Vereniging van OCMW’s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt
T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E info@welzijnsregio.be

Algemene vergadering Welzijnsregio op dinsdag 13 januari 2015

Jaarplan 2015 - Samenwerking loont
1. Reguliere werking Uitvoering van de diensten Gezinszorg - Rechtshulp - Schuldbemiddeling - T&O Informatieveiligheid
 Op hetzelfde niveau als in 2014 met per dienst specifieke uitdagingen:
o schuldhulpverlening en T&O: stijgend aantal als gevolg van crisis
o gezinszorg: doelgroep met meer complexe problematiek
 + opstart van de diensten in Bree:
 gezinszorg (en SVK) al opgestart in 2014 - gezinszorg statusquo - SVK + 12 tal
woningen
 rechtshulp: start per 01/01 met 6 uren/week en vanaf 1/10 + 2 uren
 informatieveiligheid: stad en OCMW vanaf januari 2015
 T&O: start vanaf 01/04 met 0,25 trajectbegeleider (0,5 in oktober)
 schuldbemiddeling vanaf 01/10 met 0,5 medewerker
Goede organisatie van de diensten:
 verder op punt stellen van BBC en boekhouding
 voorbereiding van de nieuwe locatie bij Syntra (in huur van gemeente Neerpelt) met
in 2015 het opmaken van het plan. Realisatie tegen eind 2016.

2. Regionaal overleg lokale besturen omtrent het Lokaal sociaal beleid
 Voeren van een sociaal investeringsbeleid als antwoord van de lokale besturen op
‘vermaatschappelijking van de zorg’
o Regierol lokale besturen inzake lokaal welzijn
o Versterken van maatschappelijk draagvlak (buurt – vrijwilligerswerk –
mantelzorg – krachtgericht werken)
o Professionele ondersteuning aanbieden middels een kwaliteitsvolle
basisdienstverlening
o Bereikbaar/beschikbaarheid van gespecialiseerde hulp, georganiseerd in
het samenwerkingsverband = diensten van Welzijnsregio in tandem met
MA van het OCMW
o Overleg tussen OCMW's: RvB, Adviescommissies, overleg diensthoofden,
uitwisseling van kennis en expertise, gezamenlijke vormingen.

o Samenwerking met derden: CAW – CAD – Geestelijke gezondheidszorg –
Basiseducatie – Jeugdwelzijn - Gehandicaptenzorg (overleg organiseren
vanuit Welzijnsregio).


Samenwerking gemeente/OCMW Wonen-Werken-Welzijn
o Ook gemeentelijke samenwerkingsinitiatieven opnemen: regierol sociale
economie, Wonen in Noord-Limburg (WIN)
o Eenheid van structuur en regio. Vlaamse sectorale regelgeving laat dit nog
niet toe, wel engagementen hiervoor in Vlaams regeerakkoord.

3. Specifieke projecten en acties 2015
 Budgetbeurs 'Budget4life' in november 2015
 Regierol sociale economie: overleg schepenen, overleg actoren, inventarisatie
aanbod, bekendmaking, netwerkmoment.
 Project Woonbegeleiding samen met SVK. Momenteel analyse over
huurdersproblematiek in brede zin. Naar acties ivm huurinfo, woningkwaliteit
(samen met WIN en gemeenten), huurbegeleiding, initiatieven voor specifieke
doelgroepen.

