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LUIK 1: NETWERKVORMING TUSSEN DE PUBLIEK – PRIVATE WELZIJNSSECTOR  

UITWISSELING 

IN DE REGIO 
Organiseren van over-
legmomenten in functie 
van informatie-
uitwisseling over concre-
te veranderingen in sec-
toren, vernieuwd aan-
bod, eerste praktijkerva-
ringen,… samen met de 
betrokken diensten. Dit 
moet georganiseerd 
worden zowel op be-
leidsniveau als op niveau 
van de medewerkers. 
 

1. Organiseren van het netwerkmoment van het Welzijnsplatform betreffende de 
realisaties uit Werkjaar 2, focus op Werkjaar 3 en graag gelinkt aan een concreet 
inhoudelijk thema. 

a. Timing: april 2017 
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator 

 
 
 
 
 
 
2. Boterhammen in de Kring 2017: een informele ontmoetingskans voor veldwerkers 

van 12u00 – 13u30 (met lunch) gekoppeld aan een voorstelling van een sociale or-
ganisatie uit de Westhoek. 

a. Timing: 13 februari 2017 – Golfbreker vzw: voorstelling aanbod context-
begeleiding 
               24 april 2017 – Huize Zonnelied en hun buurtrestaurant In de 
Compagnie 
               12 juni 2017 – De Klapstoel Diksmuide 

11 september 2017: Sociaal Huis Koksijde met 3 nieuwe pro-
jecten 

b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator ism gast-partner 
 

1. 29 september 2017 - Er werd een netwerkmoment georganiseerd 
enkel voor de Netwerkpartners van het Welzijnsplatform aange-
vuld met betrokken partners voor de nieuwe opdracht Regierol 
Sociale Economie, een nieuw thema dat wordt toegevoegd aan 
de werking van het Welzijnsplatform gezien de link met de 
kwetsbare burgers en hun traject naar activering op de arbeids-
markt (actie Streven naar onderlinge afstemming, samenwerking 
en netwerkvorming omtrent het thema Sociale Economie in de 
Westhoek in het Regionaal Sociaal Actieprogramma 2015-2018) – 
40 deelnemers 

 
2. 13 februari – Golfbreker – 13 deelnemers 

24 april – Huize Zonnelied – 14 deelnemers 
12 juni – op vraag van OCMW Diksmuide werd deze bijeenkomst 
uitgesteld naar najaar 2017 
11 september – Sociaal Huis Koksijde – 18 deelnemers 
 
 
 
 
 

 

VORMING 
Opzetten van vormingen 
in functie van de thema’s 
opgenomen in het Regi-
onaal Sociaal Actiepro-
gramma en ondersteu-
nende rol bij organisatie 
van vormingen op vraag 
van de partners uit de 
welzijns- en zorgsector 
van de Westhoek.  

1. Infosessie rond vrijetijdsparticipatie stimuleren bij kwetsbare burgers (gelinkt aan 
de implementatie van de UiTPAS Westhoek) in samenwerking met Démos vzw  

a. Timing: 23 maart 2017 
b. Trekkers: Regionale Welzijnscoördinator, Projectmedewerker Forum 

Jeugd, CO7 en Achthoek 
 

2. Vermaatschappelijking van de Zorg (voorbeeld Welzijnsplatform Brugge): om dit 
containerbegrip uit te diepen met concrete voorbeelden in onze regio. 

a. Timing: najaar 2017 
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator, buurtgerichte zorgprojecten in de 

streek. 
 

1. Lancering van de UiTPAS had heel wat voeten in de aarde waar-
door de keuze werd gemaakt om op dit moment nog geen tijd te 
investeren in het organiseren van dergelijke vormingssessie.  

 
 
 
2. Zie infra: traject buurtgerichte zorgprojecten Westhoek 
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LUIK 2: PRIORITAIRE ACTIEPUNTEN  
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Verhogen van de mobiliteit van 
kwetsbare doelgroepen opdat 
ze kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven in de 
Westhoek. 
 
 

1. Zoeken naar experimenteerruimte voor de beleidsvisie ver-
voersarmoede in de Westhoek en ondersteuning bij de op-
start pilootdorpshubs (Beveren aan de Ijzer; Kortemark; Kler-
ken; …) – dienstverlening op vlak van mobiliteit, commerciële 
diensten en sociale cohesie voor de burgers uit een landelijke 
regio verbeteren door de mobiliteitsvisie uit te dragen in de 
regio en door te experimenteren met opstarten van dorps-
hubs. 

a. Timing: jaaractiepunt gedurende  2017 
b. Trekker: Westhoekoverleg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Opvolgen van het interregproject Transmobil om via bij 

goedkeuring van dit project aan de slag te gaan met de be-
leidsvisie vervoersarmoede in de Westhoek binnen de part-
nergemeenten. 

a. Timing: jaaractiepunt gedurende  2017 
b. Trekker: Westhoekoverleg als geassocieerde partner, 

EGTS. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Projectontwikkeling: ondersteunen van de gemeenten bij de ont-
wikkeling van hun ‘mobiliteitshubs’ passende in de beleidsvisie 
vervoersarmoede Westhoek. 

19/01/2017 – overleg met MTE Klerken en de lokale verenigingen ifv 
hun rol bij een dorpspunt 
21/02/2017 – terugkoppeling verenigingen en verdere stappen 
06/07/2017 – overleg Kortemark ifv stationsomgeving 
 
Verder uitdragen van de beleidsvisie “Service Design – vervoersar-
moede Westhoek” op verschillende infodagen:  
09/03/2017 – Rethinking mobility for livable cities 
09/03/2017 – het dorp als multimodale hub 
30/03/2017 – bezoek gemeente Houthulst en MTE dorpspunt Beve-
ren 
30/03/2017 – voorstelling Service Design traject op VOKA 
21/09/2017 – dorpspunt concept voorstellen tijdens Week van de 
mobiliteit van Mobiel 21. 
 
11/10/2017 – overleg Taxistop in Beveren a/d Ijzer ifv opstart mobi-
punten. 
 

2. Project Transmobiel = interreg FRAWALVL ingediend 7/04/2017 
 
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 ge-
bruik maken van een eigen wagen. Inwoners worden gesensibiliseerd 
voor deze nieuwe mobiliteitsdiensten in het kader van dit project. 
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3. Pilootproject Basisbereikbaarheid Vervoersregio Westhoek 

opvolgen: armoedetoets, vervoer op maat voor de meest 
immobiele burger uit de Westhoek, inventarisatie van rollend 
materiaal in de Westhoek en de vervoersstromen die belang-
rijk zijn voor toekomstige keuzes. Ondersteuning bij de klank-
bordgroepen. 

a. Timing: jaaractiepunt gedurende  2017 
b. Trekker: Departement MOW, Traject (onderzoeksbu-

reau) 
 

Met het project wordt ingezet op: 
- De creatie van een grensoverschrijdend kennisplatform rond mo-

biliteit: studie, uitwisseling van standpunten, evaluatie en geza-
menlijke 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. 
07/02/2017 – Werkgroep TM 
06/03/2017 – Werkgroep TM 
14/03/2017 – overleg fietspunt De Panne, Koksijde, Veurne 
21/03/2017 – Werkgroep TM 
 
3. Opvolgen van de Technische Werkgroep (ambtenaren en schepe-

nen) van de Vervoersregio Westhoek. Waarbij deze werkgroep de 
opdracht heeft om technische adviezen te verlenen tav de Ver-
voerregioraad mbt het mobiliteitsplan voor de Westhoek passen-
de in de nieuwe visie basisbereikbaarheid. 
Welzijnscoördinator participeert ifv de ontwikkelingen en advie-
zen mbt Vervoer Op Maat (VOM). 
25/01/2017 
18/04/2017 
19/04/2017 – Mobiliteitscentrale Rotterdam 
3/05/2017 – Klankbordgroep VVR Westhoek 
31/05/2017 – Overleg Belbus nieuw reservatiesysteem COVER 
06/06/2017 
07/06/2017 – Klankbordgroep BIS voor woonzorgcentra en VAPH 
met rollend materiaal 
29/06/2017 – Bezoek SMIRT mobiliteitcentrale 
17/07/2017 – Bezoek De Lijn Limburg: belbuscentrale 
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De eigen kracht van maatschap-
pelijk kwetsbare burgers uit de 
Westhoek versterken met het 
oog op ‘empowerment’ en par-
ticipatie. 
 

In samenwerking met het Netwerk tegen Armoede de mogelijk-
heden nagaan om de blinde vlek in de Westhoek op te vullen 
met (een) extra vereniging(en) waar armen het woord nemen. 
▪ Contact leggen met het Vlaams Netwerk en nagaan hoe de 

blinde vlek in de Westhoek kan opgevuld worden.  
▪ Zoeken naar ‘ervaringsdeskundigen’ uit de Westhoek die het 

lokaal/intergemeentelijk armoedebeleid kritisch kunnen be-
naderen. 

▪ Hoe verhouden de Welzijnsschakels hiertoe want nu worden 
zij aangesproken als de ervaringsdeskundigen maar deze or-
ganisaties worden overbevraagd om op allerhande overleg 
aan te sluiten. 

a. Timing: voorjaar 2017 
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator 

 
 

Eigen Kracht Conferenties zijn zich aan het hervormen/zullen zich 
moeten herorganiseren waardoor Stuurgroep het niet opportuun 
vond om hier nu mee verder te gaan.  
 
 

Kansengroepen nog meer bena-
deren vanuit het perspectief wat 
ZIJ nodig hebben om mens-
waardig te leven door verschil-
lende tools te introduceren in de 
Westhoek. 

1. Via een lerend netwerk de methodiek van ‘Proactief hande-
len’ structureel inbedden in (een) (enkele) gemeente(n) uit 
de Westhoek (vervolgtraject op de vorming in 2016).  

c. Timing: voorjaar 2017 
d. Trekker: Samenlevingsopbouw 

 
2. Na goedkeuring van het dossier door het Streekfonds West-

Vlaanderen, verderzetting van het traject in de regio Veurne, 
Diksmuide en de westkust rond het thema voedselbedeling:  
initiatieven in die regio in kaart brengen, professionaliseren 
en inspelen op huidige knelpunten mbt voedselbedeling aan 
kansengroepen en zoeken naar een rol voor de sociale eco-
nomie. 

a. Timing: jaaractiepunt 2017 
b. Trekker: Idrops ism Regionale Welzijnscoördinator, be-

trokken OCMW’s. 
 

3. Implementatie van de UiTPAS in de regio Westhoek waarbij 
het Welzijnsplatform zich toespitst op het onderdeel om dit 
Vlaams concept te stimuleren bij kansengroepen opdat zij 
laagdrempelig kunnen participeren aan vrijetijdsaanbod.  

a. Timing: jaaractiepunt 2017 

1. Na de infosessie van Samenlevingsopbouw in 2016 waren de part-
ners van het Welzijnsplatform geen vragende partij om een lerend 
netwerk hieromtrent op te zetten. 

 
 
 
2. In functie van het realiseren van de projectdoelstellingen werden 

verschillende bijeenkomsten georganiseerd.  
20/01/2017 
07/03/2017 
24/04/2017 – creative lab 
29/05/2017 – creative lab 
06/06/2017 
27/06/2017 
8/11/2017 – bijeenkomst in 1,2,3€ aan tafel, initiatief van colruyt-
groep voor kansarmen. 
 

3. Ondersteunen van de implementatie van de UiTPAS voor het luik 
participatie van mensen in armoede. Hiertoe komt op regelmatige 
basis de Werkgroep Toeleiding samen. Deze bestaat uit de verant-
woordelijke OCMW’s van de participerende UiTPASgemeenten. 
10/01/2017 
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b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator, projectcoör-
dinator Forum Jeugd, Achthoek en CO7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Na stopzetting van het project De Piramide en in het kader 

van het Woonoverleg Westhoek, uitvoeren van volgende ac-
ties: 
▪ Overleg op provinciaal niveau met immosector ikv verhu-

ren aan kwetsbare doelgroepen,  
▪ organiseren van het woonoverleg Westhoek 

a. Timing: jaaractiepunt 2017 
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator, Provincie 

West-Vlaanderen 
 

30/01/2017 
14/02/2017 – afspraak VormingPlus ifv UiTPAS 
16/02/2017 
19/05/2017 
12/06/2017 
25/09/2017 
13/11/2017 
 
Daarnaast wordt indien nodig een terugkoppeling voorzien van de 
adviezen van de Werkgroep Toeleiding naar de Stuurgroep of naar 
andere UiTPAS-werkgroepen. 
17/01/2017 
17/03/2017 
27/03/2017 – werkgroep communicatie 
21/04/2017 
12/05/2017 
26/06/2017 

 
Op 01/06/2017 was er een overleg met CAW Centraal-West-
Vlaanderen in functie van afspraken over toeleiding van mensen in 
armoede naar de UiTPAS Westhoek. 

 
 

4. In het kader van de opmaak van een regiostrategie Dak- en Thuis-
loosheid voor de Westhoek zal deze groep opnieuw samengebracht 
worden. 
13/09/2017 – overleg met CAW in functie van een traject voor de 
Westhoek. 
 

 

Streven naar onderlinge af-
stemming, samenwerking en 
netwerkvorming omtrent het 
thema Sociale Economie in de 
Westhoek. 
 
 

1. Opmaken en indienen van een nieuw dossier Regierol Sociale 
Economie waarbij de lokale besturen van de Westhoek inter-
gemeentelijk de regietaak inzake sociale economie en ver-
antwoord ondernemen willen opnemen en zo uitvoering 
kunnen geven aan een concreet actieprogramma voor de 
Westhoek. 

a. Timing: indienen 15/01/2017; bij goedkeuring opstart 

1. Dossier werd ingediend. In mei kregen we de officiële goedkeuring 
van Minister Homans. Een apart actieprogramma wordt uitgewerkt 
voor dit thema gezien er ook een apart jaarverslag moet neergelegd 
worden bij het departement.  
 
Er wordt gepoogd om een link te leggen met de werking van het 
Welzijnsplatform en dus Sociale Economie ook te verbinden met de 

https://www.dropbox.com/s/at2rvsoxa8ykd6o/Regierol%20Sociale%20Economie.pdf?dl=0
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01/07/2017 
b. Trekker: Regionale welzijnscoördinator, Westhoek-

overleg 
 
2. Ondersteuning in het zoeken naar een oplossing voor de or-

ganisatie van het nieuwe concept Wijkwerk (voorheen PWA) 
in de Westhoek en de rol die lokale besturen hier kun-
nen/willen opnemen. 

a. Timing: indienen 15/01/2017; bij goedkeuring opstart 
01/07/2017 

b. Trekker: Regionale welzijnscoördinator 
 

zorgsector. 
 
 

 
2. Een van de actiepunten binnen de Regierol Sociale Economie omvat 

het ondersteunen van de Westhoekgemeenten bij de transitie van 
PWA naar wijk-werken. In het aparte jaarverslag wordt dit actiepunt 
ter verantwoording meegenomen. 

 

De geïntegreerde en afgestemde 
dienstverlening rond gezins- en 
opvoedingsondersteuning ver-
der uitwerken in de regio West-
hoek. 
 
 

1. Intervisie tussen de samenwerkingsverbanden Huis van het 
Kind met als doel: 
▪ kennisdeling en leren van elkaar opdat info, doorverwijzing 

en laagdrempelige ondersteuning aan gezinnen op een ge-
lijkaardige manier gegarandeerd wordt binnen elke sa-
menwerkingsverband. 

▪ het platform www.huizenvanhetkindwesthoek.be verder 
vorm geven tot een platform voor alle samenwerkingsver-
banden huizen van het kind in de regio Westhoek. 
a. Timing: jaaractiepunt gedurende 2017 
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator 

 
2. Gemeenten uit de Westhoek waar nog geen samenwerkings-

verband Huis van het Kind op vraag ondersteunen in de mo-
gelijke opstart er van met als streefdoel dat elke gemeente 
van de Westhoek aansluit bij een samenwerkingsverband 
Huis van het Kind. 

a. Timing: jaaractiepunt gedurende 2017 
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator 

 

24/03/2017 – Intervisieoverleg 
 
22/05/2017 – afstemming Kind en Gezin West-Vlaanderen ifv hun 
opdracht mbt intervisieoverleg tussen Huizen van het Kind. 
 
23/10/2017 – intervisie Huis van het Kind 
 
 
 
 
 
 
Enkel Houthulst en De Panne vroegen nog geen officiële erkenning 
aan. 
15/03/2017 – overleg OCMW Houthulst ifv opstart aanvraag erken-
ning 
27/07/2017 – overleg OCMW Houthulst 
16/10/2017 – overleg OCMW Houthulst ifv organisatie eerste net-
werkmoment 
24/10/2017 – netwerkmoment voor Houthulst ifv opmaken erken-
ningsaanvraag 
19/12/2017 – overleg HvhK Houthulst ifv opmaak visietekst 
 

Invullen van de leemtes inzake 
de crisisopvang voor mensen die 
in een psychosociale crisis verke-
ren, door een netwerk op te 
zetten in de westhoek dat per-

1. Opmaken van een regiostrategie betreffende dak- en thuis-
lozenopvang in de westhoek (cfr. project de Clep/  poule cri-
siswoningen?).  

a. Timing: najaar 2017 
b. Trekker: CAW Centraal-West-Vlaanderen ism  

1. In het kader van de opmaak van een regiostrategie Dak- en Thuis-
loosheid voor de Westhoek zal deze groep opnieuw samengebracht 
worden. 
 
 

http://www.huizenvanhetkindwesthoek.be/
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sonen in crisis kan opvangen na 
de kantooruren, tijdens het 
weekend en op feestdagen. 

de Regionale Welzijnscoördinator en overleg Wonen. 
 
 
 

2. Opvolging van de Stuurgroep Crisisnetwerk Veurne-
Diksmuide en de Stuurgroep Crisisnetwerk Arro Ieper.  

a. Timing: jaaractiepunt 2017 
b. Trekker: CAW Centraal-West-Vlaanderen ism Regiona-

le Welzijnscoördinator 
 

13/09/2017 – overleg met CAW in functie van een traject voor de 
Westhoek. 
18/12/2017 

 
2. Crisisnetwerk stuurgroepvergaderingen worden opgevolgd vanuit 

het Welzijnsplatform.  
12/01/2017 – Stuurgroep CNW V-D 
17/10/2017 – Stuurgroep CNW V-D 
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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: opvolging van het 
pilootproject in Diksmuide betreffende Geïntegreerd Breed Ont-
haal om na te gaan hoe een laagdrempelige toegangspoort te 
creëren voor burgers met vragen over zorg, welzijn,…  

a. Timing: jaaractiepunt 2017 
b. Trekker: OCMW Diksmuide ism CAW Centraal-West-

Vlaanderen 
 

Traject is lopende. Er wordt hier tussentijds over gecommuniceerd. 

Toegankelijke gezondheidszorg 
voor maatschappelijk kwetsbare 
doelgroepen nastreven door 
overleg op te starten omtrent 
deze thematiek. 
 

Naar aanleiding van de hertekening van de zorgregio’s voor de 
eerstelijns gezondheidszorg, de herindeling opvolgen zodat de 
zorg in de Westhoek/subregio efficiënter kan georganiseerd 
worden en er meer afstemming gerealiseerd wordt tussen de 
veelheid aan zorgaanbieders. 

a. Timing: jaaractiepunt 2017 
b. Trekker: Westhoekoverleg, Regionale Welzijnscoördi-

nator 
 

23/06/2017 – Toelichting van SEL op het OCMW-voorzittersoverleg: 
deadline vormen zorgregio’s eind 2017. 
29/06/2017 – Infosessie VVSG mbt projectoproep vormen zorgregio’s. 
Toelichting via Nota op DB 7/07/2017 
08/09/2017 – overleg ifv betrokkenheid lokale besturen bij deze the-
matiek op vraag van de LAS-werkingen in de Westhoek 
22/09/2017 – gezamenlijk overleg van burgemeesters en OCMW-
voorzitters omtrent dit thema. 
24/10/2017 – infosessie ELZ regio Ieper 
28/11/2017 – infosessie ELZ regio Ieper mbt indienen dossier geogra-
fische indeling 
30/11/2017 – infosessie ELZ regio Veurne mbt indienen dossier geo-
grafische indeling 
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Activeren van het sociaal kapi-
taal1 en inzetten op community 
building 
 
De sociale relaties die mensen 
hebben bepalen in grote mate 
mee de (im)materiële bronnen 
waar zij toegang toe hebben en 
daaruit afgeleid hun mogelijkhe-
den tot maatschappelijke integra-
tie en participatie aan de samen-
leving. Deze maatregel wil kwets-
bare doelgroepen in het sociale 
leven betrekken, als vrijwilliger of 
door ze simpelweg te laten deel-
nemen aan vrije tijd, ontmoeting,  
nieuwe informatie- en communi-
catietechnologie. 
 

1. Opstart pilootproject in Veurne en Koksijde voor extra aan-
dacht voor mantelzorgers zoals jonge en /of werkende man-
telzorgers alsook het ondersteuningsbeleid van mantelzorgers 
in de verschillende lokale besturen en andere private welzijns-
organisaties onder loep nemen (vb. mantelzorgpremies, orga-
nisatie werkrooster van mantelzorgers op de arbeidsmarkt,…) 
en dit via een co-creatietraject met alle betrokken partijen.  

a. Timing: jaaractiepunt 2017 
b. Trekker: Idrops (leaderproject) met ondersteuning van 

Regionale Welzijnscoördinator 
 
 
2. Door de opkomst van heel wat projecten in de Westhoek rond 

buurtvervlechting en dorpspunten (community building) is af-
stemming en intervisie tussen deze projecten aangewezen. Het 
Welzijnsplatform kan: 
▪ optreden als afstemmingorgaan tussen de verschillende lo-

pende projecten in de regio. 
▪ de ervaringen van deze projecten helpen uitdragen en delen 

binnen het proefproject basisbereikbaarheid in de Westhoek 
(vervoersregio Westhoek). 

a. Timing: jaaractiepunt 2017 
b. Trekker: Regionale Welzijnscoördinator ism buurtge-

richte zorgprojecten in de streek. 
 

1. Opvolgen van het project als partner binnen de streekwerking 
Westhoek 

20/02/2017 – opvolgen stuurgroep In Touch mantelzorgproject. 
29/03/2017 – overleg Idrops toekomstvisie In Touch 
19/06/2017 – SG In Touch 
30/09/2017 – SG In Touch 

 
 
 
 
 

 
2. Opstart van overleg tussen de verschillende zorgcoördinatiepro-

jecten. 
26/01/2017 – overleg familiehulp ifv zorg in de binnentuin 
06/02/2017 – voorstellingsmoment Zorg in de binnentuin 
20/03/2017 – stuurgroep en persmoment zorg in de binnentuin 
 
Op 18/05/2017 werd een overleg gepland met Nestor en de 3 andere 
zorgcoördinatieprojecten (Zorg in de Binnentuin, Thuiszorgkruispunt 
en zorgcoördinatie Heuvelland-Mesen). Daar werd beslist om via een 
traject van procesbegeleiding te zoeken naar een toekomstmodel om 
zorgcoördinatie in landelijk gebied te organiseren. Dit traject zal wor-
den gefinancierd door Partons 2.0. 
 
20/06/2017 – voorstelling traject procesbegeleiding op SG Nestor met 
beslissing om engagement te vragen tot deelname aan dit traject aan 
de 6 OCMW’s van het werkingsgebied van Nestor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 = een geheel van netwerken, gedeelde normen en waarden en verstandhoudingen die de samenwerking binnen en tussen groepen vergemakkelijkt waardoor de gezamenlijke doelstel-
lingen effectiever bereikt worden 



10 
 

                                                             Jaarverslag 2017 welzijnsplatform Westhoek 

 

 STRUCTUREEL ORGANISEREN VAN OVER LEGFORA –  REGULIERE OPDRACHT 

 
✓ Organisatie van de Stuurgroep Welzijnsplatform Westhoek (3 x/ jaar) 

o 25/01/2017 
o 25/04/2017 

 
✓ Organisatie van het OCMW-voorzittersoverleg Westhoek (5 x/jaar) 

o 24/02/2017 
o 28/04/2017 
o 23/06/2017 
o 22/09/2017 – overleg waarbij de burgemeesters van de Westhoek ook aansloten voor 2 agendapunten nl. ELZ en regierol Sociale Economie 
o 24/11/2017 

 
✓ Organisatie van het OCMW-diensthoofdenoverleg (5 x/jaar) 

o 30/01/2017 
o 20/04/2017 
o 12/06/2017 
o 4/09/2017 
o 6/11/2017 

 

SIGNALEN 

SIGNAAL KORTE SAMENVATTING OPVOLGING 

Samen Tegen School-
uitval 

Vanuit Vlaamse Overheid – departement onderwijs, welzijn en werk wordt 
ingezet op het terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom. Per provincie is 
een medewerker aangesteld die regionaal actie moet ondernemen om school-
uitval zoveel mogelijk terug te dringen. 
 West-Vlaanderen: Annick Steyt 

 
Bedoeling is om in de Westhoek een netwerk op te starten die gezamenlijk 
acties zal kunnen opzetten om schooluitval tegen te gaan.  
Er wordt hulp gevraagd aan het Welzijnsplatform van Westhoekoverleg om dit 
traject te ondersteunen en de juiste partners rond de tafel te brengen. 
 
 

27/06/2017 – overleg Annick Steyt ifv ideeën voor de Westhoek. 
 
6/09/2017 – overleg Annick Steyt ifv organisatie netwerkevenement Samen 
tegen Schooluitval. 
 
Op 19/10/2017 werd een netwerkevenement georganiseerd samen met 
Annick en de partners van het welzijnsplatform, Forum Jeugd en gemeente-
besturen over dit thema. Zo’n 50 personen namen hier aan deel. 
 
29/11/2017 – evaluatie netwerkmoment 19/10/2017 + plannen nieuw net-
werkevent voor het Basisonderwijs. 
 
 
 
 

Versterking Jeugdhulp – De Vlaamse Overheid stelt tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap vast: 26/09/2017 – op de Netwerkgroep Integrale Jeugdhulp Westhoek werd afge-
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één gezin=één plan kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de recht-
streeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij 
gezinnen.  
 
Ook blijven de crisisnetwerken een sterke aantrekking vormen voor vragen 
naar directe ondersteuning. Om gezinnen zo snel als mogelijk te kunnen on-
dersteunen - ook in wachtperiodes – moet geïnvesteerd worden in een snelle 
en voldoende nabije jeugdhulp.  
De oproep werd gelanceerd om regionaal samenwerkingsverbanden jeugdhulp 
te vormen en te komen tot snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulp. 
Voor West-Vlaanderen wordt hiervoor structureel 3 miljoen euro vrij gemaakt 
en 3 projecten goedgekeurd. 
 
De Netwerkgroep Integrale Jeugdhulp Westhoek contacteerde het Welzijns-
platform om penhouder te zijn voor de opmaak van dit dossier. 
 

toetst of er draagvlak is om een dossier op te maken en in te dienen en hoe 
we dit praktisch kunnen aanpakken. Vraag werd gesteld aan het Welzijnsplat-
form om hier een trekkersrol in op te nemen. 
 
4/10/2017 – voorbereiding infomoment netwerkpartners 
 
 
13/10/2017 – infomoment voor alle netwerkpartners mbt input voor het 
schrijven van een dossier voor de Westhoek – 27 deelnemers 
 
20/10/2017 tem 06/12/2017 – 7 bijeenkomsten met een schrijfgroep ifv 
opmaken van een dossier voor de Westhoek.  
 
28/11/2017 – infomoment voor alle netwerkpartners waar het dossier dat 
zou ingediend worden voorgesteld werd en feedback mogelijk was. 

GGZ oproep wonen-ggz In het kader van de realisatie van functie 5 van de ‘Gids naar een betere gees-
telijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwer-
ken’ lanceert het Agentschap Zorg en Gezondheid een projectoproep rond het 
aanbieden van aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische 
problemen die sociaal huren. 
 
Via deze oproep wil de Vlaamse overheid realiseren dat er vanuit de GGZ, in 
samenwerking met belendende sectoren, outreachend gewerkt wordt naar de 
doelgroep van mensen met psychische problemen die sociaal huren.  
 
Bedoeling is dat de sociale woonactoren mensen met vermoedelijke psychi-
sche problemen detecteren en toeleiden naar een multidisciplinair team dat 
aanklampend zal werken.  
 
Deze mensen zullen door het team gescreend worden op effectieve geestelijke 
gezondheidsproblemen en toegeleid worden naar de reguliere hulpverlening.  
 
Er is budget voorzien voor 6 projecten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. 
 
Aan het Welzijnsplatform wordt gevraagd hierbij betrokken te blijven ifv de 
ontwikkeling van de regiostrategie Dak- en Thuisloosheid voor de Westhoek 
(traject 2018). 

14/12/2017 – overleg omtrent het indienen van een dossier op het niveau 
van het Netwerk GZZ Accolade met de Westhoekgemeenten Diksmuide en 
de regio rond Ieper. 
 
Begin januari zal Beschut Wonen een dossier indienen op niveau van het 
werkingsgebied van het Netwerk GGZ Accolade. 

 


