van pioniersfase
naar versterkte samenwerking

versterkte samenwerking
(2020-2025)

Regionale woonclub : focus op trajecten
Wijk-werken : als onderdeel van geïntegreerd traject naar werk
Energiehuis 2.0 : in samenwerking met lokale
besturen en Leiedal – focus op energiearmoede en
professionele, klantgerichte back office voor loketten

succesverhalen verderzetten
Regie sociale economie : sociale economie binnen breed activeringstraject

Budget In Zicht : verdere focus op preventie
Food Act 13 : duurzame verderzetting
Konekti : versterkt inzetten op diepgaandere samenwerking tussen jeugdhulpactoren

80% werkzaamheidsgraad –
krapte op de arbeidsmarkt

Reële noden en maatschappelijke
uitdagingen
Betaalbaar wonen
Stijgende kinderarmoede

Vergrijzing (problematiek kortverblijven,
thuiszorg vs residentiële zorg)

maatschappelijke uitdagingen
Reële nood bij deelgenoten om ondersteund te worden in hun werking rond armoede en
zorg + regionaal samen te werken om uitdagingen het hoofd te bieden. Zie ook oprichting
regioraad in ZWVL : ‘Vlaanderen komt nu naar ons, niet langer omgekeerd’

…

versterkt samenwerken
2 prioriteiten maar ruimte om te pionieren, doordacht te innoveren
en hierin ondersteunend te werken voor de deelgenoten

1. W13 ondersteunt, ten dienste van de
deelgenoten, de aanwerving van gespecialiseerd
2. W13 onderzoekt de haalbaarheid van het werken met
‘vlinders’ voor de verschillende publieke zorgactoren
3. W13 faciliteert en/of organiseert samenaankopen

1 Zorg : organisatienetwerk publieke zorg
4. W13 organiseert gezamenlijke vorming en
trefmomenten voor de medewerkers van de deelgenoten
6. W13 faciliteert thematische afstemming
van het zorgaanbod tussen de deelgenoten

5. W13 faciliteert expertisedeling
tussen de deelgenoten

7. W13 pakt de ‘problematiek’ van kortverblijven aan

9. W13 ontwikkelt samen met
de deelgenoten innovatieve
concepten om het publiek
zorgaanbod relevant te houden

8. W13 onderzoekt de wenselijkheid, haalbaarheid en
mogelijke modellen van versterkte samenwerking tussen de
verschillende publieke zorgactoren over alle domeinen heen
(van maaltijdbedeling over thuiszorg tot residentiële zorg)

1 Zorg : organisatienetwerk publieke zorg
10. W13 behartigt de belangen van de publieke zorgactoren
11. W13 gaat in dialoog met de private zorgsector ihkv afstemming

1. W13 innoveert de
armoedetoets zowel in het
gebruik als in de toepassing ervan

2. W13 ondersteunt de deelgenoten in het meten van
de impact op cliënten en de werking van de diensten
van maatregelen in het kader van armoedebestrijding.
Succesvolle maatregelen worden gedeeld

3. W13 organiseert de uitwisseling en eventuele afstemming tussen de deelgenoten inzake
het toelagenbeleid en het beleid over het aanvullend inkomen. (UIT-pas, REMI/KMI, …)

2 Armoede - armoedepact
4. W13 treedt op als Energiehuis voor de regio en
focust hierbij op de bestrijding van energiearmoede
5. W13 zet in op de preventie van
schulden en het verhogen van de kwaliteit
van budget-en schuldhulpverlening via het
samenwerkingsverband Budget In Zicht

6. W13 continueert
FoodAct13

7. W13 treedt op als regisseur sociale economie (ROSE)

8. W13 onderzoekt de mogelijkheden voor de
uitrol van innovatieve woonvormen voor de
meest kwetsbaren en gaat op zoek naar
financieringsmogelijkheden

9. W13 zet in op het wegwerken
van drempels voor toeleiding naar
het vrijetijdsaanbod.

2 Armoede - armoedepact
10, W13 zet in op het wegwerken van
drempels in de gezondheidszorg en het
verminderen van de gezondheidskloof

11. W13 zet in op het wegwerken van
drempels in het kader van mobiliteit

1. W13 neemt de trekkersrol op in de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal in de regio
2. W13 innoveert de processen in oa de sociale
diensten bij de deelgenoten zodat er actief
armoede kan opgespoord worden en er ruimte
ontstaat om meer in te zetten op begeleiding

3. W13 ontwikkelt samen met belendende sectoren
en de deelgenoten een methodiek om preventief
aan de slag te gaan met jongvolwassenen.

4. Regionale uitrol SIEN-online

5. W13 werft, ten dienste van de
deelgenoten, gezamenlijk personeel aan

2. Armoede – geïntegreerde brede begeleiding
6. W13 trekt het pilootproject BIZondere duo’s
7. W13 bouwt kracht.wonen verder uit zodat voor de meest
kwetsbaren in de regio tijdelijke woonoplossingen gekoppeld
aan gespecialiseerde begeleiding kan ingezet worden

8. W13 begeleidt via de Woonclub
inwoners die op zoek zijn naar een
huurwoning

9. W13 zet, in een breed partnerschap
en door het ontwikkelen van concrete
acties, in op preventie uithuiszetting

10. W13 is wijk-werkorganisator
en bouwt wijk-werken verder uit
als activeringsmaatregel

11. W13 bouwt een integraal
begeleidingstraject activering uit
12. W13 ontwikkelt partnerschappen
met het NEC ihkv activering

2. Armoede – geïntegreerde brede begeleiding
13. W13 is penhouder GBO-niet-toeleidbaren
15. W13 treedt op als kernpartner in
het samenwerkingsverband Konekti
en faciliteert op die manier de betere
samenwerking in de jeugdhulpsector

14. W13 is penhouder activeringstrajecten
16. W13 zet de samenwerking met Solentra
verder om een antwoord te kunnen bieden
op de hoge nood aan cultuursensitieve zorg
bij en traumabegeleiding van vluchtelingen

1. Organisatie intervisie, good practices,
trefmomenten en vormingen

2. Werkende netwerken met duidelijke finaliteit
3. Ontwikkelen innovatieve leervormen
4. Screen en optimaliseren
van bestaande netwerken

3. Genetwerkt leren
5. Faciliteren overleg met
andere sectoren en partners
6. W13 stemt haar werking af met de werking
van de eerstelijnszones en de regionale zorgzone

1. Ontwikkeling HR-beleid
2. Inzet op expertiseontwikkeling

3. Monitoring en kritische
benadering eigen projecten

4. Intern en extern
communicatiebeleid

5. Inzet op duurzaamheid

4. W13 als daadkrachtige
en innoverende organisatie
6. Heldere beslissingsstructuur
7. Partnerschappen
8. Beleidsbeïnvloeding

9. Innovatie

investeren in samenwerking

verhoogde basisfinanciering (€1) = goed
doordacht ten opzichte van projectfinanciering:
Solide basis
Cofinanciering en personeelsinzet
in projectoproepen

Beleidsmatige invloed op Vlaanderen.
Ruimte om eerst zelf te ontwikkelen en dan
voorstel aan Vlaanderen te doen.
Multiplicatoreffect

centraal
Vraaggestuurde werking

Goed uitgebouwde basis, ten dienste van de deelgenoten

Ruimte voor innovatie en inspelen op opportuniteiten

