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Jaarverslag 2018 - Regionaal Sociaal Actieprogramma  
Welzijnsplatform Westhoek 

Inleiding 
2018 betekende meteen ook het laatste werkjaar binnen de beleidsperiode 2015-2018. Acties uit de voorbije 

werkjaren kregen en vervolg maar er kwamen ook nieuwe belangrijke uitdagingen op ons af: Eerstelijnszones, 1 

Gezin 1 Plan,… Bovendien was 2018 ook het eerste werkjaar van de nieuw opgerichte Dienstverlenende 

Vereniging (DVV) Westhoek. Per 1 oktober 2018 werd het Welzijnsplatform officieel een subwerking binnen de 

DVV Westhoek. Via dit beknopte jaaroverzicht 2018 informeren wij u als partner graag over onze realisaties.  

 

Doelstelling 
Welzijn in de Westhoek is het samenwerkingsverband tussen de publieke (zijnde de 18 OCMW’s van de 

Westhoek) en private welzijns- en zorgactoren uit de Westhoek. Via intergemeentelijke en intersectorale 

samenwerking streven we er naar om een voldoende, kwalitatief en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod te 

garanderen voor alle burgers van de Westhoek via het: 

− welzijnsplatform: het forum van de vertegenwoordigers uit de publieke en private welzijns- en 

zorgsectoren van de Westhoek 

− regionaal Sociaal Actieprogramma 2015-2018: concreet regionaal actiepuntenprogramma om de 

doelstelling te realiseren, opgemaakt rond 3 kapstokthema’s: rond 3 kapstokthema’s: kansarmoede, 

vermaatschappelijking van de zorg en vervoersarmoede en toegankelijkheid van de dienstverlening. 

 

Stuurgroep Welzijn in de Westhoek 

Taak 
De stuurgroep is een kerngroep binnen het Welzijnsplatform bestaande uit een beperkt aantal 

vertegenwoordigers vanuit het welzijnsplatform. Het zijn beleidsverantwoordelijken van private welzijns- en 

zorgorganisaties en lokale besturen. Ze engageren zich om: 

− de regionale welzijnscoördinator aan te sturen en zijn/haar uitgevoerde taken mee helpen opvolgen 

− het Regionaal Sociaal Actieprogramma op te volgen, te evalueren en bij te sturen/aan te vullen. 

− mee helpen zoeken naar oplossingen voor signalen die aangebracht worden door partners van het 

Welzijnsplatform. 

− op vraag van de projectgroepen advies geven over bepaalde zaken die er aan bod kwamen  
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Samenstelling 
 

   

vertegenwoordigers publieke 

welzijnssector  

Plaatsvervangers vertegenwoordigers private 

welzijnssector  

Plaatsvervangers 

OCMW-voorzitters 

Mevr. Maria Vander Meiren 

(Zonnebeke) 

Mevr. Christine Logghe 

(Kortemark) 

 

 

 

 

Armoede 

Mevr. Tiny Scheipers 

(Samenlevingsopbouw) 

 

 

OCMW –secretarissen 

Mevr. Pascale Feys (Koksijde),  

 

 

Mevr. Ann Mouton 

(De Panne) 

 

Ouderenzorg 

Dhr. Bart Depelchin (WZC Ten 

Anker Nieuwpoort)  

 

 

Dhr. Stefan 

Devliegher (WZC 

Home Vrijzicht) 

OCMW-diensthoofden / 

hoofdmaatschappelijk werkers 

Mevr. Friedel Verhaeghe  

 

 Thuiszorg, gezinszorg,… 

Dhr. Frans Verhegge 

(Familiehulp) 

 

  Geestelijke Gezondheidszorg 

Dhr. Koen Demuynck (NW GGZ 

Accolade) 

 

 

Mevr. Elise Pattyn 

(NW GGZ Noord 

WVL)  

  Algemeen Welzijnswerk 

Mevr. Inge Ramboer (CAW 

Centraal-WVL) 

 

 

Dhr. Johan 

Vandamme (CAW 

Centraal WVL) 

  Sector VAPH 

Jan Vermeulen (De Lovie) 

 

 

Dhr. David 

Casteleyn 

(Vondels vzw) 

Interne afvaardiging v/d Streekwerking Westhoek: 

Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg 

Jan Leicher, provinciale gebiedswerker Westhoek 

Lien De Vos, regionale Welzijnscoördinator 

Sociale Huisvesting  

Charles Dekoninck (WM Ijzer en 

zee) 
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Realisaties 2018 

Luik 1: netwerkvorming 
Een belangrijke rol die we via het Welzijnsplatform willen opnemen is om te functioneren als kenniscentrum voor 

de partners wanneer men geconfronteerd wordt met nieuwe evoluties in het werkveld. Partners brengen zelf 

thema’s aan waarover zij meer info wensen te krijgen of kunnen aangeven of zij belangrijke informatie willen 

delen. De regionale welzijnscoördinator en de stuurgroep kunnen ook steeds op eigen initiatief interessante 

vormingsmomenten voorstellen. De infomomenten hebben altijd een link met één van de drie grote subthema’s 

uit het Regionaal Sociaal Actieprogramma.  

 

Voor 2018 werden volgende infomomenten georganiseerd: 

✓ Netwerkmoment Welzijnsplatform en Regierol Sociale Economie met de presentatie van de realisaties 

2017, de planning voor 2018 en inhoudelijk stond dit event in het teken van de opstart van een traject, 

waarbij we de sector sociale economie verbinden met de welzijns- en zorgsector. 

✓ Overlegmomenten Boterhammen in de Kring voor basiswerkers uit de Westhoek:  

o 12 februari 2018 – De Lovie – Dorpspunt in Beveren aan de Ijzer: kennismaking met de 

methodiek van het Dorpspunt als meerwaarde voor de inwoners van het dorp en als zinvolle 

dagbesteding voor cliënten van De Lovie. 

o 23 april 2018 – MTE Klerken: kennismaking en rondleiding op het domein van De Vleugels 

o 18 mei 2018 – Vondels vzw: kennismaking met de werking van Vondels vzw.  

o 11 juni 2018 -  WZC OLV Gasthuis – De Zorgcirkel: voostelling van de nieuw opgestarte werking 

van De Zorgcirkel, een initiatief van OLV Gasthuis Poperinge, Wieltjesgracht Ieper, Wintershove 

Vlamertinge en Home Vrijzicht Elverdinge. Samen zetten zij in op duurzame zorg en 

ondersteuning aan ouderen en andere zorgvragers in de regio Poperinge - Ieper. 

o 10 september 2018 – PZ Heilig Hart: kennismaking met de werking van het PZ HH en de 

reorganisatie die heeft plaats gevonden.  

o 5 november 2018 – Argos vzw: infomoment over hun uitgebreide ervaring en expertise in het 

activeren, begeleiden en vormen van (vooral) personen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 

✓ Netwerkmoment Samen Tegen Schooluitval Westhoek voor het basisonderwijs. Want Het is een 

boutade, maar schooluitval begint in de kleuterklas… Immers, schooluitval is een opeenstapeling van 

participatie aan onderwijs, ouderbetrokkenheid, welbevinden op school, zittenblijven of alternatieven 

daarvoor… 65 aanwezigen kregen via verschillende workshops uitleg over flexibele leerwegen, 

huiswerkbegeleiding, omgaan met anderstaligheid en een herstelgericht schoolklimaat.  

 

Luik 2: regionaal sociaal actieprogramma voor de Westhoek 
 

Subthema vervoersarmoede en toegankelijkheid van de dienstverlening 

✓ Opvolgen van de lopende projectontwikkeling in de Westhoek: 

o Interreg Transmobil met als doelstelling de toegang verbeteren tot de dienstverlening op vlak 

van mobiliteit in het grensoverschrijdend landelijk gebied via de ontwikkeling van nieuwe 

mobiliteitsdiensten (een netwerk van hubs) aangepast aan de noden van de inwoners maar 

met specifieke aandacht voor de inwoners die niet kunnen beschikken over of gebruik maken 

van een eigen wagen: ondersteunen van de gemeenten (Houthulst, Kortemark, Westkust) bij 

de ontwikkeling van hun ‘mobiliteitshubs’ passende in deze doelstelling. 

o Interreg Share-North Mobipunten waarbij het de doelstelling is om in Vlaanderen, en ook in 

de Westhoek, het concept van Mobipunten te installeren. Een Mobipunt is  een knooppunt 

voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau en bestaat uit enkele parkeerplaatsen voor 

autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer.  
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✓ Opvolgen van het pilootproject basisbereikbaarheid VVRR Westhoek vanuit het armoedeperspectief: het 

Vervoer op Maat. 

 

Subthema kansarmoede 

✓ Uitrollen van het co-creatietraject duurzaam omgaan met voedseloverschotten en de rol voor de sociale 

economie in de gemeenten van de Westkust, Veurne en Diksmuide (samenwerking met Idrops). In 2018 

werd ingezet op volgende zaken: 

o Er werd een toolkit ontwikkeld met praktische tips om voedseloverschotten te schenken of te 

ontvangen. Dit document wordt in boekvorm en digitaal ter beschikking gesteld van lokale 

besturen en andere partners. Het is een draaiboek om lokaal, op niveau van de gemeente of 

van enkele gemeentes samen, een proces en netwerk op te starten om voedseloverschotten 

in te zamelen, te stockeren en te verwerken en te herverdelen. Ook Komosie en FAVV droegen 

hun steentje bij in deze toolkit.  

o In maart 2018 werd vanuit de Vlaamse Overheid een projectoproep1 gelanceerd waarbij 

subsidies zouden verstrekt worden om de opstart van nieuwe en/of de versterking van 

bestaande sociale distributieplatformen te ondersteunen. Distributieplatformen zamelen 

kwalitatieve overschotten in en verdelen deze verder naar sociale organisaties. Deze platforms 

werken minstens aan sociale herbestemming van voedseloverschotten, maar kunnen 

daarnaast ook andere nuttige producten aanbieden (verzorgingsproducten, 

onderhoudsproducten, …) die bijdragen aan het voorzien in de materiële basisbehoeften van 

mensen in armoede. Er wordt zoveel als mogelijk gestreefd naar samenwerking met Sociale 

Economiebedrijven.  

Voor de provincie West-Vlaanderen werd onder leiding van KOMOSIE een project ingediend 

met medewerking van verschillende regio’s. Ook de Westhoekgemeenten beslisten om in dit 

provinciale dossier Sociale Distributieplatformen in te stappen en het dossier werd 

goedgekeurd. Via dit project willen we er in de Westhoek naar streven dat er in elke gemeente 

netwerken/communities zijn die zorgen voor een efficiënte herverdeling van 

voedseloverschotten. 

 

✓ De Vlaamse Overheid stelt tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap vast: kinderen, jongeren en hun 

gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift 

dus steeds dichterbij gezinnen. Daarom lanceerde de Vlaamse Overheid een oproep om regionale 

samenwerkingsverbanden jeugdhulp op te starten en te komen tot snel inzetbare rechtstreeks 

toegankelijke hulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. De DVV Westhoek engageerde zich om op te 

treden als kernpartner in dit dossier. De regionale Welzijnscoördinator diende samen met de sectorale 

jeugdhulppartners van de Westhoek een aanvraag in 1 Gezin 1 Plan Westhoek. Deze werd goedgekeurd 

waardoor er sinds 1 september 2018 een jaarlijkse structurele bijdrage van €1.000.000 naar de Westhoek 

vloeit. Met deze middelen werd een nieuw verbindingsteam opgericht. 14,25 VTE bieden begeleiding aan 

huis bij gezinnen, kinderen en jongeren die enerzijds op een wachtlijst staan voor meer gespecialiseerde 

jeugdhulp en tijdens die wachtperiode nood hebben aan begeleiding. Uitgangspunt is om crisis of 

escalatie van de problemen te vermijden (= overbruggingshulp). Anderzijds richt men zich ook naar 

kinderen, jongeren en gezinnen die niet op een wachtlijst staan maar waar er een inschatting is dat 

onmiddellijke begeleiding noodzakelijk is, om te vermijden dat er op termijn meer gespecialiseerde 

jeugdhulp nodig is (= vroeginterventioneel). 

 

 

 
− 1 projectoproep ‘sociale distributieplatformen’ 2018  - Departement welzijn, volksgezondheid en gezin; 
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✓ 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 

verantwoordelijke OCMW’s van de participerende UiTPASgemeenten. Ook werden afspraken gemaakt 

met het CAW Centraal-West-Vlaanderen ifv toeleiding van mensen in armoede.  

 

✓ Verdere realisatie van de acties opgenomen binnen het dossier Regierol Sociale Economie Westhoek 

waarbij de lokale besturen financiële en personele ondersteuning krijgen mbt de uitvoering van hun 

regietaak inzake sociale economie en verantwoord ondernemen.  

 

✓ Ondersteuning bieden aan de Huizen van het Kind in de Westhoekgemeenten. 

o Organisatie van intervisie voor de coördinatoren van de samenwerkingsverbanden Huis van het 

Kind Westhoek 

 

✓ Ifv de opmaak van een regiostrategie dak- en thuisloosheid voor de Westhoek werd een inventarisatie 

van het aanbod in de Westhoek opgemaakt en werd een bevraging gedaan naar OCMW’s mbt hun acties 

rond dak- en thuisloosheid. 

 

Subthema vermaatschappelijking van de zorg 

✓ Met de publicatie van het nieuw Decreet Lokaal Sociaal Beleid dienen lokale besturen in de volgende 

beleidsperiode werk te maken van toegankelijke hulp- en dienstverlening en moet onderbescherming 

aangepakt worden. De methodiek die hiervoor naar voor wordt geschoven vanuit Vlaanderen is de opstart 

van samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). In 2018 werd een 

samenwerkingsovereenkomst opgemaakt om vanaf 2019 met de Lokale Besturen van de Westhoek, het 

CAW en de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten zo’n samenwerkingsverband op te 

starten en inhoudelijke stappen te zetten richting toegankelijke hulpverlening. 

 

✓ Naar aanleiding van de hertekening van de zorgregio’s tot Eerstelijnszones blijven we vanuit het 

Welzijnsplatform nauw betrokken bij de ontwikkelingen en oprichting van de Zorgraden opdat 

dienstverlening mbt welzijn en zorg efficiënter kan georganiseerd worden en er meer afstemming 

gerealiseerd wordt tussen de veelheid aan aanbieders. 

 

Signalen van partners uit het Welzijnsplatform 
De actieve signaalfunctie die voorzien wordt binnen het Welzijnsplatform is van belang om bovenlokale en 

intersectorale samenwerking op te zetten. Deze signaalfunctie omvat 2 pijlers: 

− het zoeken naar oplossingen voor knelpunten (noden en hiaten) die niet binnen 1 (welzijns)organisatie 

kunnen aangepakt worden, maar waarvoor op bovenlokaal/intersectoraal niveau een antwoord moet 

gezocht worden. 

− het opvolgen van tendensen in de welzijnssector om beleidsrelevante welzijnsnoden en -behoeften in de 

regio te detecteren en indien wenselijk deze signalen door te geven aan hogere overheden. 

 

Voeling met het werkveld is een belangrijke taak van de Regionale Welzijnscoördinator. In 2018 werden dan ook 

een aantal extra acties opgenomen om een antwoord te kunnen bieden op de signalen van onze partners. Ook 

nieuwe signalen werden naar het Welzijnsplatform gericht.  

 

✓ Signaal 1: lokale besturen met een Woonzorgcentrum in beheer hebben het moeilijk om geschikt 

zorgpersoneel te vinden en worden hierin ook vaak beconcurreerd door de private sector. 

Ondersteuning van die lokale besturen vanuit VVSG is zeer beperkt. Men vraagt of het zinvol kan zijn 

om op niveau van de Westhoek een structureel overleg te hebben rond publieke zorg om vanuit een 

gezamenlijke visie de uitdagingen aan te pakken. 
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✓ Signaal 2: Flankerend onderwijsbeleid (FLOB) is een decretale opdracht voor lokale besturen. Naar 

aanleiding van de samenkomsten van het Netwerk Samen Tegen Schooluitval rees de vraag wat elke 

gemeente opneemt ikv dit FLOB. Het is vaak een thema dat wordt toegewezen als bevoegdheid voor de 

jeugddiensten maar soms zijn het ook de Sociale Huizen en OCMW’s die nauw betrokken zijn. Men 

vraagt naar een soort Lerend Netwerk rond dit thema ifv kennisdeling en afstemming. 

 

Aansluiten op of organiseren van overlegfora 
✓ Organisatie van de Stuurgroep Welzijn (3 x samengekomen) 

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

✓ Organisatie van het OCMW-diensthoofdenoverleg (5 x samengekomen) 

✓ Organisatie van intervisie voor TWE-medewerkers (3 x samengekomen) 

 

Communicatie  
Via de nieuwsbrief van de Streekwerking Westhoek werden verschillende artikels gepubliceerd die betrekking 

hebben op het Welzijnsplatform. 

 

 

 


