THEMAWERKGROEP TOEKOMSTFORUM ZORG EN WELZIJN
Verslag derde themawerkgroep Toekomstforum zorg en welzijn
Datum: 22/09/2016
Uur: 12.00 uur
Plaats: Haviland, Zellik.
Aanwezig:
Walter Vansteenkiste, Micheline De Mol, Sonia Van Wanseele, Pascale Hoste en Koen De Reu.
Verontschuldigd:
Greta Cochez, Karina Rombauts, Marion Jansen, Geert Van den Bossche, Christine Hemerijckx en
Sonja Bosmans.
1. Agendapunten:

1. Goedkeuring vorige verslag;
2. Eindconclusies werkgroep;
3. Zorglink met nieuwe themawerkgroep Werk en Economie;
4. Vervolg: hoe moet het nu verder?

5. Bespreking agendapunten:
1. Het verslag van de vorige themawerkgroep wordt goedgekeurd.
2. Eindconclusies werkgroep:
Vanuit de werkgroep wordt gevraagd om volgende punten toe te voegen aan de eindconclusies:
 de integratie gemeenten-OCMW’s moet met wederzijds respect gebeuren;
 er is een groot gebrek aan erkende kinderopvangplaatsen in onze regio;
 de herziening van de bijdragen voor de kinderopvang is zeer onrechtvaardig, zeker
voor kansarme doelgroepen.
De werkgroep kan zich vinden in de andere eindconclusies.
De voorzitter van de werkgroep vult aan dat, op de stuurgroep van het Toekomstforum van 21
september 2016, burgemeester en parlementslid Willy Segers van Dilbeek de taalproblematiek van
de hulpverlening in onze regio heeft aangekaart. Hij zal hierover een nota maken. Deze nota rond
‘hoffelijke hulpverlening’ zal overgemaakt worden aan de leden van de werkgroep.

3. Zorglink met de nieuwe themawerkgroep ‘Werk en Economie’
Op 28 september 2016 wordt in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de zesde themawerkgroep ‘Werk
en Economie’ opgericht. Vanuit het ESF-project ‘Versterkt streekbeleid’ komt de vraag om:
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Inleefmomenten voor de zorgsector te organiseren. In de Leuvense regio zijn 2 werkgroepen
opgestart om dit systeem uit te breiden naar meer organisaties en inleefmomenten te
organiseren in samenwerking met verschillende organisaties om de workload onder controle
te houden. In Halle-Vilvoorde zal er hierrond ook een werkgroep worden opgericht.



Daarnaast worden mentorenopleidingen georganiseerd voor werkveld en scholen om de
begeleiding van stagiairs te verbeteren. De voorbije jaren werden jaarlijks zo’n 100 mentoren
opgeleid in Halle-Vilvoorde. Deze opleidingen worden in het najaar nog één maal
georganiseerd ook specifiek gericht op OCMW’s. Deze gratis opleidingen vinden plaats in de
gebouwen van Haviland.

De leden van de werkgroep vragen zich af of er bij deze werkgroep ook een link wordt gemaakt met
de begeleiding van leefloners op de arbeidsmarkt? Vanuit Vlaanderen is het idee gelanceerd om die
mensen vrijwilligerswerk te laten doen. Een idee dat uit Nederland overgenomen is, zij het zonder de
nodige financiële middelen voor de begeleiders van deze doelgroep.
In de actiepunten van het ESF-project wordt niet specifiek gesproken over deze doelgroep. We zullen
deze vraag zeker overmaken aan Famke Soenen van het ERSV.
4. Vervolg: hoe moet het nu verder?
De voorzitter stelt volgende korte termijnacties voor:
1. Op korte termijn plant de voorzitter van de themawerkgroep een overleg met het kabinet
Vandeurzen over de mogelijke financiële middelen voor Halle-Vilvoorde.
2. Op korte termijn plant de voorzitter van de themawerkgroep een overleg met Ben Weyts, de
minister van de Vlaamse Rand, over de mogelijke financiële middelen voor Halle-Vilvoorde.
3. Op korte termijn plant de voorzitter van de themawerkgroep een overleg met gedeputeerde
Monique Swinnen over de mogelijke financiële middelen voor Halle-Vilvoorde.
4. In het najaar stellen we voor om alle OCMW’s uit te nodigen in Villa Beverbos in Wemmel om
elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te vergroten.
De leden van de werkgroep kunnen zich vinden in de overlegmomenten die voorzien worden met de
twee ministers en de gedeputeerde.
Voor het overleg met de OCMW’s wordt het volgende voorgesteld:
in Halle-Vilvoorde bestaat een OCMW-voorzittersoverleg. Misschien is dit het geschikte forum om de
noden en de behoeften van de OCMW’s in kaart te brengen en de samenwerking te verhogen. Op 29
september 2016 heeft het volgende overleg plaats. Lies Vereecke, OCMW-voorzitter van Dilbeek, zit
dit overleg voor.
Micheline De Mol is eerder voor het idee gewonnen om mensen uit het werkveld samen te brengen
zoals in de gemeente Asse al jaren gebeurt door middel van een welzijnsoverleg. Hier worden alle
actoren uit zorg en welzijn een drietal keer per jaar samen gebracht om samen naar oplossingen te
zoeken. Een soortgelijk regio-overleg kan misschien in de toekomst samen gesteld worden?
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De voorzitter zal de komende weken volgende acties ondernemen:


Hij zal met Lies Vereecke contact zal opnemen om te luisteren of zij gewonnen is voor het
organiseren van een overlegmoment met alle OCMW’s. Een terugkoppeling volgt;



Daarnaast zal hij de leden van de werkgroep op de hoogte brengen van de uitkomst van de
geplande gesprekken;



Op de Algemene Vergadering van burgemeesters op 21 december in Vilvoorde zullen de
eindconclusies van de werkgroep voorgelegd worden. Een persbericht zal hierover verstuurd
worden naar de pers en de bevoegde ministers/kabinetten. De voorzitter zal de
eindconclusies in een krachtige tekst/persbericht gieten. Die tekst(en) zullen eerst aan de
leden van de werkgroep voorgelegd worden.



Een nieuwe bijeenkomst van de werkgroep is voorlopig niet voorzien. Die komt er
waarschijnlijk wel begin 2017.

Koen De Reu
Secretaris

Walter Vansteenkiste
Voorzitter
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