VSPW) 
    12.00 – 12.30 uur | oog voor eenzaamheid, kennismaking methodiek: Leen Heylen 

(Vonk3) 
    12.30 – 13.15 uur | broodjeslunch 

Studiedag 13 december ‘18 



Foto: Vlaamse Ouderenraad  

Welkomstwoord & inleiding  

 

Tinne Rombouts, burgemeester Hoogstraten 

Eric Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen   



DEN BABBEL 
RESULTATEN BEVRAGING THUISZORG KEMPEN 
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Thuiszorg Kempen: Ellen Koppen, Gil Peeters  
Vonk3: Jeroen Knaeps, Leen Heylen, Liesbet Lommelen 

 



DEN BABBEL 

1. Aanleiding & opzet 

2. Sociaal netwerk 

3. Eenzaamheid 
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1. AANLEIDING EN OPZET 

Dag van de zorg 2017 
Praktijkonderzoek eenzaamheid en betekenisvolle relaties 

 

• De verzorgende als onderzoeker 

• In samenwerking met Vonk 3 Thomas More 
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1. AANLEIDING EN OPZET 

• Wat willen we bereiken? 

 

− een zicht krijgen op het sociaal netwerk en de 
beleving van eenzaamheid bij hun cliënten.  

− een diepgaand contact tussen cliënten en 
verzorgenden stimuleren. 

 

MAAR HOE?  
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1. AANLEIDING EN OPZET 

• Eenzaamheid is geen 
gemakkelijk onderwerp om over 
te praten.  
− Stigma: mislukt, zielig, er niet bij 

horen …  

 

• Er rust een taboe op en er 
heersen nog verschillende 
misvattingen over. 
− Twee op drie 65-plussers die zich 

eenzaam voelen, vinden het 
moeilijk om hierover te praten   
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1. AANLEIDING EN OPZET 

• Het opzet is  

− verzorgenden te stimuleren om het gesprek aan 
te gaan  

− data op een zo gestructureerd mogelijke manier 
te verzamelen om te analyseren 

 

• Methode 

− met inspraak van verzorgenden en 
verantwoordelijken werd een interviewleidraad 
uitgewerkt 
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1. AANLEIDING EN OPZET 

• 674 cliënten werden betrokken 

 

• 543 namen effectief deel aan het gesprek (81%) 

• Representatief voor Thuiszorg Kempen maar niet te 
veralgemenen naar de thuiszorg op Vlaams niveau 

• Niet deelname vnl. dementie, weigering, ziekte,… 
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1. AANLEIDING EN OPZET 

Profiel van de deelnemende cliënt 
  

Leeftijd Vnl. leeftijdscategorie 80-89 jaar: 39% 

Geslacht Man: 36% 

  Vrouw: 64% 

Alleenwonend 71% 

Niet werkend 95% 

Burgerlijke staat Weduwe/ weduwnaar: 52% 

  Ongehuwd: 20% 

  Gehuwd: 16% 

  Gescheiden 12% 
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2. SOCIALE NETWERK 
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Heeft dagelijks tot wekelijks 

contact met … 
Wenst meer contact met… 

Heeft voldoende 

contact met… 

Kinderen (85%)  

  

Kinderen (31%) 

 

Poetsvrouw (61%)   Poetsvrouw (87%) 

 

Schoonkinderen (48%) 

  

Schoonkinderen (70%) 

Hulpverleners (44%)                

dokter, verpleging, gezinszorg  

  

  
 Hulpverleners (89%) 

 

Kleinkinderen (40%) 

  

 Kleinkinderen (41%) 

 
  



2. SOCIALE NETWERK 
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Heeft dagelijks tot 

wekelijks contact met … 
Wenst meer contact met… 

Heeft voldoende contact 

met… 

Anderen (72%) 

Gezinszorg, kinesist, 

dorpsgenoten, pedicure 

Anderen (15%) 

Bijna uitsluitend 

‘verzorgenden’ 

Anderen (85%) 

 



2. SOCIALE NETWERK 

• Kan beroep doen op  
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  Klusjes in/om huis 
Planten, dieren, 

oppas 
Serieus gesprek 

Familie 71% 74% 67% 

Buren 36% 38% 13% 

Vrienden  27% 17% 24% 

Hulpverleners 57% 15% 51% 

Iemand anders  13% 4% 13% 



2. SOCIALE NETWERK 
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Ja 

Min of 

meer 
Nee 

Ik maak deel uit van een groep vrienden 39% 13% 47% 

Er zijn mensen met wie ik goed kan praten 84% 14% 3% 

Ik mis gezelligheid om me heen 29% 28% 44% 



3. EENZAAMHEID  

• “Eenzaamheid is het subjectief ervaren van 
een onplezierig of ontoelaatbaar gemis van 
(kwaliteit van) bepaalde sociale relaties”  

     

    (de Jong-Gierveld, 1984) 
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3. EENZAAMHEID 

• Definitie eenzaamheid door bril cliënten (N=444) 

− Alleen zijn, niemand hebben, weinig contacten 

− Praten en het gebrek hieraan 

− Missen van specifieke personen 

− Gemis, missen 
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3. EENZAAMHEID 

Sociale eenzaamheid  

 

 

 

 

 

 

 

Emotionele eenzaamheid  
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3. EENZAAMHEID 

• Cijfers eenzaamheid vanuit de ‘babbels’ 

 

54% ervaren een (zeer) sterke  

emotionele eenzaamheid  

 

 

35% ervaren een (zeer) sterke  

sociale eenzaamheid 
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3. EENZAAMHEID 
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Oorzaken van eenzaamheid volgens cliënten 

Alleenstaand zijn 

Geen vrienden hebben 

Ziek zijn 

Geen familie hebben (in de buurt) 

Minder mobiel zijn 

Ruzie met familie/ vrienden 



3. EENZAAMHEID 

Attitude t.a.v. volgende stellingen (akkoord %) 
  

Vooral ouderen voelen zich eenzaam 71% 

De meeste mensen hebben zich in hun leven wel eens eenzaam 

gevoeld 
92% 

Het is moeilijk om tegen iemand te zeggen dat je je eenzaam 

voelt 
73% 
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3. EENZAAMHEID 

• Geslacht  

− Emotionele eenzaamheid: 
hoger bij vrouwen dan bij 
mannen 

 

− Sociale eenzaamheid:       
geen verschil  
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3. EENZAAMHEID 

• Leeftijd  

− Emotionele eenzaamheid: des te 
ouder, des te minder 

− Sociale eenzaamheid: des te ouder, 
des te minder (vooral 80+) 

 

− Meest kwetsbaar voor beide types: 
50-69- jarigen  
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3. EENZAAMHEID 
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• Burgerlijke staat: emotionele eenzaamheid 
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3. EENZAAMHEID 

• Burgerlijke staat: sociale eenzaamheid 
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3. EENZAAMHEID 

− Tijdstip gevoelens van eenzaamheid 

 

• Vrouwen en alleenwonenden  

» in het weekend  

• Jongere ouderen (50-59 jaar)  

» vaker op feestdagen dan andere leeftijdsgroepen 

• Jonger dan 50  

» vaker ‘s nachts, ‘s ochtends en overdag dan andere 
leeftijdsgroepen  
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3. EENZAAMHEID 

• Wat kan helpen 
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3. EENZAAMHEID 
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Wat is helpend naar leeftijd 

  

Jonger dan 50 Samen koken/ eten 

50- 59 jaar Eens goed babbelen 

Jonger dan 69 Praten met een psycholoog 

80 plussers Eens goed babbelen (niet ‘met psycholoog’) 

90 plussers 
Samen koken/ eten (niet ‘eens goed 

babbelen’) 



3. EENZAAMHEID 

Wat is helpend naar geslacht 

  

Gewone babbel 
77% van de vrouwen 

85% van de mannen 

Diepgaandere babbel 
65% van de vrouwen 

56% van de mannen 
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3. EENZAAMHEID 

• Activiteiten frequentie 
• Ongeveer de helft van de mensen gaat meer dan 

maandelijks eens iets eten of drinken 

• 47% gaat wekelijks wandelen of fietsen  
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Welke activiteiten doe je nog zoal (top 5) 

Denksport 

Kunst/ creatief bezig zijn 

PC/ internet/ facebook 

Koken 

Lezen 



3. EENZAAMHEID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 

Wat wil je nog eens doen? 

Wandelen (54%) 

Iets gaan drinken (50%) 

Gaan winkelen (35%) 

Naar het kerkhof gaan (34%) 

Gaan zwemmen, naar de markt gaan, op reis gaan, … 



3. EENZAAMHEID 

• De cliënt en de hulpverlener: den babbel 
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 Mate van tevredenheid over beleid i.v.m. 

“babbelen met cliënten” 

Goed 91% 

Gewoon 4% 

Niet goed 0% 

Geen antwoord/missing 5% 



3. EENZAAMHEID 
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Wat zou je missen als de verzorgende 8 weken niet zou komen? (aantal) 

Den babbel: 266 (praten, babbelen, een goed gesprek…)  

Koken en eten: 102 

Alles: 46 

Strijken: 40 

Gezelligheid: 25 

Boodschappen: 23 

Poetsen: 19 

Huishouden: 16 

Vriendschap: 7 

Wandelen: 6 



3. EENZAAMHEID 

De cliënt (65+) van Thuiszorg Kempen t.o.v. 
Vlaamse 65+ 

 

− Sociale eenzaamheid: weinig verschillen  

 

− Emotionele eenzaamheid: grotere verschillen 
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BEDANKT OM AANDACHT TE HEBBEN VOOR 
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Foto: Vlaamse Ouderenraad  

Pauze  



Foto: Vlaamse Ouderenraad  

Aan het woord  

 

Liesbeth Buret de Longagne (Thuiszorg Kempen) & 
Hilde Nuyts (CVO-VSPW Mol) 



Eenzaamheid: 
De rol van de zorgprofessional 

Patrick Verhaest 

CVO VSPW Mol 

 

 

Studiedag Eenzaamheid in de thuiszorg 

Vonk3 Thomas More en Thuiszorg Kempen 

13 december 2018 

 

 



Eenzaamheid:  
De rol van de zorgprofessional 

1. Begeleider in de thuiszorg: Projectopleiding voor 

    Thuiszorg Kempen 

 

2. Ontwikkelingen in het woonzorgcentrum  

 

3. Paradigmashift… Maar gaat over het gewone leven… 

 

 

 



1. Projectopleiding  
    Begeleider in de thuiszorg 

• Thuiszorg Kempen: Veranderende doelgroep en toenemende complexiteit 
van zorgvragen. Tot uiterst complex…  

• Nood aan agogische competenties  

• Van taakgericht naar doelstellingsgericht en procesgericht werken!  

• Geen basis voor vanuit opleiding verzorging 

 Terugvallen op eigen maturiteit 

 Indrukwekkend werk!  

 

 Tweejarige opleiding Begeleider in de thuiszorg:  

 1 dag les per week = 16 modules x 40 lestijden (LT) = 640 LT 

 2 x 160 uur stage 

 12 x halve dag supervisie = 48 LT 

 

 

 

 



1. Projectopleiding  
    Begeleider in de thuiszorg 

Een greep uit de beoogde competenties:  

- Responsief en authentiek communiceren 

- Emancipatorisch handelen 

- Methodisch-agogische begeleiding van de individuele cliënt 

- Ethische reflectie, Deontologisch en ethisch handelen 

- Deelnemen aan het opstellen van een individueel begeleidingsplan 

- De hulpvraag van de cliënt duiden vanuit een orthopedagogisch, psychologisch 
of sociaal-cultureel kader 

- De ontwikkeling van de cliënt stimuleren, voortbouwend op de aanwezige 
krachten 

- Culturele denkkaders, waardenpatronen, normen en gewoontes, 
integratieprocessen naar beide partijen verhelderen en vertalen (intercultureel 
werk) 

- Begeleidend handelen vanuit een (orthoped)agogisch kader t.a.v.: 

° Cliënten met psychiatrisch problemen 

° Cliënten met psychosociale problemen (kansarmoede, verwaarlozing, 
verontrustende opvoedingssituatie, …) 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ontwikkelingen in het WZC 

Beleidsaanbevelingen animatie (2015):  

 - Professionalisering animator: 

  ° Naamsverandering: Woon- en leefbegeleider 

  ° 6 rollen verdiepen  

  ° … 

 - Woonleefbeleid noodzakelijk: 

  ° Model voor woonleefbeleid in ontwikkeling 

  ° Lerende netwerken  

 

 www.woonleefwijzer.be:  

project koepelorganisaties VVSG – Zorgnet Icuro – Vlozo 

 

 

http://www.woonleefwijzer.be/


De bedoeling:  

kwaliteit van wonen en leven 

 

 Uit eigen kracht en regie handelen 

 Verbondenheid 

 Betekenisvolheid 

 Zelfwaardegevoel 

 Hoop en optimisme 

 Zich thuis voelen  

 

 

= Factoren die herstel bevorderen volgens 
onderzoek in geestelijke gezondheidszorg 
(Leamy e.a., 2011).  

 



Woonleefsporen vanuit het 

perspectief van de 

bewoner 

Het werken van iedereen 

op de woonleefsporen 

 

> Generalistische taken en 

competenties 

De rollen van de BWL 

 

 

 Specialistische taken en  

competenties 

 

Het eigen leven  Cliëntgedreven werken Mentor 

Het huiselijke leven Huisgericht werken Livingbegeleider 

Het actieve leven  Activiteitengericht werken  Activiteitenbegeleider 

Het culturele leven  Cultuurgericht werken Cultuurcoach 

Het buurtleven Buurtgericht werken Buurtbetrekker 

Het betere leven  Verbetergericht werken  Referentiepersoon wonen 

en leven 

Verhaest & Vanden Bussche, 2018 



Relatie  tussen de zes sporen 

RIJKDOM VOEDING 

Verhaest & Vanden Bussche, 2018 



3. Paradigmashift voor de zorg ! 
 

 

 

 

 

Oud paradigma 
  

Nieuw paradigma 

Probleemgericht 
  

Oplossingsgericht 

Gericht op klachten en 
symptomen 

Gericht op (groei)mogelijkheden 
  

Therapeutisch handelen 
  

Persoonsversterkend handelen 

Macht en dwang 
  

Empowerment, regie bij de cliënt 

Paternalisme 
  

Cliëntgericht 

Expert 
  

Partner 

Diagnose als vertrekpunt Persoon als vertrekpunt 
  

Interventie  
  

Presentie - Zorgrelatie 

Zorg als vertrekpunt Wonen en leven als vertrekpunt 
  

Taakgericht 
  

Persoons- en procesgericht 



 

 

 

 

De agogisch georiënteerde thuisverzorgende als specialist van het 
gewone leven!  

 

Neemt het niet over van de cliënt maar: 

- Schakelt zich in in het gewone leven 

- Bouwt aan zorgrelatie 

- Biedt een ruggengraat die de ander helpt het gewone leven (weer) 
(beter) aan te kunnen 

- Gaat als een gids mee op weg (begeleider) 

- Is gericht op de bedoeling via concrete doelstellingen door de 
cliënt bepaald 

 

Eenzaamheid:  

 Primaire en secundaire preventie via deze ruggengraat 

In het bijzonder:  

Betekenisvolheid, sociale rollen en van betekenis zijn 

 Louter probleemgerichte aanpak pas in tweede instantie 

 

 

 

3. Maar gaat om het gewone leven… 
 



 

 
Jeroen Knaeps en Leen Heylen 

(MEER) OOG VOOR EENZAAMHEID 
KENNISMAKING METHODIEK 

51 



• Waarom (meer) oog voor eenzaamheid  

• Doel online werkboek ‘oog voor eenzaamheid’  

• Een blik in het online werkboek  

IN DEZE PRESENTATIE  
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• Gezondheidsproblemen & eenzaamheid gaan 
hand in hand 

EENZAAMHEID BIJ ZORGBEHOEVENDEN  
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Eenzaamheid 

 

Gezondheid 

Vaak Soms Nooit of bijna 

nooit  

Excellent 2% 6% 93% 

Heel goed  2% 13% 85% 

Goed  5% 20% 75% 

Redelijk  8% 23% 69% 

Slecht 27% 20% 53% 

EENZAAMHEID BIJ ZORGBEHOEVENDEN  

Tabel: Eenzaamheid naar ervaren gezondheid  

Bron: SHARE, golf 6, Vlaamse 50+  
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• 54% van de cliënten ervaart (zeer) sterke 
emotionele eenzaamheid  

• 35% van de cliënten ervaar (zeer) sterke 
sociale eenzaamheid  

EENZAAMHEID BIJ ZORGBEHOEVENDEN  
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• 18% van de 25- tot 79-jarige Vlamingen voelt 
zich soms tot vaak eenzaam  

• 44% van de 25- tot 79-jarige mantelzorgers 
voelt zich soms tot vaak eenzaam  

EENZAAMHEID BIJ MANTELZORGERS  
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Bron: Vandezande & Bronselaer, 2016  



 

EENZAAMHEID BIJ MANTELZORGERS  
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• Zowel de zorgbehoevende als de 
mantelzorger in vizier  

 

• Potentieel om vanuit hun rol van betekenis te 
zijn in de preventie en aanpak van 
eenzaamheid (Kadowaki et al., 2015) 

− Ter info: 108 000 gezinnen ontvingen in 2016 
minimaal 4 uur hulp per week kregen van gezinszorg 
in Vlaanderen (Studiedienst Vlaamse Regering, 2017) 

PROFESSIONALS IN ZORG & WELZIJN  
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• Duur eenzaamheid 

− Voorbijgaande eenzaamheid  

− Situationele eenzaamheid 

− Chronische eenzaamheid  

 

SPIRAAL DOORBREKEN 
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MAAR HOE?  
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• Wat is eenzaamheid juist? 

• Wat zijn de grootste risicogroepen op 
eenzaamheid?  

• Hoe kan je eenzaamheid herkennen?  

• Hoe kan je eenzaamheid bespreekbaar 
maken? 

• Hoe kan je ondersteunen bij eenzaamheid?  

• …  

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING  
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VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK  
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Foto: Vlaamse Ouderenraad 
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METHODIEK: ONLINE WERKBOEK 
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• Op een laagdrempelige manier wegwijs 
maken in het thema eenzaamheid  

• Kan doorlopen worden op eigen tempo en 
eigen interesses  

• Mix van informatie, oefeningen en inspiratie  

• Open toegankelijk 

DOELSTELLING  
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• Studenten (vb. verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal werkers, ergotherapeuten, …)  

• Docenten  

• Professionals in zorg en welzijn (en iedereen 
die in aanraking komt met risicogroepen op 
eenzaamheid) 

• Vrijwilligers (vb. huisbezoekvrijwilligers, seniorenraden, …)  

• … 

 

DOELGROEP  
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METHODIEK: ONLINE WERKBOEK 
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• Drie modules  

 



METHODIEK: ONLINE WERKBOEK 
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− Wat?  

− Types?  

− Wie? 

 

 



 

WAT? 
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http://www.oogvooreenzaamheid.be/types.html


 

WIE? 
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http://www.oogvooreenzaamheid.be/wie.html


METHODIEK: ONLINE WERKBOEK 
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− Signalen  

− Meten 

 

 



 

SIGNALEN  
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http://www.oogvooreenzaamheid.be/signalen.html


METHODIEK: ONLINE WERKBOEK 
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− Proces 

− Gesprek 

− Als organisatie 

− Inspiratie alom 



 

HET GESPREK 
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http://www.oogvooreenzaamheid.be/m3-gesp-start.html


• Eenzaamheid = grote en reële problematiek 
binnen zorg- en welzijnssector  

• Online werkboek: één manier (naast vele 
anderen) om in te zetten op aanpak en 
preventie eenzaamheid  

• Samen (nog) meer oog voor eenzaamheid!  

AFSLUITEND  
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www.oogvooreenzaamheid.be 

 
 

BEDANKT VOOR JULLIE 
INTERESSE! 
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Foto: Vlaamse Ouderenraad  

Lunch  



Namiddag 

1 

Studiedag 13 december ‘18 

 13.15 – 14.00 uur | maatschappelijke uitdagingen en de (actor en 
regie)rol van het lokaal bestuur: Robert Geeraert (Debeco) 

 14.00 – 14.45 uur | het Vlaamse beleid en regelgeving: Liesbeth Van 
Elsacker en Leen Van den Heuvel (VVSG)  

 14.45 – 15.00 uur | pauze 
 15.00 – 15.45 uur | impact op het lokale bestuur – mogelijkheden tot 

samenwerking: Gil Peeters (WZK) 
 15.45 – 16.00 | Slotwoord en netwerkmoment 



Uitdagingen voor het lokale bestuur met betrekking tot dienstverlening in 

zorg en welzijn 

 
Robert Geeraert  (Debeco) 

 

Foto: Vlaamse Ouderenraad  



               Eenzaamheid in de thuiszorg 

• Cliënten Welzijnszorg Kempen: hoog risico op eenzaamheid 
(alleenstaand, gescheiden, verweduwd, niet werkzaam, 
zorgbehoevend)  

• Sociale en emotionele eenzaamheid 

• Betekenis voor openbare woonzorgdiensten 

• Preventie en aanpak 

• Buurtzorg, diensten gezinszorg, lokale dienstencentra 

 



              De meerwaarde van gezinszorg 

• Mandaat voor integrale zorg 

• Werken met (leef)zorgdoelen: sociaal weefsel versterken; hechte, 
affectieve band tot stand brengen (faciliteren) 

• “De babbel”  De verzorgende als vertrouwenspersoon 

• Aandacht: kortere hulpbeurten, weekend- avondwerk (flexibiliteit) 

• Vorming, coaching 

 



De meerwaarde van lokale dienstencentra: 

• Vroegdetectie 

• Preventie 

• Zingeving 

• Verbindend 

• Toeleidend naar zorg 

• Buurtzorgregie (8 functies) 



                                  Buurtzorg 

• Inclusief burgerschap 

• Samenwerkingsverband in de buurt (gezinszorg, ldc, woonzorgcentra, 
VAPH-voorzieningen, hulpverleners, vrijwilligers, buurtcomité, 
plaatselijke verenigingen school, lokale handelaars, horecazaken, 
gewone buren, enz.) 

•  Buurthulp Herent (LDC en jeugdhuis)? Zorg-Samen-Straten (A’pen).. 



                            Please Platform 

• Het eerste on-demand, peer-to-peer (P2P) platform in Europa dat 
'life-enablement services' (levensondersteunende diensten) biedt 

• Het gaat erom dat de gemeenschap en uw buren werkelijk iets 
betekenen in uw leven van elke dag, vaak in kleine maar 
veelbetekenende dingen en op een heel vanzelfsprekende manier. De 
band met uw buren wordt sterker, doordat u dingen samen doet en 
ervaart 

• www.pleaseplatform.eu 

 

 

http://www.pleaseplatform.eu/


 
Deel 1: Maatschappelijke evoluties in welzijn en 
zorg 
 
• Eenzaamheid 

• Verrechtsing van de samenleving/ vermaatschappelijking van zorg 

• Afnemende overheidsfinanciering (trage economische groei)  

• Opkomst burgerinitiatieven 

• Groeiend aanbod van commerciële initiatiefnemers 

• Sterkere positie van de cliënt 

• Toegenomen complexiteit (zorgvragen, regelgeving, technieken) 

• Thuishospitalisatie 



 
Deel 1: Maatschappelijke evoluties in welzijn en 
zorg 
 • Sterkere focus op thuiszorg/desinstitutionalisering 

• Nood aan variatie in aanbod van wonen, zorg en welzijn:ondernemersrol 

• Woonzorgcentra van de toekomst 

• Groepsvorming 

• Schaarste op de arbeidsmarkt 

• Geïntegreerde zorg 

• Groeiend belang van ICT-technologie 

• Ongelijkheid in gezondheid en welzijn 

• Culturele diversiteit 

 



 
Deel 2: Betekenis voor de openbare 
woonzorgdiensten 
 
• Gezinszorg 

• Preventie/vroegdetectie (kwetsbare burgers) 

• Lokale dienstencentra 

• Buurtzorg/Buurthulp 

• Samenwerking met buurtinitiatieven 

• Eigen aanbod/regierol 

 

 



 
Deel 2: Betekenis voor de openbare 
woonzorgdiensten 
 
• Ondersteunen van zelfregie en participatie van zorgvragers 

• Bewaken van kwaliteit van aanbod/toegankelijkheid 

• Groepsvorming  

• Optimaliseren van bestuursvorm 

• Interculturalisering 

• Geïntegreerde zorg 

 

 



         Samenwerking met buurtinitiatieven 

Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt 

• Oudere inwoners van Austerlitz de mogelijkheid bieden om zo lang 
mogelijk zelfstandig in het dorp te blijven wonen. De coöperatie 
organiseert de nodige steun, zorg en hulp voor ouderen en andere 
zorgbehoeftigen in het dorp. (zorgwoningen), brede school, 
peuterspeelzaal 

• 1500 inwoners, 38% lid, 2 euro/maand, 90 vrijwilligers, 2 betaalde 
krachten, dorpsondersteuner-indicatiesteller WMO 

• Subsidie gemeente, provincie 

• www.nlzorgtvoorelkaar.nl 



     Samenwerking met buurtinitiatieven 

Zorgcoöperatie Hogeloon (2100 inwoners) 

• Diensten ter ondersteuning van het welzijn en de zorgverlening 

• Leden bepalen het aanbod: zij geven aan waar behoefte aan is 

• Alle inwoners van Hoogeloon kunnen gebruik maken van diensten 

• De welzijnsdiensten worden voor een belangrijk deel door vrijwilligers 
verricht 

• Zorgdiensten (dagbesteding, zorgthuis en de zorgvilla’s) in 
samenwerking met professionals van Joris Zorg 

Stadsdorpen Amsterdam 



              Eigen aanbod en/of regierol 

• Eigen aanbod 

• Dringend nood aan coördinatierol lokale besturen 

• Samenwerking met geloofwaardige privé-partners 

• Interdisciplinaire buurtteams 



Ondersteuning van zelfregie en participatie 
van gebruikers 
• “Nieuwe klanten” 

• “Baby Bloomers”: narcistisch, competitief, rebels, welness 

• “Master bloomers”: selfness, status, kwaliteit leven, 

• Keuzemogelijkheid/modulair aanbod 

• Rolmodel in eigen voorzieningen: inspraak, participatie, 
leefzorgplannen, nieuwe competentieprofielen medewerkers 

• Persoonsvolgend budget 

• Zorgtickets: erkende voorzieningen, geen cash, commerciële 
organisaties??? Dubbele financiering??? 

 



Ondersteunen van zelfregie en participatie van 
zorgvragers: enkele ideeën  
• Managementteam/Werkgroepen met cliënten/mantelzorgers: 

Kwaliteit, selectie,.. 

• Vorming aan bewoners/cliënten 

• Ervaringsdeskundigen 

• Bewaken van kwaliteit 

• Samenwerking met lokale ouderenadviesraad, verenigingen voor 
gebruikers en mantelzorgers, VPP 

 

 



   Ondernemersrol: nieuwe woonzorgvormen 

• Zorgzame intergenerationele buurten 

• Woongemeenschappen (Thuishuis, Herbergier, Knarrenhof) 

• Kleinschalig genormaliseerd wonen 

• Omvorming verzorgingshuis in intergenerationele appartementen 

• Buurtcirkels 

• Zorgbutler 

• …. 



                            Groepsvorming 

• Multi-functionele centra/eerstelijnsnetwerken 

• Autonome zorgbedrijven 

• Integratie ouderenzorg/thuiszorg/… 

• Intercommunale samenwerking 



              Optimaliseren van bestuursvorm 

Principes 

• Democratie en Participatie 

• Transparantie 

• Interne verantwoording en controle 

Het belang van Goed Bestuur 

• Nieuwe uitdagingen: VM,PVF, intersectoraal samenwerken, 
netwerken,… 

• Nodig om zich verder te kunnen ontplooien (verbetering zorg- en 
dienstverlening, intern functioneren) 

 



                 Bestuursorganen: AV/RVB 

• Duidelijke taakverdeling AV, RVB, DB, (statuten), directie (HHR) 

• Meer leden in AV die niet in RVB zetelen 

• RVB geen stemrecht in AV 

• Opstellen complementaire competentieprofielen RVB (AV) 

• Experten, cliënten, mantelzorgers in AV en RVB 

• Permanente ontwikkeling, reflectie, evaluatie 

• Beperkte zittingstermijn 

 

 



                         Interculturalisering 

• Referentiefiguren 

• Vorming medewerkers 

• Betrekken bij beleid 



                       Geïntegreerde zorg 

• Openbare Regionale Diensten Gezinszorg 

• Samenwerkingsverbanden ouderenzorg/thuiszorg/geestelijke 
gezondheidszorg/ zorg voor personen met een beperking 

• Netwerkmanager (netwerklegitimiteit, sterke samenwerking en 
identiteit) 



Intersectorale samenwerking woonzorg/VAPH 

• Geïntegreerde zorg- en dienstverlening 

• Wat kunnen wij leren: sterkere positie van de cliënt, participatie van 
gebruikersorganisaties, ondersteuningsplan, structureel inbouwen 
vermaatschappelijking, centrale zorgindicatie, centrale wachtlijst, 
regionale zorgregie, PVF, multifunctionele centra, sociaal 
ondernemerschap 

• Wat kunnen wij bieden: zorg onze corebusiness, infrastructuur, 
bestaffing, werkorganisatie, dementie, levenseinde/palliatieve zorg 

 

 



Intersectorale samenwerking Woonzorg/Geestelijke 
gezondheidszorg 

• Een grote verscheidenheid aan geestelijke gezondheidsproblemen bij 
bewoners 

• “Bewoners in de kou”: defaitisme-ageïsme-discriminatie, geen of te 
late diagnose, onvoldoende aanbod en toegankelijkheid, geen 
geïntegreerd zorgaanbod (onvoldoende kennis van elkaar, weinig 
samenwerking), woonzorgcentra: huiverig, geen expertise 

• Integratie in Overlegplatforms GGZ 

• Samenwerking met centra geestelijke gezondheidszorg en 
psychiatrische ziekenhuizen (outreach)  

 



Foto: Vlaamse Ouderenraad  

Het Vlaamse beleid en regelgeving 

 

Liesbeth Van Elsacker en Leen Van den Heuvel 
(VVSG)  
 



Het Vlaamse beleid en regelgeving 



  

Toekomst zorglandschap 



VVSG  - VVSG  - 

Inhoudstafel 

Studiedag Vonk3-Welzijnszorg Kempen 28  - 21-12-2018 

• WHO: vraaggestuurde, persoonsgerichte en geïntegreerde zorg- en 
ondersteuningsvoorzieningen 

• Decreet betreffende de woonzorg 
• Principes  

• Structuur 

• Wat brengt de toekomst: 
• LDC 

• Gezinszorg 

• Decreet Vlaamse Sociale Bescherming 
• Principes  

• Persoonsvolgende financiering binnen thuiszorg 

• BelRAI 

• Decreet Eerstelijn 
• Drie niveaus 

• Principes 

• Link decreet Lokaal Sociaal Beleid 
• Geïntegreerd breed onthaal 
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Inhoudstafel 

Studiedag Vonk3-Welzijnszorg Kempen 29  - 21-12-2018 

• WHO: vraaggestuurde, persoonsgerichte en geïntegreerde 

zorg- en ondersteuningsvoorzieningen 
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VVSG  - VVSG  - 

Achterliggende filosofie 

WHO: vraaggestuurde, persoonsgerichte en geïntegreerde zorg- 

en ondersteuning 

Zorg en ondersteuning: 

• Vraaggestuurd 

• Regie van zorg 

• Persoonsgericht 

• Holistische visie 

• Geïntegreerd zorg en ondersteuning  

• Co-producenten 

• Subsidiariteitspincipe 
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Inhoudstabel 

Studiedag Vonk3-Welzijnszorg Kempen 32  - 21-12-2018 

• WHO: persoonsgerichte en geïntegreerde zorg- en 

ondersteuningsvoorzieningen 

• Decreet betreffende de woonzorg 

• Principes  

• Structuur 

• Wat brengt de toekomst: 

• LDC 

• Gezinszorg 

 

 



Decreet betreffende de woonzorg 
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WZD: belangrijkste principes 

Studiedag Vonk3-Welzijnszorg Kempen 34  - 21-12-2018 

Persoonlijke autonomie en keuzevrijheid 
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WZD: belangrijkste principes 

Studiedag Vonk3-Welzijnszorg Kempen 35  - 21-12-2018 

Mantelzorger en gebruiker zijn volwaardige partners 
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WZD: belangrijkste principes 
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Zorg en ondersteuning op maat 

 



VVSG  - VVSG  - 

WZD: belangrijkste principes 
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(versterken van) sociale context van gebruiker 
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WZD: belangrijkste principes 
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Buurtgerichte zorg 
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WZD: belangrijkste principes 
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Aandacht voor preventie en vroegdetectie 
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WZD: belangrijkste principes 
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Participatie 
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WZD: belangrijkste principes 
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Minst ingrijpende zorg 



VVSG  - VVSG  - 

WZD: belangrijkste principes 

• Persoonlijke autonomie en keuzevrijheid 

• Mantelzorger en gebruiker zijn volwaardige partners 

• Zorg en ondersteuning op maat 

• (versterken van) sociale context van gebruiker 

• Buurtgerichte zorg ondersteunen 

• Aandacht voor preventie en vroegdetectie 

• Participatie van gebruikers 

• Minst ingrijpende zorg 
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WZD: Structuur 

Studiedag Vonk3-Welzijnszorg Kempen 43  - 

Lokaal dienstencentrum 

Thuiszorgvoorzieningen 

• Dienst voor gezinszorg 

• Dienst voor oppashulp 

• Dienst maatschappelijk werk ziekenfonds 

• Dienst voor gastopvang 

• Centrum voor dagverzorging 

• Centrum voor kortverblijf 

• Centrum voor herstelverblijf 

Groep van assistentiewoningen 

Woonzorgcentrum 

Vereniging van gebruikers en mantelzorgers 

21-12-2018 
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LDC: Wat brengt de toekomst? 

Visietekst: Zorgzame buurt 

 

Wat? 

“buurt waar voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, 
comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen” 

 

• Geïntegreerde aanpak wonen, welzijn en zorg 

• Sterke sociale cohesie 

• Signalering, toeleiding 

• Actieve betrokkenheid buurt 

 

Regie op 3 niveaus 

• Individueel niveau 

• Wijkniveau: LDC als buurtzorgregisseur? 

• Gemeentelijk niveau 
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LDC - 8 functies 

1. Buurtanalyse  

o Gericht op een buurt 

o Detecteren van behoeftes, verlangens, sterktes, zwaktes, kansen, risico’s 

o Deel van meerjarenplan 
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VVSG  - VVSG  - 

LDC - 8 functies 

2. Detectie 

• Kwetsbaarheid in de buurt detecteren 
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LDC - 8 functies 

3. Toeleiding 

• Noden melden, signaleren 

• Aansluiting garanderen met informele & professionele netwerken 
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LDC - 8 functies 

4. Vormen van partnerschappen en samenwerken 

• Samenwerking tussen organisaties, individuele personen 

• Betrokkenheid sleutelfiguren ,-organisaties uit de buurt  
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VVSG  - VVSG  - 

LDC - 8 functies 

5. Creëren van ondersteuningsnetwerken 

• Vraag-, handelings- en acceptatieverlegenheid wegwerken 

• Preventie en detectie zorgnoden 
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VVSG  - VVSG  - 

LDC - 8 functies 

6. Sensibiliseren, informeren en deskundigheid bevorderen 

• Neutraal informatiepunt 

• Informeren 

• Inzichten, vaardigheden aanscherpen 
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VVSG  - VVSG  - 

LDC - 8 functies 

7. Sociaal gewaardeerde rollen 

• Emotioneel en fysiek welzijn bevorderen 

• Kwetsbaarheid voorkomen 

• Belang vrijwilligerswerking 

Studiedag Vonk3-Welzijnszorg Kempen 51  - 21-12-2018 
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LDC - 8 functies 

8. Beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -evaluatie 

• LDC goed geplaatste actor 

• Integraal beleid 
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VVSG  - VVSG  - 

8 functies 
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Gezinszorg: wat brengt de toekomst? 

Conceptnota: Zorg en ondersteuning op maat, nieuw werkingskader 

voor diensten gezinszorg 

7 speerpunten 
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VVSG  - VVSG  - 

DGZ - speerpunten 

1. DGZ is lokale, toegankelijke en gezinsondersteunende 

thuiszorgactor 

• Lokale verankering 

• Gebruiker kan zelf rechtstreeks hulp aanvragen 

• Maximale regie voor gebruiker 

• Collectieve zorgvraag 

• Oog voor hele context, gericht op alle levensfasen 

 

Studiedag Vonk3-Welzijnszorg Kempen 55  - 21-12-2018 



VVSG  - VVSG  - 

DGZ - speerpunten 

2. Één aanbod gezinszorg (DGAT wordt DGZ) 

• Indicatiestelling biedt toegang tot integraal aanbod  verzorgenden + 

logistieke medewerkers 

• Overgangsmaatregel voor logistieke diensten 

• Ook oppas en karweidienst 

• Beperkte uitbreiding taken poetshulp 

• Doel: verantwoorde kwalitatieve zorg en ondersteuning op maat van de 

cliënt 
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VVSG  - VVSG  - 

DGZ - speerpunten 

3. Afgestemde gezinszorg binnen een integraal aanbod 

• Doelstellingsgericht werken 

• Geïntegreerde zorg, buurtgerichte zorg, samenwerking, 

informele zorg 

• digitalisering (gegevensdeling, digitaal zorg- en 

ondersteuningsplan) 

• Verruimen van 1-op-1-relatie 
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VVSG  - VVSG  - 

Inhoudstafel 

Studiedag Vonk3-Welzijnszorg Kempen 58  - 21-12-2018 

• WHO: persoonsgerichte en geïntegreerde zorg- en 

ondersteuningsvoorzieningen 

• Decreet betreffende de woonzorg 

• Principes  

• Structuur 

• Wat brengt de toekomst: 

• LDC 

• Gezinszorg 

• Decreet Vlaamse Sociale Bescherming 

• Principes  

• Persoonsvolgende financiering binnen thuiszorg 

• BelRAI 

 

 



Decreet Vlaamse Sociale Bescherming 



VVSG  - VVSG  - 

Zorgbudgetten 

• Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 

• Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 

• Basisondersteuningsbudget 
 

Zorg en ondersteuning 

• Residentiële ouderenzorg 

• Mobiliteitshulpmiddelen 

• Transmurale zorg (Kortverblijf, dagverzorging, e.d.) 

• Geestelijke gezondheidszorg 

• Revalidatie 

• Thuiszorg 
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VVSG  - VVSG  - 

Vlaamse sociale bescherming: Thuiszorg 

Persoonsvolgende financiering binnen thuiszorg: 2024? 

o 3 luiken van financiering: 

 Zorggebonden financiering = persoonsvolgende financiering (PVF) 

• O.b.v. objectieve inschaling van zorgbehoefte 

• met BelRAI en BelRAI-screener  

 Organisatiegebonden financiering 

• Uitgaven specifiek en noodzakelijk voor  

   duurzame uitbating 

• Onafhankelijk van zorgbehoefte gebruikers 

Gebruikersbijdrage 
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Vlaamse sociale bescherming 
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Vraaggestuurde zorg 

toegankelijk 

kwaliteit van leven 
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VVSG  - VVSG  - 

BelRAI 

• Kernopdracht VSB 

• BelRAI: beoordelingsinstrumenten die op een gestandaardiseerde 

manier het functioneren van een persoon in kaart brengt met als 

primair doel een kwalitatieve zorgplanning te realiseren 

• Transmuraal gebruik, multidisciplinaire aanpak 

geïntegreerde hulpverlening 

• BelRAI Screener 

• Kort screeningsinstrument 

• Uniforme verblijfsneutrale toegangspoort 
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VVSG  - VVSG  - 

Inhoudstafel 
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• WHO: vraaggestuurde, persoonsgerichte en geïntegreerde zorg- en 
ondersteuningsvoorzieningen 

• Decreet betreffende de woonzorg 
• Principes  

• Structuur 

• Wat brengt de toekomst: 
• LDC 

• Gezinszorg 

• Decreet Vlaamse Sociale Bescherming 
• Principes  

• Persoonsvolgende financiering binnen thuiszorg 

• BelRAI 

• Decreet Eerstelijn 
• Drie niveaus 

• Principes 

• Link decreet Lokaal Sociaal Beleid 
• Geïntegreerd breed onthaal 

 

 



Decreet Eerstelijn 



VVSG  - VVSG  - 

Eerstelijn 

• Doel?  

• Versterking, afstemming, vereenvoudiging en integratie van de structuren 

op de eerste lijn.  

• 3 niveaus 

• Eerstelijnszone 

• Regionale zorgzone 

• Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) 

• Situering gezinszorg, lokale dienstencentra 
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Eerstelijn 
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Eerstelijn- Principes 

• Uitgangspunt: WGO-model 

• Persoon staat centraal, focus op preventie 

• Geïntegreerde zorg & ondersteuning 

• Gegevensdeling 

• Doelstellingsgerichte werking 

• Subsidiariteitsprincipe 

• Kwaliteitsdenken i.k.v. maatschappelijk verantwoorde zorg en 

ondersteuning 

• Toegankelijkheid, rechtvaardigheid, aanvaardbaarheid,… 
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Eerstelijn - link Decreet Lokaal Sociaal Beleid 

Decreet LSB 

• Vermaatschappelijking  

• Grondrechtenvisie 

• Toegankelijkheid  

     Geïntegreerd Breed Onthaal 

EL  LSB 

• Zorgraad ELZ ondersteunt ontwikkeling GBO 

• Zorgcoördinatie ELZ: zorgteam  zorgcoördinatie LSB: GBO 
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Rode draad 

• Vraaggestuurde, persoonsgerichte, geïntegreerde zorg en 

ondersteuning 

• Gezinszorg, lokale dienstencentra in opdracht lokaal bestuur: 

• Specifieke aandacht voor kwetsbare groepen 
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Contact 

• Leen Van Den Heuvel- aanspreekpunt voor Thuiszorg Kempen 

Leen.vandenheuvel@vvsg.be 

02/211 56 77 

• Liesbet Van Elsacker 
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Pauze 



Foto: Vlaamse Ouderenraad  

Impact op het lokale bestuur – mogelijkheden tot 

samenwerking 

 

Gil Peeters (WZK) 

 





Welzijnszorg Kempen: 

de kracht van een 

bondgenoot(schap); 

een verhaal in meervoud 
 

 

 

 





Quid lokale dienstverlening?  
• Waarom deze dag? 

• Welke inhoudelijke sporen lijken 

interessant? 

• Hoe kunnen we ons organiseren? 

• Wat zijn ankerpunten?  

• Telkens ook met reflecties 

 
• En daarna: Wat hebben we vandaag geleerd!  



Quid lokale dienstverlening?  
• We bekijken de praktijk van onze dienst voor gezinszorg. 

 

 

 

• Inspiratie  

 



• Maatschappelijke druk wordt lokaal 

opgevangen.  

 

• Opdracht 

• Tijdsgewricht  

• Organisatorische logica  

 



Druk? 

• Vermaatschappelijking 

– Chronische zorg  

– Zelfregie  

• Beleidskeuze in zorg  

– PSY 107 

– VAPH 

• Resultaat van ruimer beleid 

– Multiproblem gezinnen, verslavingszorg,… 

 

 



• Opdracht kantelt 

– Voormiddag 

– Begeleider in de thuiszorg  

– Case-gericht leren  

• Belasting kantelt  

– Intervisie  

– …?  



Druk? 

• Flexibilisering  

– Noodzaak  

– Beleid  

– Combinatie  

– Urencontingent  

 



• Nachtzorg Kempen 

• Pilootproject avondtoeren in Geel  

• 3 naar 30% 

 

• Zelfroostering?  

• Druk op verantwoordelijken  





CADO – Buurtzorg – 

Mantelzorg  
 

• Out of the box 

• Mantelzorgondersteuning 

 

• Buurtzorg  

  

• Eenzaamheid… 



Integrale gezinszorg  

 

• Samenwerking Sociale dienst – 

gezinszorg  

• Missie 

• Tussen droom en daad  



Integratie van gezinszorg 

en aanvullende thuiszorg 
 

• Kerntakendiscours 

• Dienstencheques  

• Rugzakfinanciering  

 

• Inclusief aanbieden 

• Als één aanbieden  





Netwerken  



• Zorgnetwerk versus zorgbedrijf  

– Netwerksturing  

– Autonomie – identiteit  

– Flexibiliteit  



• Lokale sturing  

• Leren in kring  

 

• Verschillende praktijken  

• Gezamenlijke sturing 

 (Berkes)   



• Governance van netwerk 

– Krachtig & gedragen  

– Divers en herkenbaar 

 

– Mandaat vanuit organisatie 

– ‘Weging’ in opdracht 

– Instrumenten  

 

  



• Zorgnetwerk versus zorgbedrijf  

– Netwerksturing  

– Autonomie – identiteit  

– Flexibiliteit  



• Identiteit van het netwerk 

 

• MDO – LCO  





Conclusies? 
• Boeiende tijden 

• De hokjes afbreken 

• Praktijkmensen zijn experts 

• Taakdruk op verantwoordelijken 

• Netwerken is een kunde 

• Instrument die laten samenwerken zijn 

goud  

 



77 62 98 

 

Ga naar www.menti.com en gebruik 

volgende code. 

http://www.menti.com/


Foto: Vlaamse Ouderenraad  

Slotwoord en netwerkmoment 


