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De VVSG ondersteunt de cam-
pagne van Dag van de Zorg. 
Lokale besturen zijn immers 

zeer actief in de zorg. Zij zien van-
op de eerste rij wat er borrelt in de 
samenleving. Zorg speelt zich sterk 
af op het lokale niveau en hier ont-
staan veel initiatieven, nieuwe pro-
jecten en samenwerkingsverbanden. 
Lokale besturen verbinden alle do-
meinen die een mensenleven raken 
en hebben een brede dienstverlening. 
Op 19 maart openen publieke woon-
zorgcentra, assistentiewoningen, 
kortverblijven, initiatieven collectie-
ve dagopvang, Huizen van het Kind, 
diensten Sociaal Huis, lokale dien-
stencentra, zorgbedrijven en diensten 
gezinszorg hun deuren. 
Het is een echte gezinsdag met veel 
doe-activiteiten, lezingen, rondlei-
dingen, informatiestands en kinder-
animatie. Zo komt de doorgedreven 
inzet van verzorgenden en organisa-
ties in beeld. Die lijkt immers dik-
wijls zo vanzelfsprekend en daardoor 
wordt hij soms te weinig gewaar-
deerd. Met de campagne Dag van de 
Zorg krijgen de zorginstellingen zelf 
en de inspanningen van de vele ver-
zorgenden, vrijwilligers of mantel-
zorgers de positieve aandacht die ze 
verdienen. 

Radio en tv doen tijdens deze week 
mee aan de campagne en samen met 
het Rode Kruis-Vlaanderen zoekt de 
Dag van de Zorg het Zorgverhaal van 
het jaar, een authentiek verhaal van 
een organisatie die met veel overtui-
ging de beste zorg biedt aan cliënt, 
patiënt of bewoner en de zorgsec-
tor kan inspireren. Het publiek kan 
stemmen op hun favoriet Zorgver-
haal. Kandidaten maken zo kans op 
een publieksprijs van 2500 euro. Er 
zijn veel mooie verhalen van de zorg. 
Hiernaast stellen we er een paar extra 
mooie van publieke zorginstellingen 
voor.  

Chantal Swerts is VVSG-stafmedewerker 

publieke zorg.

mens en ruimte publieke zorg 

 Stemmen kan tot 
 13 maart op 
 www.rodekruis.be/stem-

voor-het-zorgverhaal-2017

 Een overzicht van alle 
deelnemende organisaties 
vindt u op 

 www.dagvandezorg.be 

Van 13 tot 19 maart heeft de zesde editie van de positieve 
mediacampagne Dag van de Zorg plaats. Op zondag 19 maart zetten 
170 zorginstellingen in Vlaanderen de deuren open. Ook negentien 
OCMW’s nemen hieraan met hun publieke voorzieningen deel. 
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Dag van de Zorg 2017: 
samen zorgkrachtig
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Antwerpen: Schrijf-uw-Levensverhaal 
Iedere senior heeft een verhaal dat het waard is gehoord te 
worden. Vertellen over vroeger en over je leven heeft een 
positieve impact op vandaag en zelfs op de toekomst. Met 
Schrijf‑uw‑Levensverhaal van het Zorgbedrijf Antwerpen giet 
een professionele schrijver uw verhalen in een boek dat leest 
als een roman. Het wordt een boek met echte levensverhalen, 
van een individu, een koppel, maar net zo goed het verhaal van 
een carrière, een bedrijf, een vereniging. 

Knokke-Heist: Alle hulpverleners aan tafel
Iedere zorgsituatie is persoonlijk en anders, maar het aanbod 
is versnipperd. Om mensen in hun vertrouwde omgeving te 
laten wonen stemt het Sociaal Huis van Knokke‑Heist daarom 
de verschillende soorten zorgaanbod beter op elkaar af. Het 
Thuisplatform brengt huisarts, zorgkundige, familie, buren 
en verpleegkundige samen om goede afspraken te maken, als 
het nodig is komt de wijkagent ook. Door deze formule kennen 
hulpverleners en mantelzorgers elkaar en werken ze als een 
netwerk samen rond de cliënt. 

Mechelen: Als een vis in het water 
Mensen met dementie komen zelden in een zwembad, en 
dat terwijl zwemmen plezier en ontspanning geeft. Ook 
voor de mantelzorger is dit een deugddoende ervaring in 
het contact met de persoon met dementie. Enkele publieke 
woonzorgcentra uit de regio Mechelen vonden elkaar om 
dit voor hun bewoners met dementie en hun mantelzorgers 
mogelijk te maken in samenwerking met het zwembad de 
Nekkerpool in Mechelen.

Leuven: Casa Cura
Meer dan een derde van de eengezinswoningen wordt 
bewoond door alleenstaanden, zestigplussers of koppels. 
Tegelijk kampen ouderen vaak met eenzaamheid en bevinden 
studenten zich op een dure kamermarkt. Zorgbedrijf 
Leuven startte met een unieke samenwerking Casa Cura, 
een kotmadamformule. Financieel is het gunstig voor beide 
partijen: de oudere ontvangt extra huurinkomsten en de 
geëngageerde student huurt goedkoper.

Brussel 14 maart
Zorgcongres ‘Samen Zorgkrachtig’ 

Met krachtige zorgverhalen en boeiende sprekers met 
vernieuwende ideeën voor de zorgsector, in aanwezigheid 
van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. 

www.dagvandezorg.be/congres-2017

Roeselare: Samen eten
Onderzoek naar het eetgedrag bij klanten van de dienst Warme 
Maaltijden aan Huis wees uit dat veel senioren altijd alleen 
eten en zich daardoor erg eenzaam voelen. Zo ontstond de 
ambitie om naast het bereiden en aan huis leveren van verse 
maaltijden ook de eenzaamheid te bestrijden. Zorgbedrijf 
Roeselare bedacht een verrassende, voor de hand liggende 
oplossing. Voortaan leveren de maaltijdbezorgers niet enkel de 
maaltijd aan huis, maar schuiven ze met plezier af en toe mee 
aan tafel.


