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Welzijnsplatform?

• ° eind 2014 binnen
Westhoekoverleg

• Eind 2017 subwerking DVV
Westhoek

• Actief in arrondissementen
Diksmuide, Ieper en Veurne

• Alle informatie via
https://www.westhoekoverl
eg.be/nl/welzijn-nieuws/

https://www.westhoekoverleg.be/nl/welzijn-nieuws/


Missie en visie

Samenwerkingsverband tussen lokale 
besturen, publieke en private welzijns-
en zorgactoren uit de Westhoek.

Intergemeentelijk én intersectoraal

Op niveau van de Westhoek een kwalitatief en 
toegankelijk welzijn- en zorgaanbod garanderen 
voor alle inwoners, waarbij er extra aandacht 
gaat naar de meest kwetsbaren.

Zo kunnen de inwoners een menswaardig, 
kwaliteitsvol leven leiden en wordt de toegang 
tot sociale grondrechten gewaarborgd.

“Het welzijnsplatform biedt mooie kansen

op samenwerking tussen de private en de

openbare sector. Dat kan alleen maar de

kwaliteit en efficiëntie van de

dienstverlening bevorderen”.

Maria Vander Meiren, OCMW-voorzitter Zonnebeke 

(2013-2018)



Regionaal Sociaal Actieprogramma

• Beleidsperiode 2015 – 2018

• Basis voor de regionale samenwerking welzijn 
– zorg

• Actieprogramma van én voor de welzijns- en 
zorgactoren

• Twee luiken – drie thema’s:

1. Netwerk-
vorming

2. Acties 

I. Vervoersarmoede
II. Kansarmoede
III. Vermaatschappelijking 

v/d zorg



Realisaties 2015 - 2018
Een greep uit de verwezenlijkingen



1. Netwerkvorming

• OCMW diensthoofdenoverleg

• OCMW voorzittersoverleg

• Coördinatorenoverleg Huis van het Kind

• …

Intervisie en 
kennisdeling

• Signalen van partners behartigen en zoeken naar 
oplossingen/antwoordenSignaalfunctie

“ Voor het Netwerk geestelijke gezondheidszorg is het Welzijnsplatform een essentiële schakel in het leggen van verbinding met

actoren uit andere sectoren. Het zorgt er voor dat samenwerking over en tussen sectoren binnen de Westhoek mogelijk is.

Het is tevens een geruststelling te weten dat er een platform die signalen capteert en opvolgt, samen met relevante partners”.

Koen Demuynck – Netwerkcoördinator Accolade | Netwerk GGZ regio Ieper-Diksmuide



2. Acties - I. vervoersarmoede

“Het Welzijnsplatform is voor ons een

belangrijke katalysator om ons idee van

dorpspunt te laten groeien naar een stevig

verankerd initiatief”.

Patrick Deferme, algemeen directeur De Lovie



2. Acties – II. kansarmoede



2. Acties – III. vermaatschappelijking v/d 
zorg



Beleidsperiode 2019 - 2022
Waar gaan we voor?



I. Vervoersarmoede
II. Kansarmoede
III. Vermaatschappelijking 

v/d zorg

Nieuw Regionaal Sociaal Actieprogramma

• 2019 – 2022

• Vlaamse Beleidsprioriteiten en
beleidsmaatregelen Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin 2020-2025

• Twee luiken – drie thema’s:

1. Netwerk-
vorming

2. Acties 



• Integraal gezinsbeleid en versterking 
van de jeugdhulpverlening

• Vrijetijdsaanbod voor kansengroepen

• Gelijke onderwijskansen

• Wonen en integratie

• Tewerkstelling van kansengroepen

Vermaatschappelijking v/d Zorg

• Toegankelijk welzijns- en zorgaanbod

• Buurtgerichte zorg

• Eerstelijnszones 

• Burgerinitiatieven 

Kansarmoede



Vervoersarmoede

• Toegankelijke dienstverlening op vlak 
van mobiliteit

• Vervoer op maat



Regierol Sociale Economie
• Uitvoering actieplan 2017 – 2019

• Omgevingsanalyse 

• Opmaak nieuw aanvraagdossier 2020 - 2025



Verdere stappen…

• Input op het beleidsplan

• Vernieuwde samenstelling stuurgroep
• Interesse? Laat het zeker weten!

• Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met private partners



Netwerking

“HetWelzijnsplatform…

…is als een bezinningsoord: je komt er binnen met
soortgenoten en je komt er buiten met
streekgenoten.

Het is een oase voor ontmoeting, een oog in de
storm van hot naar her. Als er een regenboog over
de Westhoek schittert, dan staat het
Welzijnsplatform pal in het midden; het verzoent
vele kleuren en verbindt vele strekkingen, want
steeds stelt het de Westhoek centraal.

Het maakt iedereen sterker door de kracht van elk
te bundelen tot een voltage dat maakt dat onze
stem ook in Vlaanderen weerklinkt”.

Hans Vandenbroucke – Vestigingscoördinator Vrij CLB
Ieper


