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stil te staan bij het eigen thuiszorgaan-
bod. Op welke behoeften moet, wil en 
kan een lokaal bestuur ingaan? Welke 
voordelen biedt de publieke zorg? Blijft 
de zorg even toegankelijk en betaalbaar, 
wanneer de publieke zorg verdwijnt? Hoe 
moet de publieke thuiszorg zich verhou-
den tot de andere partners in het thuis-
zorglandschap? En hoe komt er een goe-
de samenwerking? 
Door zich bewust te zijn van de sterktes 
van hun eigen publieke thuiszorgdienst 
en de unieke karaktertrekken die hieraan 
verbonden zijn, kunnen lokale besturen 
de koers van de eigen thuiszorgdienst 
verder bepalen. Want ondanks de vele 
verschillen tussen het aanbod van ge-
meenten bestaat er een gemeenschappe-
lijk DNA, een reeks gemeenschappelijke 
karaktertrekken. Dit is logisch, want de 
thuiszorg wordt gerealiseerd vanuit een 
gezamenlijk verleden en een gedeelde 
doelstelling. Het doel luidt iedereen een 
menswaardig bestaan te garanderen en 
daarvoor de juiste dienstverlening op te 
zetten voor de burger. Dat gemeenschap-
pelijke DNA komt bij iedereen terug en 
verdient meer aandacht bij de profilering. 

Binnen het lerende netwerk slagen de 
deelnemers erin dit DNA almaar dui-
delijker te omschrijven door stil te staan 
bij diverse vragen: welke doelgroepen be-
dient de publieke thuiszorg en wat zijn 
hun behoeften? Welke taken neemt de 
publieke thuiszorg op en welke karak-
tertrekken passen hierbij? Welke zijn de 
unieke trekken of wat onderscheidt de 
publieke thuiszorg van de andere part-
ners in de sector? Door een antwoord 
te formuleren op deze vragen wordt het 
duidelijker waarvoor u staat en kunt u 
dit ook beter uitdragen in de eigen pro-
filering. Bovendien is dit een zeer laag-
drempelige oefening die u met iedereen 
binnen de eigen organisatie kunt doen: 
directie, verzorgenden en schoonmakers 
of raadsleden. Want alleen op deze ma-
nier wordt het een gedragen verhaal en 
kan iedereen zijn eigen stuk ervan voelen 
en uitdragen. 

Het team gezins- en seniorenzorg in 
Puurs herhaalt de DNA-oefening op zijn 
vergadering: ‘We sommen onze sterktes 
op,’ zegt Kris De Koker. ‘Eens te meer 
voel je dan dat we meer moeten gelo-
ven in onze eigen sterktes en ons sterker 
moeten profileren. Wij beschrijven onze 
diensten gezinszorg en de lokale dien-
stencentra op één bladzijde. Op die ene 
pagina verwoorden we op een aantrekke-
lijke wijze wat onze diensten doen. Hier-
mee maken we onze folder voor de dienst 
gezinszorg opnieuw op met inspirerende 
getuigenissen van gebruikers en spre-
kend fotomateriaal. Daarmee profileren 
we ons niet alleen veel sterker, het maakt 
ook onze kwaliteiten voor iedereen veel 
duidelijker: wij zijn neutraal, wij zijn een 
laatste vangnet, wij zijn puzzelaars in het 
kader van continuïteit, wij zijn bruggen-
bouwers vanuit onze regisseursfunctie 
binnen het lokaal sociaal beleid. Door 
hier in team over te spreken kom je tot 
een groter gemeenschappelijk bewust-
zijn en bovendien werken de getuigenis-
sen als vitaminen voor de medewerkers!’ 

Elke gemeente een eigen verhaal
Daarnaast kan elk openbaar bestuur 
een eigen verhaal schrijven met heel ei-
gen accenten. Voor Puurs is dat een ge-
richte dienstverlening aan de inwoners 
met aandacht voor digitalisering, maar 
ook aandacht voor alle doelgroepen. 
‘We moeten kritisch onze marktwaarde 
bekijken en als communicerende vaten 
onze openbare dienstverlening ontwik-
kelen op die vlakken waar we openstaan 
voor samenwerking met marktconfor-
me diensten,’ zegt Kris De Koker. ‘Maar 
anderzijds zijn we ons nu ook bewust 
van onze marktregulerende werking, 
bijvoorbeeld voor de prijszetting in de 
woonzorgcentra. We hebben in dit le-
rend netwerk inspiratie opgedaan om 
ons team te versterken en te inspireren, 
en op die manier kunnen we aan nog be-
tere openbare thuiszorg blijven werken.’

Werk maken van een sterk merk is na-
tuurlijk niet evident. Het is belangrijk na 
te gaan wat je eigen dienst sterk maakt. 
Pas wanneer je goed zicht hebt op de 
eigen dienst, kun je werk maken van 
je profilering. Maar dit is een constant 
proces. Ook Puurs blijft bezig. ‘We her-
nemen de denkoefening in de loop van 
2017 met de verzorgenden om hen be-
ter te ondersteunen in het doorgedreven 
professionalisme en de stijgende flexibili-
sering. We moeten meer cliënten op kor-
tere termijn helpen in het kader van taak-
uitzuivering vanuit diverse problemen: 
vervuilde situaties, personen met een be-
perking, gezinnen met opvoedingspro-
blemen en interventie van de bijzondere 
jeugdzorg, psychiatrische patiënten, per-
sonen met dementie,’ zegt Kris De Koker 
die massa’s uitdagingen ziet. 
Op vraag van een raadslid heeft hij zo 
ook tijd genomen om de werking van de 
gezinszorg en aanvullende thuiszorg toe 
te lichten op de OCMW-raad: ‘Hierbij 
zetten wij de troeven van de openbare 
thuiszorg in de verf. Het is belangrijk om 
mensen in een organisatie mee te krijgen 
zodat ze allemaal in dezelfde richting kij-
ken. We moeten bruggen slaan tussen 
eilanden door ook de overlegstructuur 
en de dialoog structureel te ondersteu-
nen, want alleen met informeel overleg 
kom je er niet. Hierbij is er zowel intern 
aandacht nodig voor de diverse diensten 
binnen gemeente en OCMW als extern 
voor het private aanbod in de thuiszorg. 
Ook de dienstencentra gebruiken het 
middenveld om projecten uit te werken 
om zo burgers bij het aanbod te betrek-
ken of hen minstens te informeren over 
welk aanbod er is.’ 
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Het merk thuiszorg
Hoog tijd voor profilering 
publieke thuiszorg

Lokale besturen organise-
ren en ondersteunen talrijke 
thuiszorginitiatieven waar-
op hun inwoners kunnen te-
rugvallen: van gezinszorg 
tot warme maaltijden, van 
schoonmaken tot klussen 
of boodschappen doen, van 
de lokale dienstencentra tot 
het ondersteunen van man-
telzorg. Maar dit is niet altijd 
even zichtbaar. Bovendien 
verschilt het aanbod thuis-
zorg van gemeente tot ge-
meente, net omdat elk lokaal 
bestuur op de specifieke be-
hoeften ter plaatse inspeelt. 
Dit maakt het moeilijk de pu-
blieke thuiszorg als een sterk 
merk te profileren. 

tekst 
chantal swerts 
en joke vandewalle

beeld stefan dewickere

Wie met de eigen thuiszorgdienst 
werk wil maken van de profilering 
kan voor informatie terecht bij 
joke.vandewalle@vvsg.be en 
chantal.swerts@vvsg.be. 

Dit jaar wordt het lerende netwerk 
‘Het Merk Thuiszorg’ hernomen: 
www.vvsg.be/agenda.

De publieke thuiszorg moet af 
van het Calimero-denken want 

deze zorg is niet alleen neutraal 
en het laatste vangnet, ze 

puzzelt ook de continuïteit van 
zorg samen en bouwt bruggen 

binnen het lokale sociaal beleid. 

De publieke thuiszorg is sterk, al wordt dit niet 
zo gepercipieerd door de inwoners en door het 
middenveld, ook niet door de publieke thuiszorg zelf.

Ook al is de publieke thuiszorg een gro-
te speler in het zorglandschap, toch is 
dit niet algemeen geweten. Als je alle 
uren van de publieke thuiszorg samen-
telt, is het de op een na grootste dienst 
gezinszorg in Vlaanderen. Op sommige 
plaatsen zelfs de grootste. En wanneer 
je de lijst van erkende lokale diensten-
centra raadpleegt, zie je dat nog steeds 
de meeste dienstencentra worden uit-
gebaat door een lokaal bestuur. De pu-
blieke thuiszorg is sterk, al wordt dit 
niet zo gepercipieerd door de inwoners 
en door het middenveld, ook niet door 

de publieke thuiszorg zelf. De publieke 
thuiszorg moet af van het Calimero-
denken en de troeven die ze heeft op ta-
fel leggen.  Daarom is het belangrijk na 
te denken over welke positie de publieke 
thuiszorg wil, kan of moet innemen. 

Een gemeenschappelijk DNA
‘In de sector is er veel in beweging. De 
vergrijzing neemt toe en de zorgvragen 
worden complexer. Toch kiezen we er in 
Puurs voor onze openbare thuiszorg te 
behouden, omdat wij geloven in onze 

unieke karaktertrekken,’ zegt Kris De 
Koker, diensthoofd gezins- en senio-
renzorg van het OCMW in Puurs. Hij 
vindt het belangrijk bij het DNA van de 
openbare dienstverlening stil te staan. 
‘Al is de verzuiling sterk aanwezig, toch 
slagen wij erin de helft van alle uren ge-
zinszorg in Puurs te presteren. Dat wil 
toch iets zeggen, we hebben duidelijk 
onze voordelen. Al zijn we bekend, we 
kunnen ons nog beter profileren.’ Daar-
om ging hij graag in op de uitnodiging 
van het VVSG-netwerk Thuiszorg om 
samen met een communicatiespecialist 


