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    Voorwoord door Dr. Dirk Van Peel  

voorzitter stuurgroep “Samen ZorgKrachtig” 

Op weg naar een lokaal zorg- en welzijnsbeleid met een medisch en sociaal perspectief . 

 
Toen mij gevraagd werd een “voorwoord” te plegen, had ik reeds inzage gehad van de 
redactionele prestaties bij het opstellen van dit zorgstrategisch plan. De motivaties, de 
doelstellingen, de verslagen van de werkgroepen en gans het procesverloop zijn zodanig 
professioneel toegelicht dat ik mijn “woordje” zal beperken tot de beschrijving van de 
context en de sfeer binnen dewelke deze natuurlijke conceptie van dit pilootproject (eerste 
regionaal zorgstrategisch plan in Vlaanderen) tot stand kwam . 
 
Tijdens de verschillende decennia die ik als huisarts, schepen van sociaal beleid en OCMW-
voorzitter in Kalmthout mocht beleven, heb ik uiteraard de evolutie van de gezondheidszorg 
en het lokaal maatschappelijk welzijn van nabij mogen meemaken.    
De actuele gezondheidsproblematiek heeft natuurlijk te maken met bepaalde socio-culturele 
ontwikkelingen; denken we maar aan de meest opvallende zoals:  

 de meer individuele levenswijze door afname van de familiale banden en het buurtschap, 
meer relationele problemen met ontwrichte gezinnen, toename van de 
éénoudergezinnen, ook gezinnen waar beide partners verplicht zijn uit huis te werken 
met nood aan kinderopvang, aftakelen van het lerarengezag in de scholen,… Daarom 
dringen plaatselijke initiatieven zoals jongerenadviescentra (JAC), 
opvoedingsondersteuning en “Het Huis van het Kind “ zich op.  

 de vergrijzing van onze bevolking (demografisch voorspeld) is volop bezig (in 1900 was er 
een gemiddelde levensverwachting van 40 jaar, vandaag is die leeftijd verdubbeld. In 
2010 waren er 1559 honderdjarigen in België, in 2020 worden er 3000 honderdjarigen 
verwacht). De toenemende zorgbehoefte, aangepaste huisvesting en toenemende 
vereenzaming van de ouderen zal ook plaatselijk meer en meer moeten opgevangen 
worden. 

 de verdoken armoede; in België blijkt 15 % arm te zijn, het aantal Vlamingen dat leefloon 
vraagt steeg vorig jaar met 20%. Schrijnender is nog dat tevens de kinderarmoede 
evenredig toenam. Plaatselijke scholen bij deze problematiek betrekken is een must. 
Verder dient men in te zetten op het verlagen van de drempels van dienstverlening, het 
organiseren van gemeentelijke initiatieven met als doel het reactiveren en participeren 
van kwetsbare doelgroepen (wijkwerk),... 

 de toename van de welvaart garandeert geen welzijn en veroorzaakt zelfs een opmars 
van beschavingsgebonden aandoeningen; de fysieke gezondheid door o.a. de sedentaire 
levenswijze, verkeerde voedingspatronen, milieuvervuiling (hart- en vaatziekten, obesitas, 
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diabetes, kanker), maar vooral ook de geestelijke gezondheid wordt door de welvaart 
bedreigd (anorexia nervosa, stress, burn-out, depressie met toenemende suïcide (in ons 
land 7 per dag), abusus psychofarmaca, drugverslaving). Het paradoxale is dat een eeuw 
geleden vooral het gebrek aan welvaart en hygiëne oorzaak was van 
gezondheidsproblemen en vandaag de welvaart onze gezondheid eerder bedreigt.  

 

De hogere overheid kan aan deze problematiek niet voorbijgaan. Daarom zijn recente 
initiatieven zoals de REORGANISATIE VAN DE EERSTELIJNSZORG, de vermaatschappelijking 
van de zorg, de terugbetalingsmogelijkheden voor psychotherapie, een convenant van 
”gezonde gemeente”,… zeker een noodzaak. 
 
Uiteraard moeten ook de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom werden de 
nodige plaatselijke schikkingen vervat in “HET LOKAAL SOCIAAL BELEID“ waarin via het 
“bottom-up” principe (meerdere clusterbijeenkomsten met diverse thema-gebonden 
actoren) de vijf sociale grondrechten (wonen, werken, socio-culturele ontplooiing, 
individuele dienstverlening en recht op zorg en gezondheid) over de verschillende 
beleidsdomeinen van een gemeente worden verdeeld.  
 
De geplande “INTEGRATIE GEMEENTE en OCMW“ zal de regierol van het lokaal bestuur nog 
versterken om alzo te evolueren naar een “SOCIAAL HUIS“ waarbij de kwaliteit (zorg op 
maat), de toegankelijkheid (slechts één aanspreekpunt) en de aandacht voor de kwetsbaren 
(met participatie) binnen het maatschappelijk dienstbetoon alleen maar kan verbeteren. 
 
Aansluitend bij eerdere intergemeentelijke projecten (samenwerking 
arbeidstrajectbegeleiding, het Kruispunt, het project huistaakbegeleiding, enz.) binnen onze 
zorgregio van zes gemeenten, hebben de respectievelijke lokale besturen, in samenwerking 
met CAW Antwerpen, SEL Amberes, A.Z. Klina, later versterkt door Samenlevingsopbouw 
Antwerpen en logistiek ondersteund door de provincie, besloten een “ REGIONAAL 
ZORGSTRATEGISCH PLAN “ op te maken. De uitwerking van dit project “SAMEN 
ZORGKRACHTIG” gebeurt op interdisciplinaire basis (t.t.z. verder dan multidisciplinair, 
waarbij disciplines vastomlijnd blijven) om alzo een specifieker en optimaler gebruik te 
kunnen maken van elkaars kwaliteiten. 
    
Voor het netwerkevenement van 18-12-2017 werden er meer dan 400 uitnodigingen 
verstuurd naar de lokale zorgactoren en partnerorganisaties. Uiteraard verwachten wij een 
grote opkomst en laat mij toe om de sfeer van deze bijeenkomst een beetje prematuur te 
sensibiliseren met het verwijzen naar het manifest van Emmanuel Mounier (1905 - 1950); 
“DE VERANTWOORDELIJKE SAMENLEVING”: 
 
Twee basisovertuigingen sturen onze gedachten en ons handelen; de persoonlijke vrijheid 
en het tussenmenselijk vertrouwen. En zonder de verantwoordelijkheid van eenieder, man 
en vrouw, jong en oud, autochtonen en allochtoon is geen van beide doelstellingen 
realiseerbaar.    
 
 
Dirk Van Peel 
Voorzitter stuurgroep “Samen ZorgKrachtig” 
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Situering en Context 

        Zorgregio Brasschaat 

 

Zorgregio “Brasschaat”1 bestaat uit 6 gemeenten :  

 Brasschaat (37.792 inwoners) 

 Essen (18.792 inwoners) 

 Kalmthout (18.490 inwoners) 

 Kapellen (26.750 inwoners) 

 Stabroek (18.498 inwoners) 

 Wuustwezel (20.459 inwoners) 

Totaal goed voor 140.781 inwoners2. 

Het waren de lokale besturen die het initiatief namen om een doorgedreven samenwerking 

op poten te zetten, naar analogie met gemeentelijke zorgstrategische plannen zoals in 

Zoersel en Brasschaat, maar dan met een regionale inpassing.  Deze zorgregio heeft reeds 

een uitgebreide geschiedenis aangaande samenwerking met verschillende of alle 

gemeenten. Voorzitters en secretarissen van de OCMW's overleggen regelmatig om het 

sociale beleid op elkaar af te stemmen.   

Enkele voorbeelden van deze samenwerking : 

 Het project huistaakbegeleiding, voor kinderen uit kansarme gezinnen; 

 Samenwerking op vlak van arbeidstrajectbegeleiding; 

 Intergemeentelijke samenwerking aangaande sociale economie : Selab; 

                                                           
1 De zorgregio’s ingedeeld volgens de klein stedelijke zorgregio’s (2008). Met de eerstelijnsconferentie 2017 
worden deze hertekend in eerstelijnszones. Gemeente Stabroek zal niet langer deel uitmaken van dezelfde 
eerstelijnszone en was enkel betrokken bij de opmaak van het zorgstrategisch plan “Samen ZorgKrachtig”. 
2 Via.www.provincies.incijfers.be, periode 2017. 



 

5 
Zorgstrategisch plan zorgregio Brasschaat 2017-2024 

 Samen met CAW/BIZ : inleefhuis, intervisie, rond kwaliteitsvolle schuldhulpverlening, 
lerende netwerken en preventie; 

 Samen met SEL Amberes : samenwerking eerstelijnszorgaanbod en multidisciplinair 
overleg; 

 Kruispunt Kalmthout : een laagdrempelig onthaal voor geestelijke gezondheid voor 
de gehele regio; 

 Intensieve samenwerking bij de uitwerking van diverse projectoproepen. 

Om enerzijds de gehele regio in deze samenwerking te betrekken en anderzijds een 
structureel plan uit te tekenen besloten de openbare besturen van de zes gemeenten om 
een zorgstrategisch plan op te zetten. 

Het aanbieden van een bovenregionaal zorgstrategisch plan heeft bovendien het voordeel 

dat bovenlokale thema’s meer aan de oppervlakte komen en aangepakt worden, zodat de 

voordelen van schaalvergroting binnen zorg en welzijn ten volle kunnen benut worden. 

Vanaf de start van het traject werden enkele regionale partners in zorg en welzijn bereid 

gevonden om aan dit initiatief mee te werken: 

 CAW Antwerpen; 

 SEL Amberes; 

 Algemeen Ziekenhuis KLINA. 

Tijdens het traject versterkte Samenlevingsopbouw Antwerpen het team van regionale 

partners. 

Volgens de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid bij de uitvoering van het lokaal 

sociaal beleid, kan er beroep gedaan worden op ondersteuning van de provinciebesturen in 

de uitwerking van een zorgstrategisch plan en dit tot eind 2017. Op vraag van de 

initiatiefnemers krijgen zij van de dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen 

een procesbegeleider, Greet Verbergt, die reeds de procesbegeleiding voor haar rekening 

nam in de gemeenten Zoersel en Brasschaat. 

Doelstelling 
 

Het project “Samen ZorgKrachtig 2017-2024” heeft tot doel om als lokale besturen in een 

partnerschap met de plaatselijke en regionale zorgactoren te komen tot een geïntegreerde 

en overkoepelende zorgstrategie voor de aangegeven periode.  

Met het bepalen van een overkoepelende beleidsstrategie voor zorg en welzijn brengen de 

partners de behoeften aan zorg en hulpverlening in de regio in kaart en formuleren ze, 

gezamenlijk en in maximale onderlinge afstemming en samenwerking, de rol die ieder speelt 

bij de invulling van die noden.  

Het gezamenlijk inventariseren van de noden en het nadenken over leemtes en 

overlappingen en hoe daarop actueel en in de toekomst in te spelen is er uiteindelijk op 

gericht om het aanbod en de kwaliteit van dit aanbod te versterken en de toegankelijkheid 

voor elke individuele zorgvrager en zijn omgeving te verhogen.  
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Uitdagingen in onze regionale werking 
 

1. Lokaal Sociaal Beleid. 
Lokale besturen zijn de best geplaatste overheid om de lokale sociale noden te detecteren 

en aan te pakken. Om tot een sterk lokaal sociaal beleid te komen is er bestuurskracht en 

expertise van de lokale besturen nodig. Niet alleen lokale besturen hebben een belangrijke 

rol te vervullen, ook de (boven)lokaal georganiseerde actoren en organisaties kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren vanuit hun sterke verbondenheid met de burger. 

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

heeft de Vlaamse regering op 24 februari 2017 haar principiële goedkeuring gegeven aan 

een vernieuwd decreet lokaal sociaal beleid. De Vlaamse regering zoekt met dit decreet een 

manier om de toegang tot sociale grondrechten op lokaal niveau maximaal te faciliteren. Het 

decreet bevestigt de regierol van de lokale besturen in het lokaal sociaal beleid op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau. Aan lokale besturen wordt gevraagd om de 

sociale hulp- en dienstverlening van de actoren die in de gemeente actief zijn maximaal op 

elkaar af te stemmen. 

Door het decreet lokaal bestuur wordt de nauwe samenwerking tussen gemeentebesturen 

en OCMW ’s een feit. De Vlaamse regering geeft met dit decreet een krachtig signaal aan het 

lokaal sociaal beleid. Het belang van een inclusief en integraal lokaal sociaal beleid wordt op 

de voorgrond geplaatst. 

Naast het belang van lokale sociale beleidsplanning voor de lokale besturen legt het decreet 

de nadruk op enkele belangrijke uitdagingen: het opnemen van de regierol van de lokale 

sociale hulp- en dienstverlening, de toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening 

in de strijd tegen onderbescherming, de vermaatschappelijking van de zorg en het 

ondersteuningsbeleid waarbij  subsidies kunnen worden toegekend aan  organisaties of 

initiatiefnemers die activiteiten opzetten. 

In het bestaande decreet werd het sociaal huis vooropgesteld. Met het vernieuwde decreet 

lokaal sociaal beleid wordt nu een inhoudelijke stap verder gezet. Vanuit het Sociaal Huis zal, 

onder regie van het lokaal bestuur, het geïntegreerd breed onthaal worden uitgebouwd in 

een samenwerkingsverband met andere erkende diensten met een onthaalopdracht. Zij 

zorgen voor een onthaal dat onder meer outreachend en proactief is en inzet op de strijd 

tegen onderbescherming door mensen effectief hun rechten te laten uitoefenen. 

Het lokale niveau sluit het meeste aan bij de leefwereld van elke inwoner. Logischerwijs 

ondersteunt het lokale bestuur dan ook burgerinitiatieven, vrijwilligers en informele zorg. 

Om tot een goede implementatie van lokale en regionale initiatieven te komen, moet er een 

goede wisselwerking zijn tussen de lokale overheden en de actoren binnen hun werkveld 

alsook tussen de lokale overheden en hun partners onderling. Dat resulteert in een sterke 

regionale werking. De samenwerking binnen het zorgstrategisch plan waarbij de boodschap 

“Samen ZorgKrachtig” wordt uitgedragen, moet bijdragen tot een breed gedragen lokaal en 

regionaal sociaal beleid. 
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2. Integratie Gemeente – OCMW. 
Het voorontwerp “decreet lokaal bestuur” werd voor een tweede maal goedgekeurd door 

de Vlaamse regering in juli 2017. Dat moet vanaf 2019 het functioneren van gemeenten, 

OCMW’s en hun samenwerkingsverbanden regelen. 

Een belangrijk onderdeel is uiteraard het politiek en ambtelijk zo veel mogelijk in elkaar 

schuiven van de gemeenten en OCMW’s. Dat gebeurt onder meer door de gemeenteraad en 

OCMW-raad te laten samensmelten, en door één algemeen directeur en één financieel 

directeur die vanuit de gemeente de beide besturen zal bedienen. 

Dit moet volgens de Vlaamse regering efficiëntiewinsten toelaten door het laten samengaan 

van OCMW- en gemeentelijke administraties, maar ook leiden tot een grotere 

klantgerichtheid en laagdrempeligheid om de (sociale) dienstverlening toegankelijker te 

maken.  

In de realiteit werken reeds veel lokale besturen nauw samen zodat de dienstverlening 

efficiënter en klantvriendelijker wordt en dus de kwaliteit toeneemt.  Een sterk en actueel 

sociaal beleid zal hierdoor ingebed worden in een breder gemeentelijk beleid en zo vanuit 

meerdere maatschappelijke facetten kunnen benaderd worden (cultuur, sport, veiligheid, 

integratie, huisvesting, gezondheid, enz.) 

Gemeente en OCMW kunnen zo samen het sociaal beleid vanuit verschillende dimensies 

invulling geven met als voornaamste doel het laagdrempelig karakter van de sociale 

dienstverlening.  Wanneer deze integratie samen valt met de werking van het 

zorgstrategisch plan “Samen ZorgKrachtig” zal dit doel nog versterkt worden. 

 

3. Vermaatschappelijking van de zorg. 
De vraag naar zorg en ondersteuning neemt voortdurend toe. Hiervoor zijn verschillende 

oorzaken zoals de individualisering van de samenleving, de vergrijzing, de vergroening, de 

globalisering, enz. Tevens wijzigen de zorgvragen van aard waardoor we meer dienen te 

investeren in chronische zorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg en ouderenzorg, 

jeugdzorg, gezinszorg en zorg voor mensen met een beperking. Tegelijk zijn de 

verwachtingen van de zorgvragers geëvolueerd. Mensen zijn vandaag mondiger, ook als 

patiënt of cliënt. We willen allemaal liefst zo lang mogelijk thuis wonen, we willen onze 

autonomie bewaren en mee beslissen over de zorg en ondersteuning die we krijgen. Al deze 

elementen bepalen in sterke mate hoe we de kwaliteit van zorg ervaren. 

Vermaatschappelijking van de zorg wordt vaak als antwoord geformuleerd op de 

uitdagingen van de toekomst. 

Onder de noemer “vermaatschappelijking van de zorg” wordt verwezen naar het streven om 

de zorg voor mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken, … eigenlijk iedereen 

met een zorgvraag, zo veel mogelijk geïntegreerd te laten verlopen in de samenleving. Dit 

heeft duidelijk linken met het engagement van mensen, en ons functioneren binnen 
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netwerken: in ons gezin, onze familie, onze buurt, en veel ruimer. Vermaatschappelijking van 

de zorg speelt in op de inzet van iedereen in een wereld waar klassieke relaties vervangen 

worden door nieuwe vormen van netwerk. 

Zorg wordt binnen onze samenleving vaak opgenomen door andere dan professionele 

zorgverstrekkers. Recente cijfers spreken over meer dan 600.000 mantelzorgers in 

Vlaanderen, en onderzoek van de Koning Boudewijnstichting spreekt over 12.5% van de 

Belgen die vrijwilligerswerk doen. Informele zorg en engagement gaat gewoon via andere 

kanalen dan vroeger… 

In het licht van de vermaatschappelijking van de zorg is er een steeds groeiende interesse 

voor burenhulp als sociale interventie. Meer en meer lokale overheden nemen initiatieven 

rond burenhulp, buurthulp, en zorg voor elkaar. Ze willen hiermee mensen inspireren dat 

zorgzaam samenleven kan. 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wenst de 

vermaatschappelijking van de zorg, in combinatie met de reorganisatie van de 

eerstelijnszorg (cf. infra), te vertalen in bewuste keuzes van het beleid. Gezien dit vooral 

betrekking heeft op de domeinen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn als 

regisseur en vaak ook als actor zal in dit plan vaak de verbinding kunnen worden gelegd 

tussen de tendens naar vermaatschappelijking van de zorg en de concrete doelstellingen en 

acties die worden bepaald. 

Het spreekt voor zich dat in het uitwerken van een regionaal zorgstrategisch plan met deze 

doelstelling zal worden rekening gehouden, en dat vermaatschappelijking van de zorg een 

grote betrachting is in dit geheel. 

 

4. Geïntegreerd breed onthaal (GBO). 
De evolutie naar eerstelijnszones en de duidelijke link met de oprichting van een GBO is een 

strategische keuze vanuit de Vlaamse overheid. Dit maakt dat de oprichting van een GBO 

onlosmakelijk verbonden zal zijn met het zorgstrategisch plan “Samen ZorgKrachtig”. 

Het vertrekt vanuit de vraag hoe een laagdrempelig geïntegreerd breed onthaal 

georganiseerd kan worden waar alle mensen terecht kunnen met alle soorten vragen naar 

zorg en welzijn. En dit binnen elke regio. Dit impliceert een samenwerking tussen die 

diensten die in Vlaanderen een gelijkaardige opdracht hebben: Dienst maatschappelijk werk, 

CAW en de OCMW's. 

De belangrijkste uitdaging vormt hierbij dat er – over de sectoren heen – wordt 

samengewerkt en waarbij deze samenwerking uitmondt in een (fysiek) contactpunt 

(frontoffice) met volgende opdrachten: 

 laagdrempelig en vlot toegankelijk onthaal voor alle inwoners; 

 vraagverheldering; 

 informatieverstrekking; 

 doorverwijzing. 
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Hierin zal niet langer een onderscheid gemaakt worden tussen vragen betreffende zorg en 

welzijn. De hulpvraag wordt geïntegreerd benaderd en niet meer opgesplitst in zorg en 

welzijn en vereist dat alle competenties van de zorg -en welzijnssector aanwezig zijn binnen 

het GBO. 

Het zorgstrategisch plan “Samen Zorgkrachtig” van de zorgregio Brasschaat verzamelt alle 

(regionale) actoren om strategische doelstellingen uit te werken. Dit is van belang voor het 

GBO. Achter het fysiek contactpunt (frontoffice) zal de nood aan een stevige backoffice van 

primordiaal belang zijn. Deze backoffice vereist meer samenwerking en afstemming tussen 

alle betrokken actoren. Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat complexe 

zorgvragen geïntegreerd aangepakt worden. 

Het zorgstrategisch plan “Samen Zorgkrachtig” betekent dat we binnen de regio Brasschaat 

al een duidelijke voorsprong hebben inzake samenwerken over de (gemeente)grenzen heen. 

Dit kan de oprichting van een GBO in de regio Brasschaat alleen maar ten goede komen. 

 

5. Samenwerking met het ziekenhuisnetwerk in onze regio. 
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft een plan van 

aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering 

uitgewerkt. Het doel van de hervorming is onder meer om meer efficiëntie en meer kwaliteit 

te bereiken. Het gaat om een belangrijke strategische hervorming uit het regeerakkoord. 

Vertrekpunten zijn de gewijzigde behoeften van de patiënt. Er zijn steeds meer ouderen en 

chronisch zieken en daarnaast evolueren de medische technologie en gepersonaliseerde 

behandelingen in sneltreinvaart. Er zullen onder andere netwerken worden gecreëerd met 

basis-, referentie- en universitaire ziekenhuizen. Daarbij kan bijvoorbeeld dure technologie 

toegewezen worden aan een netwerk in plaats van aan één bepaald ziekenhuis. 

De overheid en ziekenhuizen zullen ook met een heel nieuw financieringssysteem werken. 

Dat moet leiden tot een correcte financiering van verantwoorde zorg en het heeft tot doel 

om zowel efficiëntie- als kwaliteitsverbetering aan te moedigen. De afstemming van de 

zorgnoden op de eerste lijn met de noden aan basisspecialistische zorg gebeurt op het 

regionale zorgniveau: welk zorgaanbod is aanwezig? Is dat voldoende, vandaag, in de nabije 

toekomst, op middellange termijn? Welke hiaten zijn er? Waar liggen de opportuniteiten?  

De klinische netwerken zullen zich buigen over de vraag hoe zij de basisspecialistische zorg 

kunnen ondersteunen in samenwerking met de eerstelijnszones. Dit gebeurt door de 

ontwikkeling van een regionaal zorgstrategisch plan waarin de noden aan basiszorg op de 

eerste en tweede lijn worden gedocumenteerd en neergelegd. Bij de opmaak van dit 

zorgstrategisch plan is de inbreng en deelname van zowel het klinisch netwerk van 

ziekenhuizen als de eerstelijnsactoren onontbeerlijk. De regionale zorgzone zal als 

articulatieniveau tussen de eerste lijn en het gespecialiseerde zorgaanbod fungeren. Ideaal 

komen de regionale zorgzones op geografisch vlak - werkgebied - overeen met de klinische 

netwerken. 
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6. Het uitrollen van een eerstelijnszone volgens de beleidsverklaring van minister 

Vandeurzen. 
De hertekening van het zorglandschap in Vlaanderen kreeg een duw in de rug bij de 

eerstelijnsconferentie van het kabinet Vandeurzen in februari 2017. De integratie van welzijn 

en gezondheidszorg is hierbij het belangrijkste motief, waarbij vooropgesteld wordt dat de 

persoon met een zorgvraag centraal moet staan in dit verhaal.  Aan lokale besturen, 

zelfstandige zorgverstrekkers en alle organisaties die in deze materie betrokken partij zijn 

wordt gevraagd om structureel te gaan samenwerken binnen de regiogrenzen.   

Regionaal samenwerken werd binnen het project “Samen ZorgKrachtig” voor iedereen als 

een meerwaarde beschouwd. Al vrij snel werd duidelijk dat de doelstelling van het regionaal 

zorgstrategisch plan en de ontwikkeling van een eerstelijnszone in onze regio quasi in elkaar 

overvloeien.  Ook in “Samen ZorgKrachtig” is de meerwaarde van het vraaggestuurd en 

bottom-up werken als een evidentie ervaren, en sluit bijgevolg naadloos aan bij de vraag van 

de minister om de persoon met een zorgvraag centraal te plaatsen. 

“Samen ZorgKrachtig” heeft getracht om zoveel mogelijk partners te betrekken bij dit 

verhaal, maar onder invloed van de eerstelijnszone zullen nog enkele niet aanwezige 

partners ook deel uitmaken van dit initiatief, wat er ongetwijfeld zal voor zorgen dat deze 

materie nog breder zal gedragen en gestuurd worden. 

Daarom heeft het consortium rond “Samen Zorgkrachtig” dan ook beslist om de aanvraag bij 

het agentschap Zorg en Gezondheid te doen tot oprichting van een eerstelijnszone die 

samenvalt met onze geografische afbakening. 
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Projectorganisatie 
 

1. De stuurgroep  
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het strategisch beheer en de opvolging van het 

project, en heeft volgende taken: 

 Goedkeuren van het projectplan en beheer van de scope. 

 Bewaken van de voortgang van het project. 

 Goedkeuren van keuze werkgroepen en bewaken van de samenstelling ervan. 

 Ter beschikking stellen van middelen (personeel, budgetten,…). 

 Contractmanagement van externen. 

 Bewaken van de kosten. 

 Geven van opdrachten en nemen van beslissingen. 

 Validatie van de projectresultaten. 

De stuurgroep wordt samengesteld uit alle lokale besturen van de 6 gemeenten, de 4 

regionale partners, en de afgevaardigde van de provincie. 

 

a. De voorzitter 

Dr. Dirk Van Peel is voorzitter van het zorgstrategisch plan “Samen ZorgKrachtig”. Zijn 

bijkomende taken zijn: 

 Leiden van de stuurgroep. 

 Het nemen van dringende tussentijdse beslissingen in functie van het behoud van de 

voortgang van het project, en dit in samenspraak met de projectleider. 

 Creëren van een draagvlak voor het project en zijn doelstellingen. 

 

b. De Projectleider en Project Management Office (PMO) 

Mevr. Greet Buysen, secretaris van OCMW Kalmthout, is Projectleider. Zij neemt de 

organisatie op zich en zorgt voor de nodige vergaderinfrastructuur, brengt de partners en 

deelnemers samen, coördineert de contacten met andere overheden rond het project en 

zorgt voor de nodige (subsidie)aanvragen voor ondersteuning in de uitvoering van de 

opmaak van het plan. Daarnaast neemt ze de dagelijkse leiding van het project op zich en 

zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken worden uitgevoerd.   

Het PMO zorgt voor verslaggeving stuurgroep, bundelt verslaggeving uit werkgroepen en 

houdt een centraal bestand bij van de deelnemerslijsten (mailadressen) van de deelnemers 

uit de werkgroepen. Indien er met een gedeeld platform wordt gewerkt houdt de PMO dit 

bij. 
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c. De Procesbegeleider 

Mevr. Greet Verbergt, provincie Antwerpen, levert expertise aan met betrekking tot het 

opstellen en opmaken van het zorgstrategisch plan met de betrokken zorgactoren. 

Daarnaast levert zij input op gebied van statistisch materiaal (sociale planning), alsook 

methodische ondersteuning voor het verwerken, interpreteren en rapporteren van de data. 

 

d. De individuele stuurgroepleden 

Zij hebben als bijkomende taken: 

 Het creëren van een draagvlak, binnen hun organisatie en grondgebied. 

 Het bekomen van financiële garanties en het nakomen van engagementen. 

 Het bewaken van de inhoud en de kwaliteit van het proces. 

 

e. De trekkers van de werkgroepen 

Er wordt beslist om in vier werkgroepen te werken, elk met twee trekkers. Zij brengen de 

inhoud aan uit de werkgroepen om vandaaruit het verdere proces vorm te geven. Verder 

zullen zij : 

 De werkgroep-vergaderingen organiseren. 

 De werkgroep coördineren en modereren. 

 De verslagen van de werkgroep overmaken aan de PMO. 

 

2. De werkgroepen 
De diverse werkgroepen hebben als taak:  

 Het uitvoeren van inhoudelijke taken met betrekking tot de opmaak van het 

zorgstrategisch plan die aangeleverd worden door de stuurgroep. 

 Formuleren van acties en beleidsaanbevelingen. 

 Updaten van de deelnemerslijsten, en deze doorgeven aan de PMO. 
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Procesverloop 
 

Schema procesverloop “Samen ZorgKrachtig” 

 

1. Voorbereidende fase (september 2016 – maart 2017) 
Bij aanvang van elk project is het van belang om te kijken of het idee wenselijk, nuttig en 

haalbaar is. Bijkomend dient er nadien ook gepeild te worden wat het individueel en 

gemeenschappelijk belang is van de initiatiefnemers. Op basis van keuzes wordt dan een 

projectplan opgemaakte en voorgesteld tijdens het startmoment (kick-off). 

Bestaande samenwerking wordt in kaart gebracht en de noden van bijkomende 

samenwerking worden getoetst.  Hieruit blijkt dat er reeds een traditie van samenwerking is 

tussen de diverse lokale besturen van de zorgregio. Het bestaande welzijnsoverleg is 

daarvan een mooi voorbeeld om uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Het regionaal 

zorgstrategisch plan “Samen ZorgKrachtig” zal dan op een meer systematische manier en 

samen met regionale en lokale zorgactoren de samenwerking bevorderen. 

Volgende thema’s  worden als belangrijke werkpunten beschreven:  

 Armoedeprojecten; 

 Buurtvervlechting; 

 Centraal aanmeldpunt; 

 Gezondheid; 

 Huisvesting en woonbegeleiding; 

 Hulpverlening bij kinderen en jongeren ; 

 Integratie van asielzoekers; 

 Mobiliteit; 

 Ontmoeting, netwerk, forum; 

 Ouderenzorg; 

 Sociale en materiële dienstverlening; 

 Tewerkstelling; 

 Thuiszorg; 

 Vrijwilligers en mantelzorg; 

 Welzijnsnetwerken. 

Voorbereiding
Sept '16-mrt'17

Realisatie
apr'17-nov'17

Oplevering en 
uitvoering

dec'17-2024
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Alle leden van de stuurgroep kenden vervolgens een cijfer toe aan de verschillende thema’s 

naargelang het belang.  Er werd beslist om in deze fase van het zorgstrategisch plan te 

werken met vier thema’s (en dus vier werkgroepen).  De werkgroepen gingen onder leiding 

van hun trekkers aan de slag met volgende thema’s: 

 Armoede, onder leiding van Kristien Echelspoel (OCMW Stabroek);  

 Huisvesting en Woonbegeleiding, onder leiding van Tom Vandegeuchte (CAW 

Antwerpen) en Frank Remy (OCMW Wuustwezel); 

 Gezondheid, onder leiding van Ludo Van Kets (AZ KLINA Brasschaat) en Imelda 

Schrauwen (OCMW Essen); 

 Ouderenzorg en Thuiszorg, onder leiding van Sophie Sambre (OCMW Kapellen) en  

Stef Spiessens (SEL Amberes). 

Tijdens het traject werd Ben Van Havere (Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen) 

toegevoegd als trekker van het thema armoede zodat voor elk thema een tandem werd 

gevormd met een verantwoordelijke van een lokaal bestuur en een verantwoordelijke van 

een externe deskundige partner. 

In het projectplan werd een plan van aanpak, alsook de interne organisatiestructuur 

voorgesteld (cf. supra). Op 28 maart 2017, bij de kick-off, werd de intentieverklaring 

getekend door de verschillende initiatiefnemers om tot een gezamenlijke zorgstrategie te 

komen (zie bijlage 1) 
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2. Realisatiefase (april 2017 – november 2017) 
Om te komen tot een gedragen zorgstrategisch plan werd er gewerkt in 3 fasen.  

 

 

Een eerste afzonderlijke werkgroep-ronde vond plaats in april 2017 met de opdracht 

om de noden en sterktes in kaart te brengen van wat de deelnemers dagdagelijks 

ervaren in de praktijk en dit voor elk thema apart. Bijkomend formuleerden zij elk 

gewenste situaties binnen hun thema. 
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In juni 2017 was er een plenair moment gepland waarmee de deelnemers vanuit de 

noden en sterktes aangevuld met enkele sprekende cijfers tot een gerealiseerde 

droom kwamen. 

 

  
  

 

In september 2017 kwamen de werkgroepen terug apart samen om specifiek de 

strategische doelen te formuleren vanuit de resultaten van het voorgaande.  

 

 

 
 

 

3. Oplevering en Uitvoering (december 2017 – 2024) 
 

Op 18 december 2017 wordt het regionaal zorgstrategisch plan “Samen ZorgKrachtig” 

voorgesteld, samen met de krachtlijnen voor de uitvoering de komende jaren (2017-2024). 

Dit is het eerste regionale zorgstrategisch plan in Vlaanderen.  

Het spreekt voor zich dat het opstellen van deze tekst geen eindpunt maar een start is.  

Vanaf januari 2018 zullen de verschillende werkgroepen hiermee aan de slag gaan om 

stapsgewijs de behandelde topics binnen de verschillende thema's aan te pakken en de 

strategische doelen in te kleuren. 
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Er zal steeds teruggekoppeld worden naar de stuurgroep, welke ook op regelmatige basis 

bevraging zal doen in het werkveld om waar nodig bij te sturen, af te ronden of nieuwe 

thema's aan te snijden. 

Door de afslanking van de provincie inzake persoonsgebonden materie (vanaf 2018) zal er 

vanuit het provinciebestuur geen procesbegeleiding meer opgenomen kunnen worden in de 

uitvoering ervan.  Om ervoor te zorgen dat de regio verder uitvoering kan geven en het plan 

voldoende verankerd is in de regio werd tijdens de opmaak van het plan een leertraject 

opgestart met de trekkers om zelf werkgroepen te kunnen begeleiden en zelf het 

procesmatige van een participatief proces verder te zetten. Hiervoor werden 

groepsbijeenkomsten voorzien waarin informatie werd uitgewisseld en de aanpak 

gedemonstreerd. Gezamenlijk werd de voorbereiding van een werkgroep opgemaakt. 

Feedback werd voorzien aan de trekkers hoe ze zelf verder aan de slag kunnen gaan.  
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Resultaten 
 

1. Een regionale foto 
 

 
 

1.1 Bevolkingsevolutie 1997-20163 
 

   

Een duidelijke ontgroening vindt in de regio plaats. Er zijn minder jonge gezinnen die er zich 

vestigen en/of blijven. 

                                                           
3 Via: www.provincies.incijfers.be  
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Een daling van de actieve bevolking treedt duidelijk op. 

 

 

Een ontegensprekelijke stijging van de vergrijzing die zelfs hoger ligt dan de gekende 

vergrijzing die in heel Vlaanderen optreedt. 

 

 

Als we deze regionale foto met de gekende bevolkingsevolutie plaatsen naast de uitdaging 

van vermaatschappelijking van de zorg, dan zal vermaatschappelijking van de zorg (o.a. 

burenhulp) geen evidentie zijn doordat er minder actieve bevolking aanwezig is in de regio 

en er een hogere hulpbehoevendheid verwacht mag worden bij 65+ waarvan de populatie 

sterk toeneemt. Dat het thema ouderenzorg en thuiszorg gekozen is, valt dan ook niet te 

verwonderen. Er komen meer ouderen bij en de ouderen blijven langer leven. 

Daartegenover kan je ook stellen dat het van belang is om meer jongeren te houden of toe 

te laten zich in onze regio te vestigen en te blijven. 
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2. Nodenbeluistering en feiten op een rijtje 
De blik op het veld vormt het vertrekpunt. Tijdens een eerste werkgroep-ronde werd het 

werkveld per thema geconsulteerd om de bestaande noden en sterktes te achterhalen, en 

deze in kaart te brengen. Daarnaast was er een bevraging naar de gewenste situatie binnen 

de thema’s. Deze nodenbeluistering helpt om het waarom van ons regionaal zorgstrategisch 

plan te duiden, evenals om er voor te zorgen dat de thema’s vanuit een “bottom-up” visie 

worden bekeken en gedragen. In bijlage 2 vind je de gedetailleerde resultaten per thema. Op 

basis van de ervaringen en inzichten van veld- en beleidswerkers, vertellen enkele sprekende 

cijfers aangaande de vier gekozen thema’s een aanvulling, nuancering of eventueel een 

tegenstem.  Gedetailleerde tabellen vind je onder bijlage 3. Her en der worden enkele cijfers 

prijsgegeven. 
 

Sterktes en zwaktes voeden de woordenwolk hieronder, wat een verwerking is van de 

ervaren noden (klein gedrukt) en de aanwezige sterktes (groter lettertype). Beiden vormen 

de ervaren realiteit.  

 

2.1 Armoede 

 

 

Dat er nog steeds teveel drempels worden ervaren door mensen in armoede om de gepaste 

ondersteuning te vinden, dat vooroordelen nog teveel de kop opsteken, dat er nog te weinig 

inspraak is van personen in armoede en dat armoede nog zo vaak verdoken is, blijven veld- 

en beleidsmedewerkers een doorn in het oog. Daartegenover zijn er tal van participatieve 

trajecten waarbij zowel het perspectief van de persoon in armoede als het perspectief van 

de hulpverlening wordt gehoord waardoor in dialoog een (vernieuwde) werkmethode zijn 

intrede vindt. Verder worden media-aandacht dat armoede in de schijnwerpers zet, de 

OCMW’s, de scholen en de inzet van de vele vrijwilligers sterk gewaardeerd binnen de 

armoedebestrijding. 
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Cijfermatig wordt gebruik gemaakt van de indicator Verhoogde Tegemoetkoming 

geneeskundige verstrekking (VT) om armoede te meten daar zij de meest accurate gegevens 

oplevert wanneer we alle bevolkingsgroepen in vergelijking zetten. Aan de hand van deze 

cijfers zien we dat deze regio met 9.5% beduidend onder het Vlaams gemiddelde zit (14.9%).  

Binnen de gemeenten zijn ook onderlinge verschillen te noteren. Een kwart van de 75+ heeft 

een Verhoogde Tegemoetkoming en bij de 0-19 jarigen heeft 8,4% recht op Verhoogde 

Tegemoetkoming (meer dan 6% lager dan het Vlaamse gemiddelde). 

We kunnen stellen dat deze regio tot de meer welstellende regio’s van Vlaanderen behoort. 

Daarom zijn de uitdagingen niet minder groot. Bijkomend kan de vraag gesteld worden hoe 

het komt dat er relatief weinig (in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde) personen in 

armoede in de regio wonen. 

 

2.2 Gezondheid 

 

Gezondheid is één van de belangrijkste zaken die de Vlaming bezig houdt en die een 

duidelijke impact heeft op het welbevinden en het al dan niet gelukkig zijn. In ons land waar 

de kwaliteit van onze gezondheidzorg bij de beste van de wereld behoort en de buurlanden 

jaloers zijn dat de wachtlijsten redelijk onder controle zijn, kunnen we ook hier nog steeds 

verbeterpunten noteren. Op organisatorisch vlak blijkt samenwerking tussen specialismen 

belangrijk, vormt complementariteit en samenwerking tussen de eerste (o.a. huisartsen, 

thuisverpleging, kiné, …)  en tweede lijn (specialisten, psychiater, psychotherapeut, 

ziekenhuizen,…) nog een werkpunt, schort er nog wel wat aan de opvolging/coördinatie van 

de zorg en geraakt de patiënt/cliënt niet altijd bij de gepaste zorg omwille van de 

bereikbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Daarenboven blijkt de geestelijke 

gezondheidszorg onvoldoende toegankelijk. Daarnaast zien we dat er in de regio tal van 

initiatieven zijn die bovengenoemde noden tegemoetkomen door samenwerking aan te 

gaan (o.a. Huizen van het Kind, huisartsen-specialisten platform, Lokaal Multidisciplinair 
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Netwerk, Kruispunt, …) en good practices te implementeren die welvaartsziektes zoals 

obesitas (o.a. BOV-coach) tegen gaan. 

  

 

Algemeen zie je dat de bekommernis om de gezondheid stilaan verschuift van acute (en 
behandelbare) ziekten naar chronische (vaak niet meer te behandelen) aandoeningen. Dat 
laatste vergt ook een heel andere aanpak qua opvolging en samenwerking. In de zorgregio 
hebben meer dan tienduizend mensen (10.430) het statuut van “chronische aandoening” en 
zien we dat voor welvaart gerelateerde ziektes –waaronder diabetes- er een significante 
stijging is en dit voor alle leeftijdsklasse (tabel 1). 
 
 
Tabel 1: Vergelijking Diabetesprevalentie per leeftijdscategorie  - 2006-2014 

  

 25-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75+ 

2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 

Brasschaat 7,4 7,9 37,79 40,42 87,58 113,3 127,33 145,12 

Essen 10,24 11,46 35,85 46,45 114,65 100,13 140,53 183,87 

Kalmthout 8,97 10,44 40,14 38,5 80,43 112,09 132,22 155,11 

Kapellen 6,17 9,76 35,71 43,15 99,66 110,43 122,3 133,77 

Stabroek 9,46 8,96 52,13 58,48 111,95 148,15 124,46 183,37 

Wuustwezel 10,93 7,74 37,1 41,9 119,89 126,1 151,23 177,27 

Provincie Antwerpen 8,95 11,16 49,38 59,37 118,43 145,51 142,59 173,64 

Vlaams Gewest 8,68 11,07 51,67 60,87 128,69 154,73 156,65 187,55 
Bron: http://www.ima-aim.be 

 
 

2.3 Huisvesting en Woonbegeleiding 

 

Hoe zit het met het dak boven het hoofd in de regio en wat is de kwaliteit ervan? Zijn 

mensen in staat om zelfstandig te wonen? Wat leeft er in de regio en hoe wordt er geleefd? 
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Woningen in de regio zijn over het algemeen ruim, maar niet aangepast wanneer zorgnoden 

zich opdringen. De regio is eerder landelijk, waardoor de afstand tot dorpskernen de 

organisatie van de zorg niet evident maakt. Samenwerking tussen diverse diensten inzake 

woonbegeleiding lijkt noodzakelijk om uithuiszetting te voorkomen. Meer sociale koop –en 

huurwoningen klinkt alsmaar luider. Kleinschalige innovatieve woonprojecten zoals co-

housing dringen zich op, maar de huidige wetgeving vergemakkelijkt het experimenteren 

niet. 

Daartegenover zien we tal van kwaliteitsvolle initiatieven ontstaan (o.a. woonbegeleiding 

Brasschaat, woonclub Stabroek, oprichting van crisis- en noodwoningen, inleefhuis, woon 

coaching, buurten voor elkaar e.d.), bestaat er een heldere visie over langer thuis wonen, 

vormen vrijwilligers een stevige basis om ondersteuning te bieden, bestaat er de aanwezige 

slagkracht van de huisvestingsambtenaren en het in leven roepen van een lokaal overleg 

inzake wonen zal er mede voor zorgen dat er een basis is om verdere samenwerking te 

bevorderen en resultaten te boeken. 

Uit recente cijfers blijkt dat de woningmarkt inderdaad in de regio vooral kapitaalkrachtige 

burgers aantrekt. Mensen met een kleine beurs hebben het moeilijk om een woning of 

appartement aan te schaffen. De huurprijs via de sociale huisvestingsmaatschappijen valt 

veel hoger uit dan elders (tabel 2).  

Tabel 2: Gemiddelde huurprijs sociale huurstelsel 31-12-2016 

  
Gemiddelde reële huurprijs   aantal huurwoningen 

Brasschaat € 322,32 
 

369  

Essen € 342,09 
 

202  

Kalmthout € 305,98 
 

78  

Kapellen € 348,37 
 

39  

Stabroek € 334,88 
 

171  

Wuustwezel € 340,97   425  

Regio € 330,42   1.284  

Provincie € 287,31   43.490  

Vlaams gewest € 295,11   143.216  
 bron: wonenvlaanderen.be 

 

2.4 Ouderen- en Thuiszorg 
 

Het straatbeeld in de regio zal er steeds grijzer uitzien omwille van de ouder wordende 

populatie. Niet elke 65+ heeft zorg en/of ondersteuning nodig, velen zijn vrijwilliger en/of 

mantelzorger. Desalniettemin gaat ouder worden algemeen gepaard met een grotere kans 

op (chronische) ziekte, beperkingen op vlak van mobiliteit en bereikbaarheid en een 

stijgende zorgbehoefte en/of zorgnood. Wat is er nodig om zo lang mogelijk een 

kwaliteitsvol leven uit te bouwen ongeacht waar men verblijft?  
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Hoe kunnen we vereenzaming tegengaan? Hoe kunnen we langer thuis blijven wonen met 

een zorgbehoefte? Waarmee kunnen we mantelzorgers ondersteunen en hoe meer de buurt 

inschakelen? Welke flexibele mogelijkheden zijn er tussen thuiszorg en residentiële zorg? 

Hoe onderlinge samenwerking bevorderen en het multidisciplinair overleg faciliteren? 

Diverse noden in vraagvorm gegoten.  

Deze regio is sterk in: zijn inzet inzake vrijwilligers binnen de ouderenzorg, heeft een 

kwaliteitsvol uitgebouwd aanbod, vormen de lokale dienstencentra een brugfunctie tussen 

thuis en zorg, leveren de bestaande woonzorgcentra kwaliteit en wordt er samengewerkt 

om zowel naadloze zorg te verzekeren (o.a. na ontslag uit het ziekenhuis), om diverse 

zorgverstrekkers rond de tafel te brengen (SEL) en om expertise te delen (o.a. werkgroep 

dementie).  

Huidige gegevens verraden al een grote druk op de bestaande zorg en ondersteuning. Wat 

de toekomst zal brengen wordt weinig omfloerst gebracht in de prognoses voor de komende 

jaren. Dit wordt uitvoeriger omschreven in het cijfermatige deel in bijlage 3. Hoewel 

voorzichtigheid verstandig en wenselijk is, kunnen we niet naast het scenario kijken dat er in 

deze regio nog een forse duw bijkomt qua vergrijzing. De vergrijzing biedt vele kansen. Naast 

deze kansen zijn er echter ook uitdagingen die door de vergrijzing op ons af komen. We 

blijven langer leven en dit gaat gepaard met een hogere co-morbiditeit oftewel het leven 

met een aantal chronische aandoeningen waarbij zorg en ondersteuning noodzakelijk is of 

het nu thuis of elders gebeurt.  
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Tabel 3: Raming gebruik Vlaams Zorgfonds 2025 bij constante percentages 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + (som) Evolutie % 

Brasschaat 30 82 138 203 307 367 1127 40 

Essen 17 47 77 99 118 115 471 36 

Kalmthout 12 33 45 113 168 199 570 40 

Kapellen 22 59 110 182 231 272 877 29 

Stabroek 30 43 77 92 114 105 461 46 

Wuustwezel 23 57 78 113 130 113 515 41 

Regio (som) 134 320 525 803 1068 1171 4021 38 

Vlaanderen 11677 21539 35019 45774 57420 62062 233490 23 

Bron: Bevolking 2015: ADSEI;  Bevolking 2025: bevolkingsprojectie Studiedienst Vlaamse Regering; Zorgvraag 
2015: Vlaams Zorgfonds; Provincie Antwerpen, Dienst Welzijn en Gezondheid, thematische studies Senioren: 
demografie, inkomen, zorgvraag. Lokale verschillen 2015-2025. 

 

Voor de regio ziet dit er opzienbarend uit; een ontegensprekelijke evolutie (een stijging met 

38%), waarbij het over heel Vlaanderen nog steeds om een sterke evolutie gaat (een stijging 

met 23%), maar zij het minder uitgesproken dan voor de regio. Concreet betekent dat -

indien de raming klopt- in de zorgregio het percentage zorgbehoevende bij de 65+ toeneemt 

van 11,0% naar 15,2%. Dus 15,2% van het aantal ouderen in de regio zal in 2025 een beroep 

doen op het Vlaams Zorgfonds. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in bijlage 

3. 

 

3. Nodenbeluistering samengevat 
De ervaringen van veld- en beleidsmedewerkers wordt gestaafd door bestaand 

cijfermateriaal. Zorgregio Brasschaat behoort tot de meer welstellende regio’s in Vlaanderen 

waar er beduidend minder (kans)armoede heerst, de gezondheidstoestand beter is dan 

gemiddeld, maar de toegang tot de (sociale) woningmarkt veel moeizamer is (gemiddeld 

hogere aankoopprijs en gemiddeld hogere huurprijs) en door een verouderde bevolking er 

meer behoefte zal zijn aan zorg en ondersteuning.   

De kwalitatieve aanvullingen leren ons dat er nood is aan het versterken van de persoon zelf 

en/of zijn omgeving ongeacht deze vraag zich situeert in de dienstverlening naar personen in 

armoede, een persoon met een (chronische) ziekte of binnen de ouderenzorg. Toegankelijk 

aanbod en informatie om de weg zelf te vinden echoot in de diverse werkgroepen. 

Daartegenover wordt van het bestaande aanbod verwacht dat ze meer naar de mensen 

toekomt onder de vorm van ambulante hulpverlening aan huis of door een betere regionale 

spreiding. Bijkomend is betere samenwerking en afstemming tussen diverse partners zowel 

binnen de gemeenten als regionaal een veelgehoorde wens en dit voor alle thema’s. Overleg 

of andere vormen van kennisdelen wordt vooral gezien om goede praktijkvoorbeelden te 

delen, om elkaar te versterken en om meer slagkracht te demonstreren als regio wat als 

afzonderlijk lokaal bestuur niet mogelijk is. Kortom: Samen ZorgKrachtig(er)!  

In bijlage 4 worden de gewenste situaties van de verschillende werkgroepen weergegeven. 
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4. Waar gaan we “Samen ZorgKrachtig” voor?  
 

Finaal leverden de verschillende werkgroepen strategische doelen per thema die ze als 

resultaatgebieden in deze regio willen realiseren. 

 

Thema Gewenste situatie Strategisch Doel/output 

Armoede  Scholen betrekken om 
juiste methodieken/visie 
te hanteren bij ouders 
en kinderen in armoede 

 We verhogen de inzichten bij 
leerkrachten (basis en secundair 
onderwijs) in de kennis van zowel de 
leefwereld van armoede alsook in 
doorverwijsmogelijkheden..  

  Armoede vroeger in het 
leven (kinderarmoede) 
en vroeger in de 
escalatie ervan is bekend 
bij hulpverlening (vroeg 
detectie).  

 Kennis en inzichten worden gedeeld 
in een gemeentelijke 
participatiegroep, waarbij één 
regionaal aanspreekpunt fungeert als 
‘helpdesk’/dispatch rond armoede. 

  Drempels vallen weg op 
alle levensdomeinen  
(4W’s = wonen, weten, 
werken en welzijn). 

 Meer mensen in armoede komen 
naar 0-de lijnactiviteiten. Meer 
inschakelen van 
ervaringsdeskundigen in diverse 
dienstverlening. Elke lokale 
beleidsbeslissing wordt voorafgaand 
onderworpen aan een armoedetoets. 

  Mensen krijgen de juiste 
info en kennen de weg. 

 De zelfredzaamheid van mensen in 
armoede wordt verhoogd door 
gemeentelijk een participatief project 
te organiseren waar mensen in 
armoede mee rond de tafel zitten. 

 

Thema Gewenste situatie Strategisch Doel 

Gezondheid  Uitbreiding vanuit het 
ziekenhuis inzake 
preventie 

 60% van de burgers uit de zorgregio 
wordt decentraal (niet in het 
ziekenhuis) op een kwaliteitsvolle 
wijze, multidisciplinair geholpen rond 
gezondheid bevorderende initiatieven 
(o.a. screenings), samen met de 
partners van de eerste lijn. 

  Bereikbare en 
laagdrempelige 
ontmoetingshuizen 
voor bv. mensen met 
een psychische 
kwetsbaarheid. 

 Mensen met een psychische 
kwetsbaarheid brengen niet langer hun 
dagen 
geïsoleerd en in eenzaamheid/leegte 
door, maar maken gebruik van 
bereikbare ontmoetingshuizen. 

  Coördinatie van de  Elke burger binnen de zorgregio kan 
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zorg (info centraal en 
concreet: Waar kan ik 
terecht?). 

zijn hulpvraag (ook complexe vragen) 
stellen op een laagdrempelige manier 
via ‘één deur’. 

  Betere mobiliteit / 
bereikbaarheid van 
GZH-aanbod (AZ 
Klina, Kruispunt, 
Tejo,…). 

 Zoveel mogelijk eerstelijnszorg, zo 
dicht mogelijk bij de mensen. 

 Elk nieuw initiatief wordt aan een 
mobiliteitstoets onderworpen en de 
vraag inzake mobiliteit van de burgers 
binnen de gemeente is gekend en het 
aanbod moet betaalbaar zijn.  

  Preventieve acties in 
de regio (bv. 
diabetes, 
rugklachten, obesitas, 
psychische 
gezondheidszorg, 
zwangerschap en 
bevalling, 
postpartum,…). 

 Gezamenlijke intergemeentelijke en 
intersectorale preventieve acties 
organiseren waarbij ook diverse 
levensdomeinen worden betrokken 
waardoor er gecoördineerde 
preventieve acties worden opgezet 
met “dezelfde boodschap”.  

 

Thema Gewenste situatie Strategisch Doel 

Huisvesting 
& Woon-
begeleiding 

 Kennis bij diverse 
partners wordt 
geclusterd en gedeeld 

 Zowel hulpverleners als cliënten vinden 
snel (zonder omwegen) de weg door 
het intersectoraal regionaal landschap 
waardoor niemand nog aan het 
verkeerde loket terecht komt en een 
goede vraagverheldering plaatsvindt. 
 

  Het opzetten van 
gemeenschappelijke 
(regionale) 
preventieve acties 
gericht naar 
specifieke 
doelgroepen en 
bestaande ‘good 
practices’ vertalen 
over de hele regio. 

 Duurzaam wonen wordt gerealiseerd 
en uithuiszetting wordt vermeden door 
gebruik te maken van ‘good practices’.  
 

 Elke gekende vorm van discriminatie bij 
verhuring wordt gemeld. 

  Een regionaal project 
woonbegeleiding in 
samenwerking met 
andere 
sectoren/partners 
met aandacht voor 
langdurige en 
preventieve 

 Mensen kunnen zichzelf handhaven in 
de eigen woning. De hulpverlening is 
hieraan aangepast (aanklampend, snel 
opstartend, …)  
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woonbegeleiding (o.a. 
voorkoming van 
uithuiszetting).  

  Uitwerken van 
alternatieve 
woonvormen in de 
regio door het starten 
met regionale 
kleinschalige 
initiatieven bv. co-
housing. ‘Learning by 
doing’. 

 Er is in elke gemeente een kleinschalig 
initiatief rond alternatief wonen dat 
toegankelijk is voor diverse 
doelgroepen met oog voor inclusie en 
buurtvervlechting. Burgerinitiatieven 
worden maximaal ondersteund en 
good practices worden regionaal 
gedeeld.  

 

Thema Gewenste situatie Strategisch Doel 

Ouderen –en 
thuiszorg 

 Aandacht voor mensen 
zonder omkadering/ 
netwerk  stevig 
(buurt)netwerk     

 Diverse hulpverlening werkt 
proactief zodat niemand nog in 
eenzaamheid vertoeft en 
iedereen zolang mogelijk 
deelneemt aan de samenleving.  

  Samenwerking en 
afstemming tussen lokaal 
en regionaal niveau; 
streven naar gezamenlijke 
oplossingen, doelen + 
intergemeentelijke 
afstemming (bv. 
mantelzorgpremie). 

 Lokale besturen tot maximale 
samenwerking brengen over 
gemeentegrenzen heen binnen 
de eerstelijnszone zodanig dat de 
zorgregie regionaal wordt 
opgenomen (bottom-up) en we 
zo ‘zorgKrachtiger’ worden door 
versnippering tegen te gaan, 
vraag en aanbod op mekaar af te 
stemmen en lokale 
beleidsbeslissingen maximaal af 
te stemmen op regionaal niveau. 

  Elke gemeente beschikt 
over een divers (en 
betaalbaar) aanbod (via 
partners of zelf) aan 
geestelijke 
gezondheidszorg. 

 Elke (oudere) burger moet 
beroep kunnen doen op 
hetzelfde kwalitatief 
(inter)gemeentelijk aanbod zodat 
maximaal gevoel van 
welbevinden op praktisch, 
psychosociaal en kennisvlak 
wordt bekomen met specifiek 
aandacht voor het netwerk van 
de oudere.  

  Kenbaar maken van 
zorgaanbod 
(laagdrempelig infopunt, 
proactief en outreachend 
werken). 

 Goed geïnformeerde burgers 
(individu/zorgvrager en 
mantelzorgers) zodat de meest 
optimale vorm van hulpverlening 
verschaft kan worden, waarbij de 
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zorgvrager centraal staat.. 

  Flexibiliteit thuiszorg – 
residentiële zorg 
(regionale coördinatie 
dispatch, iedereen krijgt 
op korte termijn de 
nodige zorg). 

 Meer Multidisciplinair Overleg 
(MDO). Residentiële zorg en 
thuiszorg beter laten 
samenwerken met elkaar,  zodat 
de gebruiker niet steeds 
hetzelfde moet herhalen bij een 
andere ondersteuning. Aandacht 
voor participatie van de oudere 
zelf.  

 

 

 

SAMEN ZORGKRACHTIG DOOR: 

o De zorgvrager/burger centraal (door tijdig, correcte en duidelijke informatie). 

o Bereikbare, betaalbare en toegankelijke dienstverlening. 

o Afstemming en samenwerking tussen beleid, actoren en de behoefte van de burger. 

o Participatieve bottom-up benadering. 

o Lokale eigenheid met regionale slagkracht. 
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De avonturen van procesbegeleiding 

Kuifje op avontuur 
 

Wat voorafging: Gevraagd worden en aangesproken voelen 

In het najaar van 2013 kwam de vraag op de Dienst Welzijn & Gezondheid van het Provinciebestuur 

Antwerpen binnenwaaien om een traject te begeleiden voor de opmaak van een gemeentelijk 

intersectoraal zorgstrategisch plan in Zoersel. Een oprispen van (soms terechte) excuses om er niet 

op in te gaan, want het was onontgonnen terrein. Is de expertise er wel? gaan we ons niet 

verbranden? … Een ondertoon van onderling haantjesgedrag voltrok zich eveneens gelijktijdig, omdat 

het om een prestigeproject zou gaan. Wie krijgt die eer? Wie mag scoren? Het onderlinge 

schouwspel versluierde het zicht op de zaak en snoerde bijna de mond om finaal gewoon voluit ‘ja’ te 

zeggen.  

 

Een gedurfde tegenzet in het schaakspel volgde: “ongeacht wie dit opneemt, als we hier niet ja op 

zeggen, dan delven we ons eigen graf en  maken we onszelf overbodig!” Schaarste als strategie knijpt 

zelfs alle koudwatervrees dicht en verstomt de irrationaliteit. Schaakmat. Er was geen weg meer 

terug. Hoe verder aanpakken was nog de volgende prangende vraag op de autosnelweg der vragen. 

Een voorstel om dit op te nemen als een duobaan om zo het latente haantjesgedrag te doen 

verstommen, bleek niet meteen de voorkeur.  

“Goesting is als water”; dat vindt altijd haar eigen bedding, de eigen weg. De schaker nam de 

verantwoordelijkheid op, stak de nek uit, klaar voor de hakbijl door zich te begeven in de jungle van 

zorgstrategische planning in Vlaanderen. “Ik hoop niet, ik vrees niet, ik ben vrij”, schreef Nikos 

Kazantsakis in Zorba de Griek. De schaker maakte zich vrij van het spel, verkleedde zich in Kuifje en 

ging op avontuur in het zorgstrategische land met enkel de code “samenwerking” als survival en 

overtuigd van het nut van de tocht.  

Er zouden nadien nog diverse tochten volgen. 

 

Terreinkennis verzamelen: leren uit voorgaande ervaringen  

Of het nu een eerste keer betrof of niet, leren uit voorgaande ervaringen, vormde steeds de eerste 

stap. Bij de vraag wie kan helpen waren er meteen enkele zeer bruikbare hulpbronnen die de kop 

opstaken: de interne dienst projectwerking en organisatieontwikkeling (DPRO) en een professor 

medische sociologie.  

Praktische en theoretische ondersteuning als vertrekkader, waarbij de eerste zich situeerde in 

project-coaching en een leertraject om zelf ondersteuning te kunnen bieden aan het lokale bestuur – 

de eigenaars.  

De theoretische ondersteuning openbaarde zich eerder als ‘hands on’ onderzoeksmethodiek en een 

historiek van zorgstrategie in Vlaanderen op zoek naar bestaande voorbeelden die sommige 

stakeholders ook zeker kenden. Een echte blauwdruk bestond niet, maar net dat gaf de vrijheid om 

te leren door te doen en alle kansen te geven aan het specifieke.  Kuifje was ongeduldig om te 

starten en steeds verwonderd wat er op het pad lag. Elk traject opnieuw leek een nieuw begin met 
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de ervaringen uit het verleden meenemend; steeds groeiend op het pad van procesbegeleiding en 

bewustwording van het eigen handelen. 

 

Het veld betreden: terreinafbakening en richting bepaling 

De terugkerende tovervragen: wat wil je precies bereiken en wanneer ben je tevreden, vormden 

mantra’s in de voortschrijding en verfijning van elk traject. Net dat was een weerkerende valkuil. Wat 

wil de ander precies? Vaagheid troef en Kuifje mocht niet invullen. Het ongekende terrein van 

procesbegeleiding bij Kuifje, maakten het telkens een spannend en boeiend avontuur. Ze waren op 

mekaar aangewezen de reisgenoten. Vertrouwen als lijm voor de samenwerking. Wanneer het 

einddoel zich openbaarde, dan was het aan Kuifje om de route uit te stippelen om de bestemming te 

bereiken. Kuifje had bij aanvang echter nog geen verstand van kaartlezen.   

 

Schalkse ruiters komen ter hulp en blijven onzichtbaar aanwezig 

Als echte Rode Ridders kweten ‘de mannen van DPRO’ zich van hun taak om Kuifje de knepen van 

het vak te leren. Engelengeduld en niet overnemen, maar Kuifje leren vallen en opstaan was hun 

adagium. Kuifje durfde wel, nam niet zomaar alles klakkeloos over, maar checkte elk voorstel met 

een innerlijke intuïtieve toets en een aftasten van de haalbaarheid binnen het terrein. Dat laatste 

was echter steeds een veronderstelling. Zo vaak sloeg Kuifje hier de bal mis, omdat het oordeel 

gebaseerd was op veronderstellingen. In feite waren het Kuifje’s twijfels in het eigen functioneren 

die deze barrières veroorzaakten. Experimenteren was de boodschap; durven op de bek gaan, zelfs al 

zou dit blutsen en builen opleveren. Kuifje behield de regie van het eigen leerproces.   

Telkens opnieuw waren de Ridders er bij elke oproep. En steeds drongen ze dieper de jungle in: 

kennis delend van mogelijke uitwegen, het tonen van valkuilen en verder Kuifje aanmoedigend. Het 

doel van de Rode Ridders was om ervoor te zorgen dat Kuifje ook een plaatselijke Rode Ridder werd. 

 

Op pad zonder roadmap en de oase van de groan zone 

Telkens opnieuw was het vertrekken zonder een ‘roadmap’ om het proces van onderuit maximaal te 

benutten. Kuifje hield wel van dat witte blad en van die spanning om het in te vullen, terwijl het voor 

de initiatiefnemers van de tocht soms ondragelijk werd, want ook zij waren de durvers.  Zij dienden 

evenzeer het vertrouwen te hebben in de roep van onderuit; het veld. Meermaals kwamen ze 

terecht in het tijdelijke moeras van de ‘groan zone4’. Bij aanvang voelde Kuifje zich geïntimideerd op 

dat terrein van de weerstand en interpreteerde dit als een twijfel in eigen functioneren. 

Vermijdingsgedrag voltrok zich, terwijl de Rode Ridders aanmoedigden om net die route te 

bewandelen. Naarmate de tocht vorderde, openbaarde zich de weg. Kuifje leerde snel dat het 

belangrijk was om de groep te leiden tot dat domein van gecontroleerd niet-weten. Net dan voltrok 

zich een bepaalde kennis en gemeenschappelijkheid.  

Bij de derde trektocht kon zelfs Kuifje niet wachten totdat er onrustig vaarwater op het menu stond 

en begon die zelfs het ‘onrustige’ op te zoeken als drinkplaats. Hoe meer protest van de groepsleden, 

                                                           
4 Een groan-zone is de ruimte van weerstand die optreedt na het proces van divergentie (diverse 
mogelijkheden toelaten en uitweiden). Die weerstand is nodig om het volgende proces van convergentie 
(keuzes maken) te laten spelen.  
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hoe meer Kuifje er plezier in scheen te hebben. Weerstanden werden duidelijk en Kuifje speelde er al 

fluitend op in; de ene keer informatie verschaffend, de andere keer glimlachend niets doen. Telkens 

er te zijn wanneer het moest. Kuifje voelde dankbaarheid voor de weerstanden, omdat net hierin 

door een juiste houding, vertrouwen in mekaar werd opgebouwd en samenwerking zich voltrok.  

 

De golf is de oceaan en omgekeerd 

Productgerichtheid en focus op het proces leken eerder antagonisten en tegenstanders in de jungle 

van zorgstrategische planning waarin enkel een gevecht de overwinnaar kon aanduiden. Kuifje 

merkte al gauw dat bij de focus op het ene,  er enkel verliezers zouden zijn. Het codewoord 

‘samenwerking’ gold ook hier: het samenvloeien van beiden was noodzakelijk. De één had het 

andere in zich besloten en omgekeerd; elk resultaat kwam tot stand via een participatieproces en 

elke participatie leidde tot een resultaat. De juiste (participatie)trede hanteren voor het op te leveren 

product en omgekeerd elk resultaat behoefde een juiste participatievorm. Geen enkele vorm was 

beter dan de andere, het resultaat bepaalde de vorm. Zo waren er trajecten van informeren, 

consulteren, co-creëren en mee-beslissen. Het doel bleef een traject van onderuit, waardoor de 

betrokkenheid en gedragenheid van de deelnemers vergrootte.  

 

Leiden en vertrouwen: de voorbeeldfunctie 

Zoals Noach de Ark naar veilige wateren loodste tijdens de zondvloed, zo was Kuifje ook de 

plaatselijke gids gedurende heel het proces. Het was niet zozeer een bepaalde kennis of intellectueel 

vermogen dat ertoe deed, wel het opnemen van de voorbeeldfunctie. Het demonstreren en 

uitdragen van het procesmatige van de participatie; de groepsleden bewustmaken door hen in de 

ervaring te laten en hen hierin bij te staan. Aanwezig te zijn wanneer de wateren woelig werden en 

te surfen op de golven van het gecontroleerd niet-weten. 

Durven het roer doorgeven en vertrouwen op de aanwezige sterktes. Het andere toelaten en eruit 

leren zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Aanmoedigen en diversiteit omarmen. Kuifje werd 

enorm uitgedaagd in het doorgeven en vertrouwen, terwijl die geleerd had om eerder op zichzelf te 

vertrouwen; dat het dan enkel tot een goed einde kwam. De Rode Ridders demonstreerden het 

telkens hoe het kon. Zij gaven Kuifje steeds het volle vertrouwen. Het leek wel alsof ze elke val van 

Kuifje zagen als een vooruitgang in het leerproces. Dat was althans wat Kuifje ervan begreep en die 

besloot om hetzelfde toe te passen naar de groep: vallen is feedback en voedt de rijkdom van het 

(eind)resultaat.  

 

De kracht komt van binnen 

Bij elke persoonlijke uitdaging keek Kuifje aanvankelijk extern op zoek naar het antwoord daar. Het 

ging niet om de hulp die de Rode Ridders verschaften, maar eerder om antwoorden buiten zichzelf te 

zoeken die binnenin lagen. Moeilijkheden kregen projecties, terwijl de barrières net van binnenuit 

werden opgeworpen en daar dus ook de oplossing lag. Wringen en doorduwen brachten geen 

soelaas. Accepteren van moeilijkheden op het pad, hoorde bij de tocht en gaven er net kleur aan, 

temeer als het om het eigen functioneren ging. De tocht was ook geen egotrip, tenzij het 

verminderen ervan. De kracht en de sterktes bevonden zich in de groep deelnemers. De antwoorden 
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laten opborrelen en de talenten laten ontspruiten behoefde een houding van luisteren en aanwezig 

zijn. Naarmate het eindpunt in zicht kwam, verstilde Kuifje met de glimlach rond de mond.  

 

Het einde is een begin 
Bij aankomst werd het gelopen traject gevierd en foto’s en informatie uitgewisseld. Kuifje’s rol zat er 

dan op. Terwijl het vaak dan pas begon voor de deelnemers; de uitvoering. Kuifje hoopte opnieuw 

dat de kiemen van het gelopen traject voldoende sterk waren om concrete resultaten op te leveren 

in de uitvoering van de plannen en goede voornemens. De eerste trajecten leverden resultaten en dit 

bood vertrouwen dat de procesmatige aanpak van participatie een hulp was in het verdere verloop.  

Kuifje’s Survivalkit: een innerlijke handleiding 
 

Terugkijkend op die zorgstrategische tochten weet Kuifje wat innerlijk nodig is om de volgende tocht 

aan te vatten ongeacht het parcours. Bij aanvang dacht Kuifje veel bagage nodig te hebben voor 

onvoorziene omstandigheden. Nu weet Kuifje dat hoe minder gewicht in de rugzak, hoe meer 

flexibiliteit en wendbaarheid mogelijk is. Inzicht is voldoende. Maar inzicht waarin dan? Niet-weten 

openbaart het weten. Onthechting is de genezing van het lijden. Actie in functie van het hogere doel. 

Benodigdheden?  
Niet-weten 

Om niet-weten te kunnen toelaten, is vertrouwen fundamenteel. Dit is zowel vertrouwen in het 

eigen handelen alsook (en vooral) het vertrouwen in de ander. Als het gaat om het vertrouwen in het 

zelf, dan is kennis van het innerlijk kompas en daarnaar steeds te handelen, voldoende. Mildheid 

cultiveren, het hart laten spreken en verstillen. 

Het vertrouwen in de ander start vanuit het perspectief en de maatstaf van de ander. Van daaruit 

samen scheppen en dienstbaarheid tonen om de ander te laten lukken. Anders gezegd; het zonlicht 

in andermans ogen gunnen. 

Een houding van niet-weten, laat andere inzichten toe die een fundamentele verbetering zijn naar 

het eindresultaat. Bijkomend worden diverse capaciteiten en talenten ingebracht die anders staan te 

drummen aan de zijlijn. Zo worden mogelijke tegenstanders medestanders in de tocht, omdat 

betrokkenheid maximaal wordt benut. Betrokkenheid genereert ‘goesting’ en werkt aanstekelijk.  

Onthechting 

Als niet-weten een vorm is van loslaten van het idee dat de waarheid in het bezit is, dan omvat 

onthechting het totaalplaatje van loslaten. Indien er verwachtingen (verlangens) zijn, dan betonneer 

je al op voorhand wat het resultaat is. Zo krijgt niet-weten geen kansen, wordt out-of-the-box 

gefnuikt en is het een lijdensweg van begin tot eind, omdat weerstand als vijand wordt ervaren. Het 

resultaat is een projectie van het zelf; het ego. Dat creëert op haar beurt spanningen en laat 

samenwerking niet toe.  

Onthechting betekent niet het loslaten van het doel, maar legt de focus op het handelen in het ‘hier 

en nu’. Het resultaat is een optelsom van het gelopen proces.  Het resultaat is wat het is en 

vertegenwoordigt datgene wat binnen de mogelijkheden van het geheel ligt. Vaak treedt er bij elk 

resultaat een oordeel op; goed of slecht, terwijl wat voor de ene goed is, is voor de ander slecht en 

omgekeerd. Energieverspilling in een doodlopend straatje is het verdict.  
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Actie ten dienste van het hogere doel 

Handelen vol overgave. In vele gevallen treden twijfel en angst op; twijfel in het eigen handelen dat 

vaak verlammend werkt. Wanneer twijfel de bovenhand haalt, dan stokt de machine en verstoort het 

proces. Er wordt ‘berekend’ gewerkt, de inzet is partieel en talenten blijven onbenut. De focus ligt 

teveel op de toekomst en er wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheden en (hulp)bronnen die hier 

en nu voorhanden zijn. Wanneer actie wordt ondernomen vanuit dienstbaarheid, dan krijgt angst 

geen voedingsbodem en stokt de vrijgekomen energie niet, maar blijft die vloeien als een kabbelend 

beekje richting de oceaan van oneindige mogelijkheden. 

Kuifje’s Roadmap: een handleiding in zorgstrategische planning 
 

De voorbereiding: 
o Is een zorgstrategisch plan wel de beste methode?  

o Een business case opmaken en laten goedkeuren 

 

o Een antwoord op de vragen wie kan helpen en wat kan helpen? Kortom: Wat heb je nodig? 

o Leren uit voorgaande 

o Coaching/intervisie/klankbord (om zowel de inhoudelijke als de praktische 

uitvoering) 

o Een organisatiestructuur op poten zetten 

Het traject: 
o De omgeving scannen van onderuit: een omgevingsanalyse 

o Welke uitdagingen worden ervaren en wat zijn de aanwezige sterktes? 

o Zijn er cijfers beschikbaar die de ervaringen kunnen staven, tegenspreken of 

nuanceren? 

o Waar liggen de wensen en waar situeren de dromen zich? 

 

o Welk succesverhaal willen ze realiseren? 

o Wat is hierbij de output/outcome? 

o Wat en wie is hiervoor nodig (input)? 

Het resultaat: 
o Het plan is in feite maar een onderdeel van een geheel van denken, plannen en doen. Tijdens 

de planningsfase is het als procesbegeleider van belang om na te denken over de 

mogelijkheden van realisatie (rol procesbegeleiding doorgeven).  

 

 

Greet Verbergt 

Adviseur zorgstrategische planning 

Provinciebestuur Antwerpen 
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Nawoord: Samen ZorgKrachtig 

Verbinden, Versterken, Verruimen en Vernieuwen…. 
De context van het zorg- en welzijnslandschap wijzigt in een hoog tempo. De uitdagingen zoals de 

huidige schaarste in zorg- en dienstverlening, de beperkte middelen vanuit de overheid, de stijgende 

nood omwille van de vergrijzing, de stijging van de (kinder)armoedecijfers, het belang van 

partnerschap met gebruiker en mantelzorger, de nood aan zorg geïntegreerd in de samenleving, de 

diversiteit en nood aan cultuursensitieve hulpverlening,  de vermarkting van de zorg, de beperkte 

sociale netwerken en complexe samenlevingsvormen, de globalisering,... maken het noodzakelijk om 

nu en in de toekomst als lokaal bestuur sterk in te zetten op zorg en welzijn. Hierbij is het belangrijk 

maatwerk te kunnen leveren dat rekening houdt met enerzijds de boeiende uitdagingen waarvoor 

we staan en anderzijds de mogelijkheden om deze uitdagingen op lokaal en regionaal vlak aan te 

pakken. 

De lokale besturen van de zorgregio kunnen deze uitdagingen niet alleen aan. Een kwaliteitsvol zorg- 

en welzijnsbeleid voor de regio kan enkel uitgebouwd worden in een sterk netwerk met alle partners 

en belanghebbenden waarbij het maatschappelijk belang centraal staat. De lokale besturen zijn sterk 

overtuigd van enerzijds de nood om een aantal van deze uitdagingen regionaal te organiseren en  

anderzijds de kracht van samenwerken. Deze overtuiging en het sterk engagement van de lokale 

besturen werd zeer duidelijk uitgesproken als ‘Samen ZorgKrachtig’. De partners die participeren 

tonen dat ze durven te denken en te handelen over de organisatiebelangen heen. Het 

maatschappelijk belang staat hierbij centraal en de burger dient in dit traject als partner te zijn 

betrokken. Ook al spreken we over een zorgSTRATEGISCH plan, wil ik hierbij toch een pleidooi 

houden om te durven afstappen van het klassieke strategische denken. Graag wil ik dit pleidooi 

hierbij concreet maken vanuit de wil om de komende jaren het traject Samen ZorgKrachtig tot een 

sterk instrument te maken.  

1. De burger als volwaardige partner. 

Laat de burger meewerken aan dit plan op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Hierbij dient effectieve participatie te worden gerealiseerd op alle treden van de 

participatieladder (niet enkel een passieve bevraging). Vanuit de participatiegroep van het 

OCMW, de verschillende adviesraden, vrijwilligersorganisaties, enz. werden tot op heden 

maar in beperkte mate burgers mee betrokken in dit traject. Het betrekken van de burger bij 

de verdere uitwerking van het zorgstrategisch plan is dan ook de uitdaging voor de komende 

jaren en dient snel te worden gerealiseerd. Het zou een gemiste kans zijn om enkel bij de 

realisatie van de actieplannen in dialoog te gaan met de doelgroep. 

2. Telkens de juiste schaalgrootte bepalen. 

Bij elke doelstelling en elk actieplan dient kritisch te worden gekeken naar de juiste 

schaalgrootte die niet altijd zal samenvallen met de regio die werd vastgelegd voor dit traject 

(toekomstige eerstelijnszone). Er zullen bepaalde zaken zijn die lokaal beter werken dan 

regionaal bv. wanneer het over een laagdrempelig aanspreekpunt gaat. Soms zal ook een 

samenwerking tussen bepaalde, maar niet alle, gemeenten uit de eerstelijnszone 
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aangewezen zijn. Ten slotte is er ook de lokale autonomie en de prioritering en visie van elk 

lokaal bestuur.  

 

3. Het maatschappelijk doel centraal. 

Het zorgstrategisch plan is slechts een middel om ons doel te bereiken. De missie en 

meerwaarde van het zorgstrategisch plan dient voor iedereen duidelijk te zijn. Middelen en 

personeel dienen zoveel mogelijk te worden ingezet om kwaliteitsvolle dienst- en 

hulpverlening te realiseren op terreinen waar de noden in de samenleving het grootst zijn. 

Daarom is het belangrijk de focus te leggen op de doelgroep en welke meerwaarde voor deze 

doelgroep kan worden gerealiseerd. Hierbij is de durf om af te wijken van de traditioneel 

vastgelegde beleidsdomeinen en sectoren cruciaal. Dit is een oproep om te denken over de 

organisatiebelangen heen.  

4. Als stuurgroep de scheiding tussen regie- en actorrol steeds bewaken. 

Zowel de lokale besturen als enkele gemotiveerde gezondheid- en welzijnsorganisaties zijn 

lid van de stuurgroep. Lokale besturen dienen integer om te gaan met de scheiding tussen 

actor- en regierol , anders is er geen geloofwaardigheid en medewerking van alle actoren 

mogelijk. Tevens zijn er een aantal actoren die deel uit maken van de stuurgroep en tijdens 

het traject een trekkersrol hebben opgenomen. Hierbij dient de stuurgroep de nodige 

garanties te leveren dat de actorrol geen objectieve regie in het gedrang brengt. Het 

bovenlokaal werken zorgt ervoor dat de verschillende besturen en actoren hierop kunnen 

toezien en de lokale belangen bovenlokaal kunnen worden geobjectiveerd.   

5. Investeren in eigenaarschap en engagement van alle betrokken actoren. 

Het plan wordt niet geschreven door de lokale besturen. We streven ernaar dat alle 

betrokken actoren zich eigenaar voelen van dit plan en niet enkel betrokken worden 

wanneer ze nodig zijn. Hierbij is uitgebreide en oprechte communicatie essentieel. Een 

goede communicatiestrategie met een juiste dosering van de informatie moet hiertoe de 

basis zijn. We moeten ervoor zorgen dat alle betrokken actoren ambassadeurs zijn van het 

traject en anderen kunnen overtuigen. Zowel de interne als externe communicatie binnen 

het netwerk is van groot belang om het zorgstrategisch plan een plan van én voor iedereen 

te maken. 

6. Op zoek naar de partners die we nog niet bereikt hebben. 

We mogen niet enkel verder gaan met de partners die zich bereid hebben getoond en zich 

wensen te engageren. Tijdens het ganse traject moet blijvend worden ingezet op het 

betrekken van de partners die nog niet bereikt zijn. Bepaalde sectoren, beroepsgroepen of 

organisaties mogen niet worden uitgesloten op basis van een eerder standpunt of beperkte 

interesse.   

7. Nieuwe innovatieve organisatievormen en netwerken. 

Het samenwerken tussen mensen, teams en organisaties is de essentie van dit traject. Hierbij 

mag men niet steeds terugbuigen op de bestaande netwerken en organisatievormen. 

Innovatieve vormen van samenwerken dienen te worden bevorderd. Het ‘sturen’ door de 

stuurgroep is gericht op het bieden van een kader en ondersteuning aan de werkgroepen. De 

nodige middelen en ruimte moet worden voorzien om doelgericht te kunnen anticiperen en 

meerwaarde te kunnen creëren door nieuwe dienstverlening, samenwerking, 

organisatievormen, processen en middelen, enz. Dit realiseert men enkel door bestaande 

netwerken te versterken en te verruimen en nieuwe te realiseren.  Zo realiseert men een 

nieuwe dynamiek van samenwerken.  

8. Van denken naar doen. 
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Een resultaatgerichte aanpak is belangrijk. Dit kan enkel door het plan te concretiseren. De 

verhouding tussen de input van tijd en energie en het resultaat of de output is voor alle 

actoren belangrijk om op lange termijn te blijven geloven in het traject. Er moet duidelijkheid 

zijn over de te realiseren doelen door actieplannen, verantwoordelijkheden en duidelijke 

afspraken te bepalen. Controle op de voortgang is van essentieel belang, maar hoeft  niet 

noodzakelijk top-down te gebeuren.  Een evenwicht tussen korte termijnsuccessen en lange 

termijn ambities wordt hierbij nagestreefd. 

9. Snel inspelen op nieuwe kansen. 

Zoals hierboven reeds geschetst, leven we in een dynamische omgeving. De snelheid en 

wendbaarheid van het traject is een voorwaarde om niet achter de feiten aan te hollen en 

star vast te houden aan wat vastgelegd is in de strategische planning. Het geeft de 

mogelijkheid om innovatief te werken. Durf is hierbij belangrijk en fouten of bijsturingen zijn 

geen teken van falen. Soms is de perfectie nastreven verlammend om te veranderen. 

 

Mag ik namens de stuurgroep besluiten dat we sterk geloven dat samenwerken vanuit een gedeelde 

overtuiging in de maatschappelijke waarde van dit traject de sleutel tot succes is. We mochten reeds 

het onderling vertrouwen en enthousiasme van de besturen en een groot aantal actoren ervaren. De 

uitdaging momenteel is om het zorgstrategisch plan te verankeren en effectief te komen tot een 

realisatie van de vooropgestelde doelstellingen. Effectieve betrokkenheid ten opzichte van de 

doelstellingen van het plan, maar ook ten opzichte van elkaars doelstellingen binnen het netwerk 

Samen ZorgKrachtig is een basisvereiste om deze ambitie een mooie toekomst te bieden. We hopen 

dan ook dat iedereen hetzelfde enthousiasme behoudt en het draagvlak hierdoor steeds verder 

uitbreidt. Samen ZorgKrachtig wil binnen de toekomstige eerstelijnszone de evidentie worden om 

samen te werken, daar zijn we rotsvast van overtuigd.  

 

 

Greet Buysen 

Projectleider Samen ZorgKrachtig 
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Noden – Sterktes – Gewenste situatie 
Tijdens een eerste werkgroep-ronde werd het werkveld per thema geconsulteerd om de 

bestaande noden en sterktes te achterhalen, en deze in kaart te brengen. Daarnaast was er 

een bevraging naar de gewenste situatie binnen de thema’s. Deze nodenbeluistering helpt 

om het waarom van ons regionaal zorgstrategisch plan te duiden, evenals om er voor te 

zorgen dat de thema’s vanuit een “bottom-up” visie worden bekeken en gedragen. 

 

1. Armoede 

Noden : 

 (meer) inspraak van de personen in armoede (in OCMW, gemeente,…) 

 Drempels verlagen om meer mensen te bereiken 

 Outreachend werken, actief op zoek gaan naar mensen in armoede, buiten de muren 

van de eigen organisatie, niet wachten tot ze zelf aankloppen 

 Respect voor eigen perspectief van mensen in armoede 

 Aangepaste dienstverlening voor nieuwkomers 

 Meer socio-culturele participatie van mensen in armoede 

 Kinderarmoede bestrijden 

 Betaalbaarheid van de zorg garanderen 

 Schuldbemiddeling 

 Kennis en inzicht in alle facetten van armoede 

 Wegwerken van vooroordelen 

 Afstemming tussen het perspectief en de visie van de hulpverleners en deze van de 

mensen in armoede 

Sterktes: 

 Netwerkgerichte aanpak 

 Sociale kruidenier – voedselbedeling – ’t winkeltje – OASE 

 Huizen van het kind als potentieel voor detectie 

 OCMW’s 

 Inzet vrijwilligers 

 Media-aandacht 

 Participatieve projecten -trajecten (ervaringsdeskundigen + doelgroepmedewerker, 

gezinscoach Antwerpen) 

 Huistaakbegeleiding 

 Conversatietafels – babbelpunt – lessen Nederlands 

 Leerkrachten 

 Ontmoetingsruimten  

 Opleiding verzorgenden 
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Gewenste Situatie: 

 Participatie van mensen in armoede in de basis (-visie) van elke reguliere werking 

 Meer ervaringsdeskundigen op diverse plekken 

 Intervisie onder professionals over hun perspectief op armoede deze laten 

“challengen” door ervaringsdeskundigen 

 Kwalitatieve huisvesting voor iedereen + verplicht conformiteitsattest bij verhuur  

 Inspraak binnen elke gemeente faciliteren 

 Drempels vallen weg op alle levensdomeinen (4W’s: wonen, weten, werken, welzijn) 

 Mensen krijgen de juiste info en kennen de weg 

 Regierol armoede binnen de gemeente opnemen 

 Armoede vroeger in het leven (kinderarmoede) en vroeger in de escalatie ervan 

(schulden, gezondheid) is bekend bij de hulpverlening (= vroeg detectie) 

 In elke gemeente is er een groep waar armen het woord nemen (meer dan een 

adviesraad) 

 Armoedetoets: impact op mensen in armoede bij elke (beleids-)beslissing aftoetsen 

 Afstemming tussen (lokaal) beleid en operationele focus (bv: OCMW maatschappelijk 

werker – trajectbegeleider) 

 Scholen mobiliseren – betrekken om juiste methodieken – visie te hanteren bij 

ouders en kinderen in armoede 

 

2. Gezondheid 

Noden: 

 Mobiliteit (vervoersmogelijkheden MMC, handicar,…) 

 Informatietekort inzake factuur, tussenkomsten voor de burger 

 Een gezondheidsbeleid in elke gemeente 

 Kennis van elkaars aanbod 

 Informatie na ontslag uit ziekenhuis 

 Preventie van chronische aandoeningen 

 Versnippering tegengaan 

 Psychologische functie toegankelijk in elke gemeente 

Sterktes: 

 Aanwezigheid kruispunt 

 Aanwezigheid Tejo (therapeuten voor jongeren) 

 Verslavingspreventie 

 Label gezonde gemeenten 

 Ondersteuning LOGO 

 Platform huisartsen – specialisten KLINA 

 Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) 

 BOV-coach (bewegen op verwijzing) 
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 Huizen van het Kind 

 Huisartsenwachtpost (in oprichting) 

Gewenste situatie: 

 Betere mobiliteit – bereikbaarheid van gezondheidsaanbod (AZ KLINA, kruispunt, 

Tejo,…) 

 Uitbreiding vanuit het ziekenhuis inzake preventie (bv: polikliniek Essen) 

 Coördinatie voor de zorg (info centraal en concreet: waar kan ik terecht) 

 Complementair samenwerken met diverse partners uit de eerste en tweede lijn 

 Preventieve acties in de regio (bv: diabetes, rugklachten, obesitas) 

 Een duidelijk gezondheidsbeleid in elke gemeente 

 Ziekenhuis uit het ziekenhuis: behandeling thuis, monitoring vanuit het ziekenhuis 

 

3. Huisvesting en woonbeleid 

Noden: 

 Meer betaalbare huurwoningen 

 Meer betaalbare koopwoningen 

 Meer aanbod vanuit SVK 

 Meer betaalbare assistentiewoningen 

 Meer aanbod kleinschalige woningen (1 kamer, ééngezinswoning,…) 

 Betere samenwerking met immobiliënsector 

 Ontbreken preventieve woonbegeleiding 

 Diverse vormen van woonbegeleiding (zoektocht woning, personen met een 

beperking,… 

 Geen algemeen aanspreekpunt rond wonen 

 Wetgeving rond co-housing 

 Kwaliteitsvolle (huur)huisvesting 

Sterktes: 

 Huisvestingsambtenaar 

 Kwaliteitsvolle initiatieven (woonbegeleiding Brasschaat, woonclub Stabroek, crisis- 

en noodwoningen, inleefhuis, woon coaching, buurten voor elkaar) 

 Duidelijke visie op duurzaamheid (langer thuis wonen) 

 Vrijwilligers 

 Huursubsidiepremie 

 Woonkwaliteit overleg tussen gemeente – OCMW – politie 

 Lokaal overleg wonen 

 Kina – Huize Calmeyn 

 Inhaalbeweging bouw sociale woningen 
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Gewenste situatie: 

 Een regionaal project woonbegeleiding in samenwerking met andere sectoren-

partners met aandacht voor langdurige en preventieve woonbegeleiding (o.a. 

voorkoming van uithuiszetting) 

 Oprichting van een regionaal overleg huisvesting-wonen (specifiek doel en functie 

nog te bepalen…) 

 Uitwerken van alternatieve woonvormen in de regio door het starten met regionale 

(kleinschalige initiatieven, bv: cohousing). “learning by doing” 

 Het opzetten van gemeenschappelijke (regionale) preventieve acties gericht naar 

specifieke doelgroepen en bestaande good practices vertalen over de hele regio 

 Er is een verhoging van het aantal sociale huur- en koopwoningen 

 Kennis bij diverse partners wordt geclusterd en gedeeld 

 

4. Ouderenzorg – thuiszorg 

Noden: 

 Meer MDO (multidisciplinair overleg) + aanwezigheid van de huisartsen 

 Onderhoudsplicht verschilt per gemeente 

 Aanbod van informatie voor mantelzorgers 

 Mobiliteit (minder mobielen centrale, handicar,…) 

 Socio-culturele participatie bevorderen (dagbesteding) => tegengaan van 

vereenzaming 

 Meer mogelijkheden voor nachtopvang, zowel het aantal nachten (nu max 3 per 

week) als de inzet van vrijwilligers 

 Een flexigel systeem voor combinatie thuiszorg – residentiële zorg 

 Flexibelere thuiszorg (weekends) en bereikbaarheid van de diensten tijdens het 

weekend 

 Ondersteuning mantelzorgers 

 Cliëntgericht maken van het  aanbod 

 Psychosociaal aanbod specifiek voor ouderen 

 Antennepunten voor lokale dienstencentra => buurtvervlechting 

Sterktes: 

 Vrijwilligers 

 Kwaliteit van zorg door woonzorgcentra 

 Rijk aanbod 

 Goede netwerken (op korte termijn kan er hulp opgestart worden) 

 Coda 

 Lokale dienstencentra 

 Bad-functie woonzorgcentra of dienstencentra 

 SEL (diensten rond de tafel brengen) 
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 Goede samenwerking sociale dienst ziekenhuizen en ouderenzorg 

 Werkgroep dementie 

 Intergemeentelijke bereidheid tot samenwerking 

Gewenste situatie: 

 Mobiliteit is voor elke senior toegankelijk en betaalbaar (De cliënt weet wie hij-zij kan 

bellen om vervoerd te kunnen worden naar woonzorgcentrum, lokaal 

dienstencentrum, … in elke gemeente voldoende aanbod 

 Flexibiliteit thuiszorg-residentiële zorg (regionale coördinatie – sispatch, iedereen 

krijgt op korte termijn de nodige zorg) 

 Elke gemeente beschikt over een divers (en betaalbaar) aanbod (via partners of zelf) 

aan geestelijke gezondheidszorg 

 Statuut van de vrijwilliger wordt beter afgestemd op intensieve zorg + professionele 

omkadering vrijwilligerswerk 

 Het aanbod van nachtzorg is overal beschikbaar voor meer dan drie nachten op rij en 

bekend bij alle hulpverleners 

 Er is een plaatselijk of regionaal platform waar professionals info kunnen uitwisselen 

en gericht doorverwijzen 

 Aandacht voor mensen zonder omkadering – netwerken =>stevig (buurt)netwerk 

 Samenwerking en afstemming tussen lokaal en regionaal niveau, streven naar 

gezamenlijke oplossingen, doelen + intergemeentelijke afstemming (bv: 

mantelzorgpremie) 

 Acute opvangmogelijkheid is beschikbaar (noodopvang-crisisopvang) ook binnen de 

thuiszorg 

 Meer ondersteuning van de mantelzorger 

 Kenbaar maken van zorgaanbod (laagdrempelig infopunt, proactief en outreachend 

werken) 
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Cijfergegevens Samen zorgkrachtig5 

 

We bezorgen de lezer enkele cijfers die gerelateerd zijn aan de gekozen thema’s (armoede, 

gezondheid, huisvesting en woonbegeleiding en ouderenzorg en thuiszorg) binnen het regionaal 

zorgstrategisch plan. Hierdoor laten we vooral de dagdagelijkse ervaringen en inzichten van veld –en 

beleidswerkers primeren. Cijfers kunnen dan een aanvulling, nuancering of eventueel een tegenstem 

vormen.   

 

Algemeen 
 

Demografie: een regionale foto 

Tabel 1: Bevolkingsevolutie 1997-2016  in % t.o.v. alle inwoners 

  0-17 jaar  18-64 jaar 65-... Jaar 

  1997 2007 2016 1997 2007 2016 1997 2007 2016 

Brasschaat 22,6% 19,1% 17,8% 62,9% 62,% 59,6% 14,5% 18,9% 22,6% 

Essen 24,7% 22,% 20,5% 62,7% 63,4% 61,7% 12,6% 14,6% 17,7% 

Kalmthout 23,1% 21,5% 19,9% 62,6% 61,6% 59,8% 14,3% 16,8% 20,4% 

Kapellen 21,3% 19,9% 18,4% 62,5% 60,8% 59,% 16,2% 19,3% 22,6% 

Stabroek 22,6% 19,9% 20,% 66,6% 67,6% 63,% 10,8% 12,5% 17,% 

Wuustwezel 26,1% 22,3% 20,% 63,% 64,7% 63,7% 11,% 13,1% 16,3% 

Regio 23,2% 20,5% 19,2% 63,2% 63,% 60,8% 13,6% 16,5% 20,% 

Provincie Antwerpen 21,2% 20,1% 20,1% 62,6% 62,3% 61,2% 16,3% 17,6% 18,7% 

Vlaams Gewest 21,1% 19,8% 19,4% 62,9% 62,4% 61,1% 15,9% 17,8% 19,5% 

 

We merken voor de regio een sterkere ontgroening (afname van het percentage jonge bevolking) en 

een sterkere vergrijzing (toename van het aantal 65+) t.o.v. de provincie en Vlaanderen. Er is ook een 

duidelijkere afname van actieve bevolking te noteren. De babyboom van destijds  wordt 65+. 

 

Dat het thema ouderenzorg en thuiszorg gekozen is,  valt dan ook niet te verwonderen. Er komen 

meer ouderen bij en de ouderen blijven langer leven. Daartegenover kan je ook stellen dat het van 

belang is om meer jongeren te houden  of toe te laten zich binnen de regio te vestigen en te blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Met dank aan Guido Bottu, collega op rust van Dienst Welzijn en Gezondheid  en sociale planning provincie 
Antwerpen.  



 

49 
Zorgstrategisch plan zorgregio Brasschaat 2017-2024 

 

 

Ouderen 
 

Wat zijn de vooruitzichten? Hoeveel komen er bij? We houden rekening met de prognoses 2015-

2025. 

 

INDICATOR: Bevolking en bevolkingsprojecties (2015-2025)6  

 

In volgende tabel zien we de verdeling (in aantallen) binnen de groep van 65+ op 2015.   

Tabel 2: Aantallen op 1-1-2015 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + 

Brasschaat 2343 1814 1678 1398 751 348 8332 

Essen 1054 743 607 466 236 103 3209 

Kalmthout 1072 873 667 539 314 163 3628 

Kapellen 1636 1437 1133 928 573 294 6001 

Stabroek 1101 705 538 388 228 79 3039 

Wuustwezel 988 742 625 454 255 101 3165 

Regio 8194 6314 5248 4173 2357 1088 27374 

Vlaanderen 353739 268153 251132 201195 116094 55153 1245466 

 

Er dient hier steeds terug gekeken te worden naar het moment wanneer deze personen geboren zijn. 

Je kan immers demografisch steeds een vertekening krijgen door bijvoorbeeld de oorlogsjaren, 

babyboom , … . De volgende tabel schets de prognose. 

Tabel 3: Aantallen op 1-1-2025 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + 

Brasschaat 2136 2444 2070 1427 1028 729 9834 

Essen 880 970 830 534 315 193 3723 

Kalmthout 912 1052 880 650 417 290 4200 

Kapellen 1463 1485 1374 1083 692 494 6591 

Stabroek 949 1204 920 512 293 156 4034 

Wuustwezel 1141 1171 853 548 343 191 4246 

Regio 7481 8325 6927 4754 3088 2054 32628 

Vlaanderen 329132 351983 298248 198442 139070 93880 1410756 

 

Er dient hier zeker een kanttekening gemaakt te worden bij de groep 90+. Vermoedelijk is dit een 

overschatting, omdat er hier een andere prognosemethode wordt gebruikt dan bij de andere 

leeftijdsklassen.  Deze ‘prognosemethode’ wordt voor heel Vlaanderen gehanteerd waardoor 

vergelijking wel ‘zinvol’ is. Op niveau van de regio zouden er 5.254 65+ bijkomen. Door een mogelijke 

overschatting bij de 90+ is het beter om de evolutie in % weer te geven (tabel 4). 

                                                           
6 Bron: Bevolking 2015: ADSEI;  Bevolking 2025: bevolkingsprojectie Studiedienst Vlaamse Regering; Zorgvraag 
2015: Vlaams Zorgfonds; Provincie Antwerpen, Dienst Welzijn en Gezondheid, thematische studies Senioren: 
demografie, inkomen, zorgvraag. Lokale verschillen 2015-2025. 
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Tabel 4: Evolutie in % 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + 

Brasschaat -9 35 23 2 37 364 18 

Essen -17 31 37 15 34 196 16 

Kalmthout -15 21 32 21 33 210 16 

Kapellen -11 3 21 17 21 225 10 

Stabroek -14 71 71 32 29 383 33 

Wuustwezel 15 58 36 21 34 283 34 

Regio -9 32 32 14 31 271 19 

Vlaanderen -7 31 19 -1 20 252 13 

 
Er is een beduidend hogere trend te verwachten dan het Vlaamse gemiddelde. Wuustwezel en 

Stabroek kennen als deze prognose klopt de sterkste stijging.  Het aandeel 65+ zal met 1/3de 

toenemen. Bij de anderen zal een toename van 10-20% meer dan waarschijnlijk zijn.  

Er wordt een grote toename verwacht van 65+ de komende jaren. Maar hoe staat het met de 

zorgbehoevendheid?  

 

INDICATOR: Totale Zorgvraag 2015-2025: Vlaams Zorgfonds7 

Tabel 5: Aantallen op 1-1-2015 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + 

Brasschaat 33 61 112 199 224 175 804 

Essen 20 36 56 86 88 61 347 

Kalmthout 14 27 34 94 127 112 408 

Kapellen 25 57 91 156 191 162 682 

Stabroek 35 25 45 70 89 53 317 

Wuustwezel 20 36 57 94 97 60 364 

Regio 147 242 395 699 816 623 2922 

Vlaanderen 12550 16409 29487 46409 47933 36460 189248 

 

Tabel 6: In % van de leeftijdsgroep op 1-1-2015 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + 

Brasschaat 1 3 7 14 30 50 10 

Essen 2 5 9 18 37 59 11 

Kalmthout 1 3 5 17 40 69 11 

Kapellen 2 4 8 17 33 55 11 

Stabroek 3 4 8 18 39 67 10 

Wuustwezel 2 5 9 21 38 59 12 

Regio 2 4 8 17 35 57 11 

Vlaanderen 4 6 12 23 41 66 15 

                                                           
7 Bron: Bevolking 2015: ADSEI;  Bevolking 2025: bevolkingsprojectie Studiedienst Vlaamse Regering; Zorgvraag 
2015: Vlaams Zorgfonds; Provincie Antwerpen, Dienst Welzijn en Gezondheid, thematische studies Senioren: 
demografie, inkomen, zorgvraag. Lokale verschillen 2015-2025. 
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In tabel 6 zien we dat gemiddeld 11% van de groep 65+ “zorgbehoevend” is. Over heel de regio 

gespreid gaat het nu om bijna 3000 personen.  Hoe zit het met de prognose? 

Tabel 7: Raming 2025 bij constante percentages 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + (som) Evolutie % 

Brasschaat 30 82 138 203 307 367 1127 40 

Essen 17 47 77 99 118 115 471 36 

Kalmthout 12 33 45 113 168 199 570 40 

Kapellen 22 59 110 182 231 272 877 29 

Stabroek 30 43 77 92 114 105 461 46 

Wuustwezel 23 57 78 113 130 113 515 41 

Regio (som) 134 320 525 803 1068 1171 4021 38 

Vlaanderen 11677 21539 35019 45774 57420 62062 233490 23 

 

Voor de regio is de stijging van de groep 65+ zorgbehoevenden zeer duidelijk. Zelfs al zou er een 

overschatting zijn van 90+, dan geldt dezelfde overschatting voor Vlaanderen. En toch zien we een 

omgekeerde trend in vergelijking met 2015. Toen was het gemiddeld 15% en 11% van het aantal 

ouderen die zorgbehoevend zijn en nu verandert dat naar een duidelijk evolutie ( een stijging met 

38%), waarbij het over heel Vlaanderen nog steeds om een sterke evolutie gaat, maar zij het minder 

sterk dan in de regio. Concreet betekent dat -indien de raming klopt- in de zorgregio het percentage 

zorgbehoevenden bij de 65+ toeneemt van 11,0% naar 15,2%. Dus 15,2% van het aantal ouderen in 

de regio zal in 2025 een beroep doen op het Vlaams Zorgfonds. 

Residentiële Zorg 

Een deel van de zorgbehoevenden (totale zorgvraag) verblijft in een woonzorgcentrum. Het is over 

deze groep (residentiële zorg8) dat het gaat. 

Tabel 8: Aantallen op 1-1-2015 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + 

Brasschaat 4 15 32 92 134 124 401 

Essen 2 13 27 43 53 44 182 

Kalmthout 3 7 11 44 82 72 219 

Kapellen 4 18 31 73 117 101 344 

Stabroek 1 3 9 21 38 28 100 

Wuustwezel 3 9 20 40 48 34 154 

Regio 17 65 130 313 472 403 1400 

Vlaanderen 2051 3337 7114 15235 21369 21276 70382 

 

  

                                                           
8De telling gebeurt op basis van waar dat de persoon gedomicilieerd is, het kan ook zijn dat die persoon 
ondertussen overleden is.  
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Tabel 9: In % van de leeftijdsgroep op 1-1-2015 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + 

Brasschaat 0 1 2 7 18 36 5 

Essen 0 2 4 9 22 43 6 

Kalmthout 0 1 2 8 26 44 6 

Kapellen 0 1 3 8 20 34 6 

Stabroek 0 0 2 5 17 35 3 

Wuustwezel 0 1 3 9 19 34 5 

Regio 0 1 2 8 20 37 5 

Vlaanderen 1 1 3 8 18 39 6 

 

5% van de 65+ of 1400 personen doen een beroep op het Vlaams Zorgfonds voor residentiële zorg. 

Tabel 10: Raming 2025 bij constante percentages (leeftijd én gemeente)9 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + (som) Evolutie % 

Brasschaat 4 20 39 94 183 260 600 50 

Essen 2 17 37 49 71 83 258 42 

Kalmthout 3 8 15 53 109 128 315 44 

Kapellen 4 19 38 85 141 170 456 33 

Stabroek 1 5 15 28 49 55 153 53 

Wuustwezel 3 14 27 48 65 64 222 44 

Regio (som) 16 84 171 357 618 760 2004 43 

Vlaanderen 1908 4380 8449 15027 25598 36216 91578 30 

 

Volgens die prognose zou het aantal 65+ met een residentiële zorgvraag met 43%  toeneemt, wat 

meer is dan de toename voor Vlaanderen met 30%.  Als we het voorbeeld van Brasschaat nemen, 

dan zouden er in 2025 de helft meer 65+ binnen Brasschaat wonen die behoren tot de groep Vlaams 

Zorgfonds – residentiële zorg of concreet van 401 naar 600 (+ 200 personen). Voor de ganse regio 

zou dit een toename zijn met 602 personen of tegen 2025 in totaal 2002 personen.  

Tabel 11: Raming 2025 bij percentages Vlaanderen 2015 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + (som) Evolutie % 

Brasschaat 12 30 59 108 189 281 680 70 

Essen 5 12 24 40 58 75 214 17 

Kalmthout 5 13 25 49 77 112 281 28 

Kapellen 8 18 39 82 127 191 466 35 

Stabroek 6 15 26 39 54 60 200 100 

Wuustwezel 7 15 24 42 63 74 224 45 

Regio (som) 43 104 196 360 568 792 2064 47 

Vlaanderen 1908 4380 8449 15027 25598 36216 91578 30 

 
Wanneer we ervan uit gaan dat de evolutie de Vlaamse trend volgt (percentages Vlaanderen), dan 
verwachten we in het geval van Stabroek een verdubbeling van het aantal ouderen met een Vlaams 
Zorgfonds residentiële zorg. Voor de ganse regio betekent dit dat er 605 personen bijkomen of van 
1400 naar 2005.  
  

                                                           
9 De berekening verkrijg je door de algemene prognosecijfers te vermenigvuldigen met het percentage per 
leeftijdsgroep in voorgaande tabel (bij constante percentage dus). 
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Thuiszorg/mantelzorg 
Ouderen die zorgbehoevend zijn en thuis wonen10, daar gaat het hier over. Het is niet duidelijk of er 
nog bijkomende professionele zorg (gezinszorg, thuisverpleging, …) wordt aangewend. We kunnen 
wel veronderstellen dat mantelzorgers het vaak niet alleen redden en er één of meerdere vormen 
van professionele thuiszorg gebruikt wordt.  
 
Tabel 12: Aantallen op 1-1-2015 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en+ 

Brasschaat 29 46 80 107 90 51 403 

Essen 18 23 29 43 35 17 165 

Kalmthout 11 20 23 50 45 40 189 

Kapellen 21 39 60 83 74 61 338 

Stabroek 34 22 36 49 51 25 217 

Wuustwezel 17 27 37 54 49 26 210 

Regio 130 177 265 386 344 220 1522 

Vlaanderen 10499 13072 22373 31174 26564 15184 118866 

 
 

Tabel 13: In % van de leeftijdsgroep op 1-1-2015 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + 

Brasschaat 1 3 5 8 12 15 5 

Essen 2 3 5 9 15 17 5 

Kalmthout 1 2 3 9 14 25 5 

Kapellen 1 3 5 9 13 21 6 

Stabroek 3 3 7 13 22 32 7 

Wuustwezel 2 4 6 12 19 26 7 

Regio 2 3 5 9 15 20 6 

Vlaanderen 3 5 9 15 23 28 10 

 

Tabel 14: Raming 2025 bij constante percentages (leeftijd én gemeente) 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en +(som) Evolutie % 

Brasschaat 26 62 99 109 123 107 526 31 

Essen 15 30 40 49 47 32 213 29 

Kalmthout 9 24 30 60 60 71 255 35 

Kapellen 19 40 73 97 89 103 421 24 

Stabroek 29 38 62 65 66 49 308 42 

Wuustwezel 20 43 50 65 66 49 293 39 

Regio (som) 119 237 353 446 450 411 2016 32 

Vlaanderen 9769 17159 26570 30747 31821 25846 141912 19 

 

  

                                                           
10 De berekeningen komen tot stand door de gegevens van de residentiële zorg af te trekken van de totale 
zorgvraag. 
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Tabel 15: Raming 2025 bij percentages Vlaanderen 2015 

gemeente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 en + 65 en + (som) Evolutie % 

Brasschaat 63 119 184 221 235 201 1024 154 

Essen 26 47 74 83 72 53 356 115 

Kalmthout 27 51 78 101 95 80 433 129 

Kapellen 43 72 122 168 158 136 700 107 

Stabroek 28 59 82 79 67 43 358 65 

Wuustwezel 34 57 76 85 78 53 383 82 

Regio (som) 222 406 617 737 707 565 3253 114 

Vlaanderen 9769 17159 26570 30747 31821 25846 141912 19 

 

Als de trend evolueert volgens de huidige Vlaamse gegevens, dan geldt voor de regio dat er meer dan 

een verdubbeling zal zijn in 2025 t.o.v. 2015 (100 in 2015, is 214 in 2025). Concreet gesteld zal het 

aantal evolueren van 1522 naar 3253. Als we de huidige trend binnen de gemeente volgen is er ook 

daar een gelijkaardige evolutie te zien zoals bij de residentiële zorg. 

Samengevat zal er een grote toename zijn van het aantal ouderen in de regio de komende jaren. De 

zorgbehoevendheid van deze groep situeert zich vandaag rond de 11% of 2922 personen. De totale 

zorgvraag zal de komende jaren evolueren naar 15% van de 65+ of boven de 4000 personen liggen. 

Iets minder dan de helft van de zorgbehoevenden (groep Vlaams Zorgfonds) heeft vandaag 

residentiële hulp nodig. In 2025 zal de residentiële zorgbehoevendheid meer toenemen (43%) dan de 

vraag naar thuiszorg die ook nog steeds toeneemt (32%).   

 

Armoede 
 

INDICATOR:  Verhoogde tegemoetkoming geneeskundige verstrekking (verzekerden)11 

 

Tabel 16: % Verhoogde tegemoetkoming 2015 

  0-19 jaar 20-64 jaar 65-74 jaar 75+ Totaal % 

Brasschaat 9,8 7,9 11,3 21,3 10,3 

Essen 9,1 7,3 15,1 34,1 10,7 

Kalmthout 7,3 6,4 10,5 30,2 9,4 

Kapellen 7,2 5,6 8,9 19,4 7,9 

Stabroek 8,6 6 11,3 20,3 8,2 

Wuustwezel 7,8 6,2 15,9 43,7 10,4 

Regio 8,4 6,7 11,7 25,8 9,5 

Vlaanderen 14,2 10,3 18,5 38,5 14,9 

 

In vergelijking met Vlaanderen zijn er in de regio 5,4% minder personen die in aanmerking komen 

voor de verhoogde tegemoetkoming medische zorgen. Het gaat hier wel  nog gemiddeld om 9,5% 

van de verzekerden. Er zijn grote verschillen tussen de leeftijdscategorieën op te tekenen. Dit heeft 

                                                           
11 BRON: IMA  voor Verhoogde Tegemoetkoming (VT) en Algemene Directie Statistiek, FOD Economie (totale 
bevolking).  We nemen dus een (groot) deel van de populatie. We spreken bijvoorbeeld van zoveel procent van 
de totale bevolking is verzekerd (grensarbeid en/of grensbewoner) en daar spreken we over.  
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onder andere te maken met het (gebrek aan) opbouwen van pensioenrechten bij de vrouwen die 

vooral te vinden zijn in de hoogste leeftijdsklasse. Bij de 65-74jarigen is dat al voor een groot deel 

genivelleerd door het mee buitenshuis werken van de vrouwen. Binnen de gemeenten onderling zijn 

er ook verschillen te noteren. We kunnen stellen dat de regio tot de meer welstellende regio’s van 

Vlaanderen behoort. Daarom zijn de uitdagingen niet minder en bijkomend kan de vraag gesteld 

worden hoe het komt dat er relatief weinig (in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde) personen in 

armoede in de regio wonen. 

 

Gezondheid 

 
INDICATOR: Chronische aandoening12 
 

Tabel 17: % Chronische aandoening per leeftijd - 2014 

  5-24 jaar 25-64 jaar 65-74 jaar 75+ 

Brasschaat 1,1% 5,3% 15,3% 34,6% 

Essen 1,7% 5,2% 14,2% 35,6% 

Kalmthout 1,6% 4,7% 13,1% 31,9% 

Kapellen 1,1% 5,% 13,7% 34,6% 

Stabroek 1,3% 5,% 16,7% 34,2% 

Wuustwezel 1,1% 4,7% 14,% 34,% 

Regio 1,3% 5,% 14,6% 34,3% 

Provincie Antwerpen 1,4% 5,6% 16,9% 36,% 

Gewest Vlaams Gewest 1,8% 5,9% 17,5% 37,5% 

 

Uit deze cijfers zien we dat deze regio ook een gezondere bevolking heeft ten opzichte van het 

Provinciale en het Vlaamse gemiddelde. Binnen de regio zijn er wel 10.430 personen die het statuut 

chronische aandoening hebben en dus langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben, waarvan 

63% 65+ is.  

INDICATOR: Prevalentie Diabetes 2006-201413 

Tabel 18: Vergelijking Diabetesprevalentie per leeftijdscategorie  - 2006-2014 

  

 25-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75+ 

2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 

Brasschaat 7,4 7,9 37,79 40,42 87,58 113,3 127,33 145,12 

Essen 10,24 11,46 35,85 46,45 114,65 100,13 140,53 183,87 

Kalmthout 8,97 10,44 40,14 38,5 80,43 112,09 132,22 155,11 

Kapellen 6,17 9,76 35,71 43,15 99,66 110,43 122,3 133,77 

Stabroek 9,46 8,96 52,13 58,48 111,95 148,15 124,46 183,37 

Wuustwezel 10,93 7,74 37,1 41,9 119,89 126,1 151,23 177,27 

Provincie Antwerpen 8,95 11,16 49,38 59,37 118,43 145,51 142,59 173,64 

Vlaams Gewest 8,68 11,07 51,67 60,87 128,69 154,73 156,65 187,55 

 

                                                           
12 Bron: IMA. Het is het percentage rechthebbenden met minstens één statuut Chronische aandoening. Er zijn 3 
statuten, waarvan er 2 zijn die automatisch worden toegekend wanneer betrokkene hiervoor in aanmerking 
komt.  
13 Bron IMA: De jongste leeftijdscategorie is weggelaten door ontbrekende gegevens en zeer kleine aantallen. 
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We zien dat er sinds 2006 ook in deze regio een toename is van het voorkomen van diabetes. Binnen 

sommige leeftijdscategorieën en gemeentes ligt het cijfer hoger dan het provinciale of Vlaamse 

gemiddelde.  

 

Huisvesting en woonbegeleiding 

 

INDICATOR: Woningmarkt: Eigenaarschap, sociale huisvesting & woningprijzen 

Tabel 19: Bevolking naar type eigendom van hun woning (eigenaar of niet)_Census 2011 

  
Aantal personen 

wonend in 
eigendom 

% 
eigenaar 

Aantal 
personen in 

Huurwoningen 

Niet 
aangegeven 

Andere 
wooneenheden 

of collectieve 
woonverblijven 

Totaal 

Brasschaat 28.031 75,24% 8.589 159 477 37.256 

Essen 14.647 81,54% 3.023 107 186 17.963 

Kalmthout 14.374 80,03% 3.212 136 238 17.960 

Kapellen 21.562 80,07% 4.369 138 861 26.930 

Stabroek 14.504 80,74% 3.318 54 87 17.963 

Wuustwezel 15.306 78,96% 3.793 150 136 19.385 

Regio 108.424 78,88% 26.304 744 1.985 137.457 

Provincie 1.268.013 71,51% 470.477 10.897 23.880 1.773.267 

Vlaams Gewest 4.691.465 74,16% 1.511.792 39.493 82.990 6.325.740 
bron: FOD Economie via Statistics Belgium – Census 2011 

 

Gemiddeld bewonen meer dan drie kwart (78,88%) een woning waarvan ze eigenaar zijn. In 

vergelijking met de provincie en Vlaanderen scoort deze regio beduidend hoger in eigenaarschap.  

 

Tabel 20: Gemiddelde huurprijs sociale huurstelsel 31-12-2016 

  
Gemiddelde reële huurprijs   aantal huurwoningen 

Brasschaat € 322,32 
 

369  

Essen € 342,09 
 

202  

Kalmthout € 305,98 
 

78  

Kapellen € 348,37 
 

39  

Stabroek € 334,88 
 

171  

Wuustwezel € 340,97   425  

Regio € 330,42   1.284  

Provincie € 287,31   43.490  

Vlaams gewest € 295,11   143.216  
bron: wonenvlaanderen.be 

 

De gemiddelde huurprijs binnen het sociale huurstelsel ligt in de regio veel hoger dan de gemiddelde 

huurprijs binnen de provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest.  
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Tabel 21: Gemiddelde prijs van gewone woningen (2016) 
  

  

Gemiddelde 
verkoopprijs 

woningen 

aantal 
verkochte 

Gemiddelde 1ste 
kwartielprijs 

Mediaanprijs 
Gemiddelde 

3de 
kwartielprijs 

Brasschaat € 294.720 217 € 245.000 € 284.000 € 340.000 

Essen € 214.671 102 € 170.000 € 205.000 € 250.000 

Kalmthout € 262.571 56 € 219.000 € 267.500 € 302.500 

Kapellen € 254.602 149 € 190.000 € 239.000 € 307.000 

Stabroek € 257.852 152 € 205.000 € 252.750 € 295.000 

Wuustwezel € 277.820 75 € 210.000 € 260.000 € 312.500 

Regio € 264.341 751 € 210.372 € 254.390 € 306.579 

Provincie € 248.300 9390 € 180.000 € 232.750 € 290.000 

Vlaanderen € 228.589 36556 € 162.000 € 215.000 € 275.000 

bron: FOD Economie via Statistics Belgium 

 

Ook de gemiddelde prijs ligt beduidend hoger, vooral op te merken bij de gemiddelde 1ste 

kwartielprijs, wat betekent dat de toegang tot het kopen van een gewone woning al minder groot is.  

 

Tabel 22: Gemiddelde prijs van appartementen (2016) 

  

Gemiddelde 
verkoopprijs 

appartementen 

aantal 
verkochte 

Gemiddelde 
1ste 

kwartielprijs 
Mediaanprijs 

Gemiddelde 
3de 

kwartielprijs 

Brasschaat € 293.019 170 € 194.000 € 240.000 € 325.000 

Essen € 229.780 69 € 175.950 € 198.000 € 244.750 

Kalmthout € 242.964 41 € 155.000 € 195.000 € 239.000 

Kapellen € 244.747 94 € 157.000 € 216.950 € 300.000 

Stabroek € 196.704 116 € 151.250 € 171.500 € 209.500 

Wuustwezel € 206.531 30 € 185.000 € 204.818 € 230.000 

Regio € 245.480 520 € 171.786 € 209.402 € 271.805 

Provincie € 211.938 8751 € 140.000 € 184.000 € 250.807 

Vlaanderen € 227.923 24193 € 148.000 € 198.000 € 265.000 

bron: FOD Economie via Statistics Belgium 

 

Hetzelfde geldt voor de aankoop van een appartement dat ook gemiddeld veel meer kost dan in 

vergelijking met het provinciaal gemiddelde en dat binnen Vlaanderen.  
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En hij kan het beste te werk gaan 

zoals bekwame boogschutters, die 

wanneer ze het doel dat ze willen 

raken te ver weg achten, omdat ze 

weten wat de kracht van hun 

boog is, het mikpunt veel hoger 

nemen dan het doelwit, niet om met 
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hun pijl zo hoog te komen, maar om 

met behulp van dat hoge mikpunt 

hun doel te kunnen bereiken. 

 

Machiavelli 


