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2. VORMING

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is als
ledenvereniging van alle gemeente- en OCMW-besturen wellicht
een vertrouwde organisatie. De VVSG zet zich in voor zowel de
politieke mandatarissen als de medewerkers van het bestuur. Zij
komt op voor de belangen van de lokale besturen ten aanzien van
andere overheden en derden. Naast belangenbehartiging is de
ondersteuning van en dienstverlening aan de leden een kerntaak
voor de VVSG.

Netwerk thuiszorg organiseerde in 2016:

Met het Netwerk Thuiszorg wil de VVSG de belangen van de lokale
besturen verdedigen op vlak van thuiszorg, de ondersteuning
aan verantwoordelijken thuiszorg versterken en inzetten op
efficiëntie en competentieverhoging. In dit jaaroverzicht geven
we weer wat het Netwerk Thuiszorg en de VVSG realiseerde
in 2016 op vlak van ondersteuning, vorming, communicatie,
belangenbehartiging,
werkinstrumenten
en
publicaties.
Wie meer informatie wenst kan steeds terecht bij de regionale
medewerkers of op de website www.netwerkthuiszorg.be.

1. ONDERSTEUNING
Natuurlijk blijft rechtstreekse ondersteuning één van de meest
belangrijke peilers binnen het aanbod van het Netwerk thuiszorg.
Dit resulteerde in 2016 tot:
•
•

1115 ledenadviezen via mail of telefoon
110 werkbezoeken bij lokale besturen ter plaatse

•

•

70
regionale
ondersteuningspunten,
zowel
voor
diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, lokale
dienstencentra, poetsdiensten en zorgcoördinatoren.
Goed voor meer dan 375 deelnemers.
22 vormingen voor 340 deelnemers.

Dankzij de VIA4-middelen (Vlaams Intersectoraal Akkoord)
voor managementondersteuning en kwaliteit kunnen we ons
vormingsaanbod zeer betaalbaar aanbieden. Deelname aan de
regionale ondersteuningspunten is zelfs gratis.
VVSG organiseerde:
•
•

een Trefdag Sociaal om publieke zorg op de kaart te zetten
een Studiedag ‘Oog voor kwaliteit’.

3. COMMUNICATIE
Om de publieke thuiszorgdiensten te informeren, investeren we
binnen Netwerk thuiszorg in:
•
•

de uitbouw van onze website www.netwerkthuiszorg.be
versturen we jaarlijks tien nieuwsbrieven voor de diensten
gezinszorg,
tien
nieuwsbrieven
voor
de
lokale
dienstencentra, vijf nieuwsbrieven voor de poetsdiensten
en zes nieuwsbrieven met ons vormingsaanbod
naar ongeveer 750 emailadresssen.
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4. BELANGENBEHARTIGING

De Vlaamse Sociale Bescherming

Het Netwerk Thuiszorg neemt deel aan diverse overlegfora om
de belangen van de publieke thuiszorg te verdedigen: de raad
van bestuur en diverse werkgroepen binnen VVDG, de taskforce
ouderen, de werkgroep lokale dienstencentra kabinet, het overleg
met minister Vandeurzen, de strategische adviesraad welzijn,
gezondheid en gezin,...

In juni 2016 werd het ‘Decreet houdende de Vlaamse Sociale
Bescherming’ goedgekeurd, met een verplichte verzekering voor
zorg met verschillende pijlers. De VVSG formuleerde:
• een aantal voorstellen tot bijsturing aangezien dit
doet vragen rijzen over de verzekerbaarheid en het
toepassingsgebied, met als risico dat er meer steunvragen
bij het OCMW komen.

Daarnaast ondernam het Netwerk thuiszorg specifieke acties
omtrent:
De besparingen gezinszorg
De VVSG reageerde op de besparingen binnen de gezinszorg en:
• stuurde formeel een brief aan minister van Welzijn
Vandeurzen om deze besparingen terug te draaien en te
voorzien in bijkomende structurele financiering voor de thuisen ouderenzorg.
• vroeg via herhaaldelijk overleg om het urencontingent voor
2016 en 2017 tijdig bekend te maken.
Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
De VVSG lichtte tijdens een hoorzitting in januari 2017 in de
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het
Vlaams Parlement haar standpunt toe over de conceptnota Vlaams
welzijns- en zorgbeleid voor ouderen en het concept buurtgerichte
zorg en:
• pleitte voor een integraal welzijnsbeleid voor ouderen en
de belangrijke rol die daarbij is weggelegd voor het lokaal
sociaal beleid.
• wees op het belang van de bescherming van de meest
kwetsbare ouderen. De sociale context van de oudere is
belangrijk bij de beoordeling van de zorgnoden.

De Eerstelijnsgezondheidszorg
Minister Vandeurzen wil de zorg op de eerste lijn herstructureren
en de VVSG:
• was betrokken in de verschillende werkgroepen ter
voorbereiding van de eerstelijnsconferentie van februari
2017.
• reageerde herhaaldelijk op de voorgestelde indelingen,
• ijvert voor een lokaal draagvlak als noodzakelijke
voorwaarde voor de indeling van de eerstelijns-zones
• pleit voor het respecteren van reeds bestaande
samenwerkingen tussen lokale besturen en afstemming
met regionale indelingen in andere beleidsdomeinen.
Als sluitstuk van het traject keurde de Vlaamse regering in
februari 2017 de conceptnota ‘Een geïntegreerde zorgverlening
in de eerste lijn’ principieel goed. De VVSG ondersteunde deze
nota, maar wees minister Vandeurzen op een aantal knelpunten:
• Zo blijft het vaag welk gewicht en welke finaliteit deze
zullen krijgen.
• Ook de verhouding tussen de taken van de
eerstelijnszones en die van het lokaal bestuur, o.a. in het
kader van het lokaal sociaal beleid, blijft onduidelijk.
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5. WERKINSTRUMENTEN EN PUBLICATIES

Tips&Tools

Om publieke thuiszorg diensten verder te ondersteunen, ontwikkelde
netwerkthuiszorg volgende werkinstrumenten en publicaties:

Digitale publicaties die antwoorden bieden op zeer concrete en
praktische vragen

VisieR
Dit is een visiespel voor lokale dienstencentra aan de hand van 10
inspiratiepunten

Voor de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg:
• Omgaan met geld in de thuiszorg
• Omgaan met onverwachte ruimte in de planning

Cahiers
Publicaties die beleidsthema’s behandelen specifiek toegepast op de
openbare thuiszorgsector
•
•

Aanwezigheidsbeleid binnen de woonzorg
Gebruikersbijdrage binnen de thuiszorg

Mini-vormingen
Kant en klare vormingspakketen om als verantwoordelijke zelf ter
plaatse te geven
•

Gids Woonzorg
Overzicht van de relevante wetgeving voor de openbare
thuiszorgdiensten

		

•
•

4 sessies over aanwezigheidsbeleid (voor diensten
gezinszorg en lokale dienstencentra)
4 sessies over beroepsgeheim
1 sessie met praktische oefeningen op basis van de
schoonmaakgidsen ontwikkeld door het Sectoraal
Vormingsfonds Dienstencheques
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6. (SOCIALE) MEDIA

Twitter

Lokaal

Naast de geschreven media zetten we met het Netwerk Thuiszorg
en de VVSG ook in op de sociale media om publieke zorg te
promoten:

Om publieke zorg te promoten, plaatsten we 17 inspirerende
artikels met goede praktijken in de kijker in Lokaal,
het maandblad van de VVSG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Door roering in de pastorietuin gaan mensen elkaar ondersteunen
(december 2016)
Samen eten is gezellig (december 2016)
Leuvenaars maken de stad (november 2016)
Vermarkting: nieuwe partners welkom? (november 2016)
Bever: klein maar toch de actiefste gemeente (september 2016)
‘Een boodschap of een vraag? De buurtkar is hier voor u
vandaag!’ (oktober 2016)
Een lokaal dienstencentrum als spil van de buurt (oktober 2016)
Weer naar het Rode van vroeger (oktober 2016)
Toerisme met een zilveren randje (juni 2016)
De verleiding om een zorgbedrijf op te richten (september 2016)
Spots op de publieke zorg (september 2016)
Wij staan dichter bij de mensen (juni 2016)
De postbode stelt vragen (mei 2016)
Buurtgerichte zorg: het toekomstmodel (mei 2016)
Vrijwilligers lokken (maart 2016)
Buurtweb: warm samenleven in Leuvense buurten (april 2016)
Voedseloverschot komt goed terecht (april 2016)

•

diverse tweet over lokale praktijken en een sociale
media actie omtrent buurtgerichte zorg

Wens je meer info over het Netwerk Thuiszorg, bezoek dan onze
website www.netwerkthuiszorg.be.
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