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SITUERING 

 

Eind 2014 werd er in de Westhoek een samenwerkingsverband opgericht op vlak van welzijn, zorg en sociale 
economie en dit binnen de structuur van het Westhoekoverleg. Het betreft de publiek – private samenwerking 
van partners uit de regio onder de noemer het Welzijnsplatform.  

Met de komst van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek eind 2017 beslisten de betrokken gemeenten dat 
het Welzijnsplatform vanaf oktober 2018 een onderdeel zou worden van deze nieuwe intergemeentelijke samen-
werkingsstructuur. Want iedereen is en blijft het er over eens dat het welzijn van de burgers in de Westhoek kan 
verhoogd worden door samenwerking over gemeenten én sectoren heen te stimuleren en te faciliteren. Dit is dé 
gemeenschappelijke ambitie! 

Het nieuwe Regionaal Sociaal Actieprogramma 2019 - 2022, ligt aan de basis van de regionale samenwerking rond 
welzijn, zorg en sociale economie in de Westhoek en is geënt op de Vlaamse Beleidsprioriteiten en beleidsmaat-
regelen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de lokale beleidscyclus 2020-20251.   

Wij roepen alle partners op om actief te participeren in het Welzijnsplatform en de schouders te zetten onder dit 
nieuwe Regionaal Sociaal Actieprogramma. Want het Regionaal Sociaal Actieprogramma is niet alleen een ambi-
tieus plan VOOR de welzijns- en zorgsectoren uit de Westhoek maar het is er één VAN hen. De uitvoering van het 
Regionaal Sociaal Actieprogramma 2019-2022 gebeurt namelijk in samenwerking met partners van het Wel-
zijnsplatform die bij bepaalde actiepunten de trekkersrol nemen.  

Naast dit ‘meerjarenplan’ wordt er elk jaar een zeer concreet jaarprogramma opgemaakt. Dit document bestaat 
uit een selectie van actiepunten die ook opgenomen zijn in het Regionaal Sociaal Actieprogramma, maar dan 

meer gedetailleerd uitgewerkt.  

 

MISSIE – VISIE  

 

Het Welzijnsplatform is een samenwerkingsverband tussen lokale besturen, publieke en private welzijns- en zorg-
actoren uit de Westhoek. Het is een intergemeentelijke en intersectoraal samenwerkingsverband die de missie 
heeft om: 

 op niveau van de Westhoek een kwalitatief en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod te garan-
deren voor alle inwoners waarbij er extra aandacht gaat naar de meest kwetsbaren. Op deze 
manier kan men een menswaardig, kwaliteitsvol leven leiden en wordt de toegang tot de sociale 
grondrechten2 gewaarborgd  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Omzendbrief van 26/10/2018 betreffende lokaal sociaal beleid 
2 Art. 23 en 24 van de Belgische Grondwet 
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WERKINGSGEBIED DVV WESTHOEK 

17 gemeenten van de westhoek vanuit:  

arrondissement Diksmuide 

- Diksmuide 
- Houthulst 
- Koekelare 
- Kortemark 
- Lo-Reninge 

arrondissement Ieper:  

- Heuvelland 
- Ieper 
- Langemark-Poelkapelle 
- Mesen 
- Poperinge 
- Vleteren 
- Zonnebeke 

arrondissement Veurne 

- Alveringem 
- De Panne 
- Koksijde 
- Nieuwpoort 
- Veurne 

 

ORGANISATIESTRUCTUUR DVV WESTHOEK 2020 
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REGIONAAL SOCIAAL ACTIEPROGRAMMA 

DEEL 1: NETWERKVORMING 

 
Het ontwikkelen van een publiek – privaat, intergemeentelijk en intersectoraal netwerk om te komen 
tot een complementair aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening in de Westhoek. 
 

SIGNAALFUNCTIE Erkend worden als neutraal platform waar beleidssignalen uit de welzijns- en 
zorgsector kunnen geponeerd worden en waarna vanuit intersectoraal en bo-
venlokaal perspectief gezocht kan worden naar een passend antwoord.  

BELEIDSONDERSTEUNING 
& KENNISDELING 

 

Erkend worden als kenniscentrum en ondersteunen van partners bij beleids-
voorbereiding betreffende de thema’s Welzijn, Zorg en Sociale Economie.  
 
Dit gebeurt door: 

- het ontwikkelen van kennis over deze beleidsdomeinen (cijfers, onder-
zoeken, projecten,…), 

- het verzamelen en verwerken van data tot toegankelijke beleidsinfor-
matie voor de Westhoek in functie van uitwisseling/ waarnemen van 
tendensen /keuzes die moeten worden gemaakt/ schaalvoordelen die 
moeten gerealiseerd worden, 

- afstemming en intervisie faciliteren, 
- het verzamelen, ontsluiten en ter beschikking stellen van recente docu-

mentatie betreffende deze beleidsdomeinen, 
- opvolgen van de (nieuwe) wetgeving binnen deze beleidsdomeinen en 

deze toegankelijk maken, 
- overleg organiseren met en informatie verzamelen uit andere plat-

telandsregio’s in Vlaanderen en Nederland/Frankrijk – organiseren van 
werkbezoeken ter inspiratie. 
 

 

DEEL 2: BELEIDSPRIORITEITEN 

 
PRIORITEIT 1 -  KANSARMOEDE: coördineren van en/of ondersteuning bieden bij (innovatieve) initia-
tieven om kansarmoede te bestrijden.  
 

Er wordt gezamenlijk actie ondernomen binnen het Welzijnsplatform om burgers uit de Westhoek, die niet 
of slechts beperkt kunnen voorzien in hun (primaire) levensbehoeften te versterken, zodat zij een mens-
waardig leven kunnen leiden. 

 

1.a. INTEGRAAL GEZINSBE-
LEID EN VERSTERKING 
JEUGDHULPVERLENING  

Ontplooiingskansen van kinderen/jongeren/gezinnen vrijwaren en hun welzijn 
en gezondheid bevorderen waarbij wordt ingezet op sector-overschrijdende 
samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders, lokale besturen,….  

- 1 Gezin 1 Plan Westhoek 
- Huizen van het Kind 
- Netwerkgroep Integrale Jeugdhulp Westhoek 

- Ketenaanpak Intra-familiaal Geweld 
- … 
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1.b. VRIJETIJDSAANBOD 
VOOR KANSENGROEPEN 

Met het oog op culturele en maatschappelijke ontplooiing, de participatie van 
kansengroepen aan vrije tijd verhogen.  

- Werkgroep Toeleiding UiTPAS 
- …  

1.c. GELIJKE ONDERWIJS-
KANSEN  

Preventieve acties stimuleren en ondersteunen in het onderwijs om de weer-
baarheid van kinderen en jongeren te verhogen waarbij gefocust wordt op het 
sociaal – en emotioneel welbevinden. 

- Lerend netwerk gemeenten rond flankerend onderwijsbeleid 
- Netwerkmomenten samen tegen schooluitval 
- … 

 

1.d. WONEN & INTEGRATIE Coördineren en ondersteunen van (innovatieve) initiatieven die focussen op 
een sterke verbinding tussen de beleidsdomeinen Wonen en Welzijn waarbij 
enerzijds wordt ingezet op het integreren van nieuwkomers in de Westhoekge-
meente(n) anderzijds op het vermijden dat burgers uit de Westhoek tegen hun 
wil dak- of thuisloos worden.  

- Regiostrategie dak- en thuisloosheid Westhoek 
- Inhoudelijke samenwerking rond integratie-initiatieven opzetten 
- Lokaal Opvang Initiatief (LOI) 
- … 

 

1.e. TEWERKSTELLING VAN 
KANSENGROEPEN 

Streven naar onderlinge afstemming, samenwerking en netwerkvorming om-
trent het thema sociale economie in de Westhoek waarbij de focus ligt op 
maximale activering van werkzoekenden uit de Westhoek met specifieke aan-
dacht voor kansengroepen. 

- Intervisie Tijdelijke Werkervaring (TWE) 
- Organiseren Wijk-werken 
- … 

 

 
PRIORITEIT 2 - VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG: coördineren en/of ondersteunen van inno-
vatieve) initiatieven binnen het domein zorg waarbij gestreefd wordt naar een zinvolle plek in de sa-
menleving voor burgers met bepaalde zorgnoden en kwetsbaarheden o.m. via netwerkgerichte en 
krachtgerichte strategieën. 
 

Er wordt ingezet op acties om de zorg voor kwetsbare burgers uit de Westhoek zoveel mogelijk geïnte-
greerd in de samenleving te laten verlopen. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de professionele 
als informele ondersteuning. 

 

2.a. TOEGANKELIJK WEL-
ZIJNS- EN ZORGAANBOD  

Uitbouwen van het Sociaal Huis als brede toegangspoort en breed onthaal zo-
dat burgers uit de Westhoek een herkenbaar aanspreekpunt hebben voor hun 
welzijns- en zorgvragen en om onderbescherming tegen te gaan. 

- Opstarten samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal 
(GBO) Westhoek 

- Ronde Tafels Zot van ’t Boeren 
- Gedeeld beroepsgeheim in de welzijnssector 
- … 
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2.b. BUURTGERICHTE ZORG Ondersteunen van de verschillende initiatieven die inzetten op het organisatie-
model buurtgerichte zorg opdat zorgbehoevende burgers uit de Westhoek com-
fortabel in hun huis/vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen door middel 
van professionele en informele (bv. mantelzorg) hulp.   
 

2.c. EERSTELIJNSZONES Opvolgen van de inhoudelijk ontwikkelingen van Eerstelijnszones die Westhoek-
gemeenten bevatten en er voor zorgen dat ook het perspectief en de focus van 
lokale besturen en welzijnspartners meegenomen wordt.   

- Vertegenwoordiging in veranderfora/zorgraden 
- Inhoudelijke verbinding maken tussen ELZ’s binnen werkingsgebied 

van de Westhoek 
- … 

2.e. BURGERINITATIEVEN Introduceren van Burgerinitiatieven in de Westhoek als belangrijke partner 
naast het professionele zorg- en welzijnsaanbod. 

- Bekend maken van BurgersAanzet 
- …  

 
PRIORITEIT 3 – VERVOERSARMOEDE: coördineren en/of ondersteunen van (innovatieve) initiatieven 
om vervoersarmoede tegen te gaan in de plattelandsregio Westhoek. 
 

De mobiliteit van kwetsbare burgers uit de Westhoek verhogen opdat ze zouden kunnen deelnemen aan 
het maatschappelijk leven. De focus ligt zowel op initiatieven voor burgers die drempels ervaren om op 
autonome wijze te voorzien in hun mobiliteit (fysieke drempels, financiële drempels,…) alsook op streven 
naar meer nabije dienstverlening. 

 

3.a. TOEGANKELIJKE 
DIENSTVERLENING OP VLAK 
VAN MOBILITEIT  

De toegang tot de dienstverlening op vlak van mobiliteit in landelijk gebied ver-
beteren via de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten aangepast aan de 
noden van de inwoners en met specifieke aandacht voor de inwoners die niet 
kunnen beschikken over/ gebruik maken van een eigen wagen. Inwoners wor-
den gesensibiliseerd voor deze nieuwe mobiliteitsdiensten in het kader van dit 
project. 

- Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen: project Transmobil 
- Interreg North Sea Region: project Stronger Combined 
- Dorpshubs in de Westhoek 
- Mobipunten in de Westhoek 
- …  

3.b. VERVOER OP MAAT Experimenteren met een ‘flexsysteem’ Vervoer Op Maat in de Westhoek om een 
efficiënte invulling te kunnen geven aan lokale vervoersvragen die vervoersar-
moede tegen gaan.  
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PRIORITEIT 4 - REGIEROL SOCIALE ECONOMIE: de regierol Sociale Economie opnemen in de Westhoek 
om het werkveld van de sociale economie te versterken door samenwerking te stimuleren, kennis te 
delen en sociale tewerkstellingsinitiatieven te ondersteunen.  
 

Het opzetten van acties en ondersteunen van samenwerking op niveau van de Westhoek tussen organisa-
ties/initiatieven die kansengroepen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen 
of begeleiden. De term Sociale Economie wordt in de brede betekenis gehanteerd, met de nadruk op soci-
aal. De reden hiervoor is dat sociale economie in de eerste plaats een sociaal doel heeft tav z’n werknemers 
en/of tav de maatschappij: 

- tewerkstelling van kansengroepen 
- leveren van maatschappelijke diensten; ecologische en duurzame goederen. 

Het ondernemen is daarbij het middel om dat doel te verwezenlijken. Men biedt goederen en diensten aan 
op de markt en maakt de missie dus waar binnen de reguliere markteconomie. 

 

ACTIEPROGRAMMA 2017 – 2019 in bijlage. 

PERSONEEL 

De medewerker(s) van het Welzijnsplatform nemen verschillende “rollen” op : 

- De regierol voor het welzijns- en zorgbeleid van de Westhoek, dit met respect voor de identiteit van elke 
partner van het samenwerkingsverband. Het netwerk van publieke en private actoren uit de hulp- en 
dienstverlening van de Westhoek wordt gecoördineerd en samengebracht om te komen tot een comple-
mentair aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening in de streek.  

 
- De vertegenwoordiger van de regio Westhoek op fora (provinciaal, Vlaams, Federaal) inzake welzijns- en 

zorgbeleid en voorzien van terugkoppeling over nieuwe beleidsevoluties.  
 
- De projectcoördinator om zo innovatie en experimenteerruimte te implementeren in de streek. 

BASISWERKING 

1 Voltijds Equivalent: de regionale Welzijnscoördinator, tevens regisseur Sociale Economie.  

Sinds 1 oktober 2018 is er binnen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek 1 VTE regionale welzijnscoördinator 
actief.  

Het personeel wordt ingezet  

- ter ondersteuning van het netwerk en z’n projecten;   
- ter uitvoering van de acties zoals omschreven in het Regionaal Sociaal Actieprogramma 2019-2022 en 
- ter uitvoering van de acties zoals omschreven in het actieplan Regierol Sociale Economie Westhoek (2017-

2019). 

Het personeel wordt ondersteund door de stuurgroep, die representatief is samengesteld uit de groep van deel-
nemende partners van het regionaal Welzijnsplatform.  

In de dagelijkse werking wordt de regionale welzijnscoördinator aangestuurd door de coördinator van de Dienst-
verlenende Vereniging Westhoek (zie organisatiestructuur). 

PROJECTMATIG 

/ 
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STUURGROEP 

SAMENSTELLING  

De stuurgroep is samengesteld uit enerzijds vertegenwoordigers van de publieke welzijnssector: 

- 2 politiek mandatarissen bevoegd voor welzijn, zorg en/of sociale zaken 
- 2 leidinggevende ambtenaren (bv. de algemeen directeur, de adjunct-directeur,…) 
- 2 ambtelijk afgevaardigden met beleidsbevoegdheid voor welzijn, zorg en/of sociale zaken (bv. het dienst-

hoofd sociale dienst,…) 

Anderzijds uit vertegenwoordigers van de private welzijns- en zorgsector voor volgende sectoren: 

- (Kans)armoede; 
- Ouderenzorg; 
- Thuiszorg en/of gezinszorg; 
- Geestelijke gezondheidszorg; 
- Algemeen welzijnswerk; 
- Personen met een beperking; 
- Sociale huisvesting; 
- Jeugdzorg. 

Verder maken ook de coördinator van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, een provinciale gebiedswer-
ker Westhoek en de regionale welzijnscoördinator deel uit van deze stuurgroep. 

BEVOEGDHEDEN 

De stuurgroep engageert zich om:  

- de regionale welzijnscoördinator te ondersteunen en zijn/haar uit te voeren taken mee op te volgen 
- het Regionaal Sociaal Actieprogramma op te volgen, te evalueren en bij te sturen/aan te vullen. 
- mee te helpen zoeken naar oplossingen voor signalen die aangebracht worden door partners van het 

Welzijnsplatform. 
- adviezen formuleren naar de publiek-private partners toe omtrent beleidsevoluties, beleidskeuzes die 

moeten gemaakt worden,… 
- op vraag van eventuele projectgroepen advies te geven over bepaalde zaken die er aan bod kwamen  

 

FINANCIEEL 

BASISWERKING 

Jaarlijkse algemene gemeentelijke bijdrage in de Dienstverlenende Vereniging Westhoek.  

Bijdrage vanuit de private welzijns- en zorgorganisaties die zijn aangesloten bij het Welzijnsplatform volgens het 
aantal VTE tewerkgesteld in die welzijns- en zorgvoorzieningen. 

PROJECTMATIG 

Regierol Sociale Economie (2017 – 2018):  jaarlijks subsidie van € 50.000 

Foodsavers West-Vlaanderen (2018 – 2021):  € 75.333 

Wijk-werken Westhoek:  inkomsten op verkoop Wijk-werkencheques 

Subsidie één gezin één plan Westhoek (2018 - …):  jaarlijkse structurele bijdrage van € 1.000.000 


