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mens en ruimte thuiszorg 

Inclusief burgerschap, vandaaruit ver-
trekt de definitie van vermaatschappe-
lijking van de zorg volgens de Strate-

gische Adviesraad Welzijn, Gezondheid 
en Gezin. Dit is streven naar een samen-
leving die haar levenskwaliteit verhoogt 
op alle levensdomeinen zoals wonen, le-
ven en bewegen in de buurt, naar school 
gaan of gaan werken, vrijetijdsbesteding 
en de verplaatsingen in functie daarvan. 
Streven naar een samenleving waarin 
alle mensen – en in het bijzonder de 
kwetsbare – in relatie tot elkaar hun ta-
lenten kunnen ontplooien, hun kwali-
teiten kunnen inzetten, elkaar onder-
steunen en zorg voor elkaar dragen. Dit 
zou de uitkomst moeten zijn van de ver-
maatschappelijking van de zorg. Daar 
blijkt duidelijk uit dat dit niet alleen een 
zaak is van de welzijnssector, maar dat 
ook sectoren zoals economie, wonen, 
onderwijs, jeugd, mobiliteit, ruimtelij-
ke ordening, justitie, cultuur en sport 
betrokken partij zijn. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen vol-
waardig aan de samenleving kan deel-
nemen, ook de kwetsbaarste mensen 
onder ons, is het nodig dat iedereen de 

juiste zorg krijgt, aangepast aan de ei-
gen problemen en wensen, en vanuit een 
verbondenheid in de buurt. Vermaat-
schappelijking van de zorg is dus niet 
per definitie het subsidiariteitsbegin-
sel waarbij de eerste zorg moet worden 
opgenomen door de directe omgeving 
van de mantelzorgers en pas later door 
professionele voorzieningen. Het gaat er 
wel over iedereen de mogelijkheid geven 
te participeren in de zorg en breder in 

‘Vermaatschappelijking van de zorg’ is een begrip dat politici gretig in de mond nemen. Maar wat houdt het juist in? 
Spreekt iedereen wel over hetzelfde? Maar vooral, wat moeten of willen we bereiken met vermaatschappelijking van zorg? 
Zottegem gaat met deze vraag aan de slag.
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Samen bouwen aan de ideale zorg

Vermaatschappelijking van de zorg
Voor de definitie van vermaatschappelijking van de zorg vertrekken we van de 
omschrijving die de SAR WGG (Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid 
en Gezin) gebruikt: ‘Vermaatschappelijking van zorg beoogt een verschuiving 
binnen de zorg, waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen met beperkingen 
zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags‑ en emotionele 
problemen en mensen die in armoede leven met al hun mogelijkheden en 
kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen 
daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de 
samenleving te laten verlopen.’
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de hele samenleving volgens de eigen 
mogelijkheden, wensen en talenten. Dit 
houdt ook direct in dat vermaatschap-
pelijking geen kwestie van besparen is, 
maar eerder een van investeren in de 
toekomst. 
De invloed van lokale besturen op het 
hele gegeven van vermaatschappelijking 
is enorm. Lokale besturen hebben veel 
hefbomen in handen om inclusief bur-
gerschap op de verschillende domeinen 

van welzijn, wonen, werk, vrije tijd of 
mobiliteit daadwerkelijk en concreet 
in het leven van hun inwoners te rea-
liseren. Lokale besturen kunnen zo in 
hun gemeente een samenleving creëren 
waar iedereen tot zijn recht kan komen 
en waar gestreefd wordt naar maximale 
kwaliteit van leven. Wanneer een lokaal 
bestuur hierbij vertrekt van talenten, 
kwaliteiten en meerwaarde die mensen 
en organisaties kunnen geven, dan on-

dervindt iedereen dat kwetsbare burgers 
dankzij hun talenten en kwaliteiten ook 
van betekenis zijn. Dan worden ze niet 
langer gereduceerd tot hun probleem.
Bij het voeren van integraal beleid waar-
door kwetsbare burgers volwaardig hun 
plaats in de samenleving innemen, is 
sterk lokaal sociaal beleid cruciaal. Lo-
kaal sociaal beleid dat verschillende 
domeinen aanraakt en niet enkel het 
welzijnsluik. Een bijzondere uitdaging 

Mensen geven elkaar 
kwaliteit aan het leven.  
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voor de lokale besturen. Verschillende 
besturen zoeken nu naar antwoorden op 
deze uitdagingen. Ook Zottegem doet 
dat samen met het bestuur, diensten en 
burgers. 

Zottegem zoekt het ideaal
Dat de zorgsector volop in beweging is, 
daarvan is ook Zottegem zich bewust. 
‘Nu we al een tijdje de theoretische ka-
ders kennen van hoe de zorg er in de 
toekomst moet uitzien, willen we een 
stap verder zetten,’ zegt Jeanine Bellens, 
coördinator lokaal sociaal beleid van het 
OCMW Zottegem. ‘We weten al dat de 
professionele diensten niet aanbodge-
stuurd moeten werken maar vraagge-
stuurd, maar tegelijkertijd moet iedere 
burger mee de zorg opnemen bij de fa-
milie of zorgbehoevenden in de eigen 
buurt. Want gespecialiseerde residenti-
ele zorg komt pas in aanmerking wan-
neer alle andere vormen van zelfzorg, 
mantelzorg, professionele thuiszorg uit-
geput zijn.’ Binnen dit kader moet ook 
Zottegem in de toekomst de zorg orga-
niseren. ‘Veel lokale zorg- en dienstver-
leners stellen zich hier vragen bij,’ zegt 
Jeanine Bellens. ‘Hoe kunnen of moeten 
we ons organiseren om dit alles effectief 
te realiseren? Zullen er nog voldoende 
mensen en middelen ter beschikking 
zijn? Maar ook de burgers zitten met al-
lerlei vragen en bezorgdheden. Zal de 
zorg in de toekomst nog voor iedereen 
van goede kwaliteit, toegankelijk en be-
taalbaar zijn?’ 
Zottegem gaat met deze vragen concreet 
aan de slag, niet alleen met het bestuur 
of de professionele zorgverleners zoals 
dit meestal gaat, maar in dialoog met 
de burgers. Want professionele zorg- en 
hulpverleners, beleidsmensen, burgers 
en zorgvragers zullen in de toekomst sa-
men antwoorden moeten formuleren op 
de uitdagingen die voor ons liggen. 
Daarom organiseerde het OCMW van 
Zottegem in samenwerking met het 
Expertisecentrum Quality of Life (E-

QUAL – HoGent), het Steunpunt Alge-
meen Welzijnswerk (Reach Out!), RWO 
Aalst (het Regionaal Welzijnsoverleg 
Aalst) en de VVSG een interactieve dag 
‘Samen bouwen aan de ideale zorg’. Tij-
dens deze dag luidden de voornaamste 
vragen: ‘Hoe kunnen we samen bouwen 
aan een gemeenschapsgerichte zorg- en 
dienstverlening?’ en ‘Hoe kunnen we 
het theoretisch kader van de vermaat-
schappelijking van zorg koppelen aan 
de praktijk?’ 
Samen creatief dromen en duurzaam 
bouwen aan de ideale zorg waren de 
uitdagingen van deze inspiratiedag. Zo 
kwamen er bijvoorbeeld ideeën naar 
boven om mensen te ondersteunen na 
het verlies van een geliefde. Tijdens de 
rouwverwerking moeten mensen zich 
ook nog bezighouden met praktische en 
financiële beslommeringen. Het is voor 
de nabestaanden soms moeilijk de weg 
te vinden in het administratieve kluwen 
dat in orde gebracht moet worden. Hulp 
van vrijwilligers gecoacht door een pro-
fessional kan het verschil maken. Een 
ander idee in verband met ideale zorg 
is het installeren van een buurtcontact-
persoon, een geëngageerde burger in een 
afgebakende wijk. Iemand die neutraal 
is en sociaal aanvaard door de buurt. Die 
zou dan door goed contact met wijkbe-
woners sneller zicht kunnen krijgen op 
de behoeften en mensen indien nodig 
tijdig doorverwijzen. 

‘De belangrijkste prioriteiten van de stu-
diedag worden momenteel verwerkt tot 
een charter waarmee de diensten en de 
beleidsmensen aan de slag kunnen,’ zegt 
Jeanine Bellens. ‘Het sterke aan deze stu-
diedag is dat een kwart van de deelne-
mers burgers waren die samen met de 
professionelen nadachten over de zorg 
in de toekomst. Burgers weten wat ze 
nodig hebben en willen mee nadenken, 
mee verantwoordelijkheid nemen om dit 
samen met professionelen en het lokale 
bestuur uit te werken.’

Het kleine helpen
Enkele werkpunten staan in het OCMW 
van Zottegem al in de steigers zoals de 
opmaak van een Wegwijzer in de zorg 
en de opbouw van een Zorginformatie-
punt in het lokaal dienstencentrum. Sa-
men met het lokaal netwerk mantelzorg 
ZoZo ( Zottegem Zorgt) wil Zottegem 
nog een tandje bijsteken. Met de steun 
van de Koning Boudewijnstichting en 
in samenwerking met de partners van 
de studiedag werkt het OCMW aan een 
project om ouderen die gebruik maken 
van een dienst gezinszorg, in het week-
end te ondersteunen met vrijwilligers. 
De diensten kunnen de continuïteit van 
de zorg binnen het huidige personeels- 
en financieel kader namelijk niet garan-
deren. Het gaat hierbij uiteraard maar 
over het ‘kleine helpen’ waarbij buren 
even een kop koffie voor iemand zetten 
of een bereide maaltijd opwarmen.
Maar opdat het niet bij dromen zou 
blijven, worden een zestal ideeën uitge-
kozen op te nemen in een actieplan en 
charter. ‘Volgend jaar is er een terug-
kommoment gepland om waar nodig het 
actieplan bij te sturen. Het charter en het 
actieplan zijn nu al degelijke basisdocu-
menten voor de volgende bestuurspe-
riode om verder werk te maken van de 
ideale zorg in Zottegem,’ besluit Jeanine 
Bellens.  

Joke Vandewalle is VVSG-regionaal 

medewerker Oost-Vlaanderen

De tekst Lokaal bestuur als facilitator en 
coördinator van intersectorale samenwer-
king van VVSG‑stafmedewerkers Sofie 
Vermeersch, Elke Verlinden en Dany 
Dewulf is verschenen in Samen onderweg 
naar 2020, Ed. Robert Geeraert, Politeia. 
Wie nog meer informatie wenst omtrent 
de resultaten van de studiedag ‘Samen 
bouwen aan de ideale zorg’ kan alles 
nalezen op de website van RWO ARA: 
www.rwo‑ara.be.


