THEMAWERKGROEP TOEKOMSTFORUM ZORG EN WELZIJN
Datum: 23/06/2015
Uur: 12.00 uur
Plaats: Haviland, Zellik.
Aanwezig:
Walter Vansteenkiste, Marion Jansen, Greta Cochez, Micheline De Mol, Karina Rombouts, Pascale
Hoste en Koen De Reu.
Verontschuldigd:
Sonja Bosmans, Sonia Van Wanseele, Geert Van den Bossche en Christine Hemerijckx.
1. Agendapunten:
- Voorstelling leden werkgroep
- Bedoeling Toekomstforum
- Prioriteiten
- Experts
- Vervolgstappen
- Varia
2. Bespreking agendapunten:
-Voorstelling van de aanwezige leden
-Bedoeling Toekomstforum:
Het doel van deze werkgroep is om de achterstand in zake zorg-en welzijnsvoorzieningen van de
provincie Vlaams-Brabant, en in het bijzonder Halle-Vilvoorde, in kaart te brengen. De conclusies uit
deze werkgroep zullen voorgelegd worden aan de Stuurgroep en de hogere overheden. Het is de
bedoeling om het thema Zorg en Welzijn af te bakenen en te komen tot een paar acties op korte,
middellange en lange termijn.
-Prioriteiten:
In het streekcharter van HalleVilvoorde staat onder andere de zelfredzaamheid van de mensen
verhogen door zorg op maat aan te bieden. Uit studies blijkt dat onze regio op het vlak van
ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg (vooral voor jongeren) een achterstand heeft ten op
zichte van de andere Vlaamse provincies. Daarnaast is er nood aan ondersteuning van zorgloketten
op intra- en intergemeentelijk vlak.
Wat de ouderenzorg betreft spelen twee spelers een belangrijke rol: de privésector en de openbare
besturen. Voornamelijk op het gebied van korte verblijven en thuiszorg zijn er tekorten. Dit probleem
moet op korte termijn aangepakt worden. Er wordt voorgesteld om enkele experten uit te nodigen.
-Voorstel te contacteren experten:
Michel Vanstallen, afgevaardigd bestuurder Soprimat
Dominique Verboven, coördinator financieel-economische projecten Emmaüs
Armand Hermans, CFO Emmaüs
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Bernadette Van den Heuvel, stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen
Elise Moriau, directeur CAW Delta
Een verantwoordelijke van de vzw Solidariteit uit Limburg
Eventueel iemand van de Welzijnskoepel
-Vervolgstappen:
De dienst Welzijn van de provincie Vlaams-Brabant presenteert op 21 september 2015 haar studie
over de stand van zaken betreffende de welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde. Erwin Daenen,
diensthoofd Welzijn, is bereid om hierover aan de werkgroep toelichting te komen geven.
-Varia
Micheline De Mol haalt aan dat de integratie van gemeente en OCMW een belangrijk item wordt de
komende jaren. Ze wil erover waken dat de integratie op een weldoordachte manier gebeurt. Een
goede samenwerking tussen twee evenwaardige partner is noodzakelijk om het welzijn van de
burgers te garanderen. Vanuit de werkgroep wordt voorgesteld om deze bekommernis via de
voorzitter over te brengen aan de Stuurgroep van het Toekomstforum.
3. Acties
- Korte termijn
Experten contacteren om uitleg te komen geven op de volgende vergadering in september.
Het bijwonen van het studiemoment ‘Wel op weg’ van de provincie Vlaams-Brabant op 21
september in Leuven.
- Middellange termijn
De samenwerking tussen de verschillende actoren in de Vlaams-Brabantse thuiszorg
verbeteren.
- Lange termijn
De achterstand van het tekort aan welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde wegwerken.
4. Resultaten besproken acties
Nvt
5. Besluiten
Nvt
6. Vervolgstappen
De volgende vergadering zal plaatsvinden voor de volgende Stuurgroep van het Toekomstforum die
op 23 september 2015 voorzien is. Er wordt half juli een doodle gestuurd naar de groepsleden.

Koen De Reu
Secretaris

Walter Vansteenkiste
Voorzitter
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