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mens en ruimte thuiszorg 

In 2014 bezochten de regionale stafme-
dewerkers 148 OCMW’s en OCMW-
verenigingen. In 2015 zullen ze in alle 

OCMW’s langsgegaan zijn. Via deze 
werkbezoeken krijgen ze zicht op de ac-
tuele vragen van de thuiszorgdiensten. 
Ter plaatse verlenen ze advies bij de re-
gelgeving en de kwaliteitszorg. Starten-
de dienstverantwoordelijken kunnen 
bij hen terecht om hun nieuwe functie 
met een stevige inhoudelijke basis aan te 
vatten. Sarah Vercammen, teamcoördi-
nator thuiszorg van het OCMW Boort-
meerbeek: ‘Het Netwerk is van groot 
nut voor een startende teamcoördina-
tor thuiszorg. Het geeft een goed gevoel 
via de regionale ondersteuningspunten 
en de regionale stafmedewerker te we-
ten wat er leeft in de sector, en een aan-
spreekpunt te hebben voor al je vragen. 
Ook de kennismaking met collega’s in 
de sector is van groot belang. We leren 
uit elkaars werking en kunnen advies 
inwinnen bij vraagstukken.’

Heet van de naald en advies op maat
De regelgeving en het beleid van de 
thuiszorgdiensten zijn complex en con-
stant in beweging. Het Netwerk Thuis-
zorg houdt de diensten via verschillende 
kanalen op de hoogte en biedt informatie 
op maat. De website www.netwerkthuis-
zorg.be en zijn drie deelsites (gezinszorg 
en aanvullende thuiszorg, lokale dien-
stencentra en logistieke diensten) bunde-
len alle informatie. Daarnaast geven de 
medewerkers ook telefonisch en per mail 
advies: in 2014 waren dat 710 ledenadvie-
zen. Gil Peeters, zorgmanager Thuiszorg 
Kempen: ‘Het Netwerk Thuiszorg stelt 
alle mogelijke expertise van de VVSG 
en de partners permanent beschikbaar. 
De aanzet is zeer sterk en met de inbreng 

van velen kan het netwerk groeien tot 
een omvattende gegevensbank. Via de 
regionale medewerkers is het contact met 
de VVSG steviger geworden. Er komt 
veel concrete ondersteuning: toelichting 

bij wetgeving, mee implementeren van 
zelfevaluatie, binnenkort opleiding tot 
dementiekundig basismedewerker en-
zovoort.’

Leren van elkaar
De regionale ondersteuningspunten 
(ROP’s) zijn een ontmoetingsplaats voor 
de centrumleiders en de dienstverant-

woordelijken. Zij krijgen er ook infor-
matie en advies over nieuwe regelgeving 
en beleidsontwikkelingen, en begeleiden 
de werkgroepen kwaliteit. In 2014 waren 
er 20 bijeenkomsten van de ROP’s lokale 

dienstencentra met in totaal 117 deelne-
mers en 24 bijeenkomsten van de ROP’s 
lokale dienstencentra met 138 deelne-
mers. Annelies Demey, centrumleider 
van het dienstencentrum De Leest van 
het OCMW Izegem: ‘Zelfs al werk ik al 
vier jaar in het dienstencentrum, op de 
ROP’s hoor ik altijd iets nieuws. We wis-
selen veel ideeën en tips uit en blijven 

Netwerk Thuiszorg versterkt  
de openbare thuiszorgdiensten
Het Netwerk Thuiszorg heeft er een eerste volledig werkjaar opzitten. Met het Netwerk verdedigt de VVSG de 
belangen van de lokale besturen en versterkt ze de ondersteuning van de verantwoordelijken thuiszorg. Die 
ondersteuning krijgt vorm door regionale en centrale stafmedewerkers in te zetten.
tekst tine devriendt  beeld stefan dewickere

Annelies Demey, OCMW Izegem:  
‘Via het netwerk wisselen we veel ideeën en tips uit en 
blijven we op de hoogte van regelgeving en trends.’
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op de hoogte van de nieuwste trends en 
wijzigingen. Na zo’n bijeenkomst keer 
ik steeds terug met een blad vol interes-
sante punten en nieuwe zaken die ik wil 
uitproberen. De regionale stafmedewer-
ker is ook steeds bereikbaar voor advies, 
en dat is goud waard.’

Vorming
Het Netwerk Thuiszorg heeft een uitge-
breid vormingsaanbod voor de thuis-
zorgdiensten. Het houdt zo veel mogelijk 
rekening met de vormingsvragen die de 
diensten zelf aanreiken en met de uitda-
gingen die ze te wachten staan: kwets-
bare personen (psychiatrische cliënten, 
personen met een beperking, personen 
in armoede) zoeken almaar meer hun 
toevlucht tot de thuiszorg. In 2014 or-
ganiseerde het Netwerk vorming over 
‘werken met psychiatrische cliënten’ en 
‘versterkend en verbindend werken in de 
thuiszorg’ voor begeleidend medewer-
kers en verzorgenden. Daarnaast zette 
het in op versterking van het personeels-
beleid via de basiscursus ‘leidinggeven 
in de thuiszorg’. Het organiseerde ook 
specifieke opleidingen zoals Bel-score, 
gebruikersbijdrage gezinszorg, omgaan 
met roddelen in het lokaal dienstencen-
trum. 
Daarnaast ontwikkelden de VVSG en 
Diverscity ‘minivormingen’ van één 
uur die de dienstverantwoordelijken of 
begeleidend medewerkers tijdens een 
teamoverleg of een ander overlegmo-
ment kunnen gebruiken. Iedere vorming 
maakt gebruik van filmpjes of beeldma-
teriaal met herkenbare situaties of ge-
tuigenissen van verzorgenden, schoon-
maakhulpen, verantwoordelijken en 
klanten. Enkele thema’s die al beschik-
baar zijn op www.netwerkthuiszorg.be: 
ziekteverzuim, GSM-gebruik, niet-ver-
wittigen, administratieve fouten, rod-
dels, uurrooster zelf veranderen.

Samenwerking ondersteunen
Veel thuiszorgdiensten hebben vragen 
over schaalvergroting en samenwer-
kingsmodellen. Het Netwerk Thuiszorg 
beantwoordde bijna honderd adviesvra-
gen over samenwerkingsmogelijkheden 
en de bijbehorende regelgeving, het gaf 

veertien toelichtingen over samenwer-
king, het stelde informatiedocumenten 
op en het begeleidde enkele intensieve 
samenwerkingsprocessen. Katrien Van-
dewalle, secretaris van het OCMW Jab-
beke: ‘Met het Netwerk Thuiszorg wil de 

VVSG de belangen van de lokale bestu-
ren blijven verdedigen. Dit is niet alleen 
een geruststellende gedachte, het is ook 
essentieel. Het publieke thuiszorgaan-
bod is geen concurrent van goede pri-
vé-initiatieven, eerder een allernoodza-
kelijkste aanvulling. Aan de vooravond 
van cruciale veranderingen en bij het 
nadenken over samenwerkingsmodellen 
– want die komen er zeker – is er een be-
langrijke ondersteunende rol weggelegd 
voor het Netwerk.’

Verbeteren en meten
Het Netwerk Thuiszorg ondersteunt 
de diensten bij de kwaliteitszorg die 
ze moeten voeren. In de sessies van de 
werkgroep kwaliteit voor zowel de lo-
kale dienstencentra als de diensten ge-
zinszorg en aanvullende thuiszorg lag de 

nadruk in 2014 volledig op de zelfevalu-
atie. De diensten kregen instrumenten 
om hun werking constant te verbeteren 
en tegelijkertijd te voldoen aan de ver-
eiste regelgeving. Het Netwerk werkte 
documenten uit ter ondersteuning van 
de zelfevaluatie, naast andere documen-
ten zoals een stroomdiagram voor de 
gebruikersbijdrage gezinszorg, een ad-
vies omgaan met ‘geld in de thuiszorg’.

Om cijfers tussen de diensten te kun-
nen vergelijken organiseerde het Net-
werk in 2014 een enquête bij de openbare 
diensten gezinszorg, aanvullende thuis-
zorg en de lokale dienstencentra. De 
responsgraad lag hoog: 88 procent van 
de openbare diensten gezinszorg nam 
deel, 55 procent van alle OCMW’s be-
antwoordde de vragenlijst over aanvul-
lende thuiszorgdiensten en 74 procent 
van de erkende openbare lokale dien-
stencentra vulde de vragenlijst in. De 
enquête zal nu jaarlijks georganiseerd 
worden om evoluties binnen de diensten 
te kunnen opvolgen. 

Wisselwerking
De ondersteuning en de samenwerking 
op het terrein blijft een wisselwerking 
tussen de VVSG en de lokale besturen. 
Meer aanwezig zijn op het terrein be-
tekent dat het Netwerk Thuiszorg een 
vinger aan de pols houdt en meer voe-
ling heeft met wat er ter plaatse gebeurt. 
Deze kennis kan alleen maar helpen om 
de belangen van de openbare thuiszorg-
diensten beter te dienen en te verdedigen 
op Vlaams niveau. De input van de re-
gionale werking samen met die van de 
stuurgroep thuiszorg van de VVSG is 
hiervoor van essentieel belang.  

Tine De Vriendt, VVSG-stafmedewerker thuiszorg

www.netwerkthuiszorg.be 

netwerkthuiszorg@vvsg.be 

Sarah Vercammen, OCMW Boortmeerbeek:  
‘Dankzij de regionale ondersteuningspunten en de 
regionale stafmedewerker heb je een aanspreekpunt 
voor al je vragen. Dat geeft je als startende 
teamcoördinator thuiszorg een goed gevoel.’

Katrien Vandewalle, OCMW Jabbeke:  
‘Het publieke thuiszorgaanbod is geen concurrent  
van goede privé-initiatieven, eerder een 
allernoodzakelijkste aanvulling.’


