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REGIONALE ONDERSTEUNINGSPUNTEN

In 2020 zet het Netwerk Thuiszorg de traditie verder. Je krijgt er een toelichting
over de regelgeving en actualiteit. Daarnaast ontmoet je collega’s uit het
werkveld en door ervaringen met elkaar te delen komen nieuwe inzichten naar
boven. Voor meer informatie over de verschillende reeksen, klik op de link
hieronder:
 

ROP diensten gezinszorg

ROP poetsdiensten

ROP lokaal dienstencentrum

ROP Cado 
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ROP diensthoofden thuiszorg

https://www.vvsg.be/vormingen/rop-dgat-2020
https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-lokale-dienstencentra
https://www.vvsg.be/vormingen/cado
https://www.vvsg.be/vormingen/rop-dgat-2020
https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-lokale-dienstencentra
https://www.vvsg.be/vormingen/cado
https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-diensthoofden-thuiszorg
https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-diensthoofden-thuiszorg


STARTERSDAG NIEUWE MEDEWERKERS

 
Start je als nieuwe verantwoordelijke binnen een dienst gezinszorg of
lokaal dienstencentrum? Dan neemt Netwerk Thuiszorg je graag op
sleeptouw. De regionale medewerker kan bij jou ter plaatse komen om
kennis te maken en onze dienstverlening voor te stellen.
 
Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een inhoudelijke startdag. 
Hier krijg je als starter alle informatie over het woonzorgdecreet en
andere relevante regelgeving. Door middel van praktische handvaten, 
instrumenten en onderlinge uitwisseling heb je als deelnemer een goede
basis om aan de slag te gaan in je nieuwe functie. 
 
 
 
Klik voor meer informatie of om je in te schrijven op de onderstaande
link:     uari of 29 januari van 9.00 tot 16.00 uur
 

Voor de nieuwe verantwoordelijken binnen de gezinszorg:       
23 januari of 29 oktober van 9.00 tot 16.00 uur te Brussel

Voor de nieuwe centrumleiders:
21 januari of 27 oktober van 9.00 tot 16.00 uur te Brussel
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https://www.vvsg.be/vormingen/startersdag-diensten-gezinszorg
https://www.vvsg.be/vormingen/startersdag-diensten-gezinszorg
https://www.vvsg.be/vormingen/startersdag-beginnende-centrumleiders
https://www.vvsg.be/vormingen/startersdag-diensten-gezinszorg


OPMAAK BEL-PROFIEL

De Bel-schaal is het instrument waarmee indicatiestellers en begeleidend
verantwoordelijken van thuiszorgdiensten de zorgbehoevendheid van
gebruikers in kaart brengen. Het scoren, interpreteren en duiden van en
met de Bel-schaal is echter vaak eenvoudig noch eenduidig. Deze vorming
geeft je als indicatiestellers de theoretische bagage die je nodig hebt om
met de Bel-schaal aan de slag te gaan. Ook krijg je de kans om met
concrete praktijkcases aan de slag te gaan en hieromtrent uit te wisselen.
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 1 januari 2021 bepalen alle diensten gezinszorg en indicatiestellers de
zorgbehoefte om het zorgbudget toe te kennen (de voormalige
zorgverzekering)  aan de hand van een nieuw instrument: de BelRAI
Screener. De BEL-profielschaal behoort dan tot de verleden tijd.
 
Iedere indicatiesteller moet verplicht een opleiding volgen in het najaar
van 2020. VVSG voorziet opleidingen voor organisaties met minder dan 4
indicatiestellers. Inschrijven voor deze vorming kan pas in het voorjaar van
2020.  Organisaties met 4 indicatiestellers of meer sluiten aan bij de train-
the-trainer opleidingen van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. 
 
 
 
 

Voor meer informatie of om je in te schrijven, klik op de link hieronder:

28 januari van 9.30 tot 16.00 uur te Antwerpen
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AANKONDIGING BELRAI SCREENER

https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/opleiding-opmaak-bel-profiel
https://www.vvsg.be/vormingen/opleiding-opmaak-bel-profiel


Berekenen gebruikersbijdrage

65

BEREKENEN GEBRUIKERSBIJDRAGE

Een essentieel onderdeel van het sociaal onderzoek en het opmaken van
een dossier gezinszorg is de berekening van de gebruikersbijdrage.  Het
vaststellen van de gebruikersbijdrage in gezinszorg is niet louter het
toekennen van de juiste code aan een cliënt, maar men moet rekening
houden met heel wat verschillende factoren. Heb je ervaring met het
berekenen van de gebruikersbijdrage, maar stoot je toch soms op situaties
die je niet in de regelgeving terugvindt? In deze workshop behandelen we
zowel de basissituaties als enkele minder kant-en-klare voorbeelden. We
tonen je hoe je op een efficiënte en correcte manier de juiste informatie
kan verzamelen en de gebruikersbijdrage kan berekenen.

Voor meer informatie, een overzicht van de locaties of om je in te
schrijven, klik op de link hieronder:
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https://www.vvsg.be/vormingen/berekenen-gebruikersbijdrage-voor-gezinszorg
https://www.vvsg.be/vormingen/berekenen-gebruikersbijdrage-voor-gezinszorg
https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten


INFOSESSIE: ARBEIDS(TIJD)WET EN ONREGELMATIGE PRESTATIES

'Flexibel werken en onregelmatige prestaties' is een belangrijk thema
binnen onze sector. Enerzijds omdat steeds meer diensten een aanbod ’s
avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen uitbouwen. Anderzijds
omdat medewerkers deeltijds werken of hun uurrooster willen aanpassen
aan hun privésituatie. 
 
Tijdens deze infosessie geven we je als verantwoordelijke of
personeelsmedewerker zicht op de inhoud van de arbeids(tijd)wet, de
arbeidstijdregeling of rechtspositieregeling. Je leert om te gaan met de
organisatie van arbeidstijd (overuren, inhaalrust, rusttijden en pauzes,..),
zowel wanneer de Arbeidstijdwet als de Arbeidswet van toepassing is. We
bekijken de mogelijkheden binnen de rechtpositieregeling. Uiteraard
voorzien we voldoende tijd om in te gaan op de vragen uit de groep.
  
Voor meer informatie en in te schrijven, of om je klik op de link hieronder:

30 januari van 9.30 tot 13.00 uur te Brussel
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https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/arbeidstijdwet-onregelmatige-prestaties
https://www.vvsg.be/vormingen/arbeidstijdwet-onregelmatige-prestaties


 
Binnen thuiszorg neemt de complexiteit van de cliëntsituaties toe.
Taakgerichte hulpverlening biedt vaak onvoldoende een antwoord.
Dit signaal kregen we het afgelopen jaar meermaals vanuit de
praktijk te horen. Doelstellingsgericht werken kan hierop een
antwoord bieden.  
 
Het nieuwe woonzorgdecreet en het decreet eerstelijn
onderschrijven de noodzaak van meer behoeftegerichte,
doelstellingsgerichte zorg.  Maar hoe kom je in de praktijk tot goed
geformuleerde zorgdoelstellingen? De vorming die we aanbieden
helpt je mee op weg. 
 
Vertrekkende vanuit het sjabloon Zorg-Esperanto voorzien we een
vorming van drie dagen: 
 
Dag 1: Geweldloze, verbindende communicatie 
 
Dag 2: Hoe breng je behoeften, doelstellingen, waarden en middelen
in kaart? Hoe ga je in gesprek met de betrokken actoren?   
Casusbespreking 
 
Dag 3: Terugkomdag

DOELSTELLINGSGERICHT WERKEN

Voor meer informatie of om je in te schrijven, klik op de link hieronder:

2 maart, 24 maart en 9 juni van 9.30 tot 16 uur te Brussel
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https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/doelstellingsgericht-werken
https://www.vvsg.be/vormingen/doelstellingsgericht-werken


LEREND NETWERK AAN DE SLAG MET VRIJWILLIGERS

Binnen de thuiszorg zijn heel wat vrijwilligers actief. In de toekomst zal dit
allicht alleen maar toenemen. Toch is het werken met vrijwilligers niet
vrijblijvend. 
Vrijwilligers verdienen een goede ondersteuning vanuit de thuiszorgdienst.
Maar hier komt heel wat bij kijken. Hoe kan je vrijwilligers werven? Hoe
kan je een samenwerking die niet vlot loopt, toch bespreekbaar stellen?
Hoe ga je om met conflicten binnen de vrijwilligersploeg? 
Deze en nog heel wat andere vragen kunnen aan bod komen binnen dit
lerend netwerk.  
 

Voor meer informatie of om je  in te schrijven, klik op de link hieronder:

5 maart, 19 maart, 26 maart van 9.30 tot 16.30 uur te Mechelen
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https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/aan-de-slag-met-vrijwilligers
https://www.vvsg.be/vormingen/aan-de-slag-met-vrijwilligers


BUSRIT:  LOKALE DIENSTENCENTRA & BUURTGERICHT WERKEN

Aan het begin van de nieuwe legislatuur denken heel wat lokale besturen
aan de oprichting van een lokaal dienstencentrum. Binnen het nieuwe
woonzorgdecreet zijn de lokale dienstencentra een krachtig instrument om
in te zetten op buurtgericht werken. 
 
Om deze besturen te inspireren, organiseert het Netwerk Thuiszorg een
busrit langs drie lokale dienstencentra elk met een eigen karakteristiek en
eigen troeven. We starten in Oudenaarde, een LDC met een duidelijke visie
op buurgericht werken. Een dienstencentrum dat kansen creëert en
opportuniteiten zoekt. Daarna gaat onze tocht verder naar Kortrijk waar ze
buurtgericht werken via hun wijkteams. Kortrijk probeert op die manier
een zo heterogeen mogelijk publiek te bereiken.  Tot slot gaan we op bezoek
bij de mobiele dienstencentra van Deerlijk. Een unicum in Vlaanderen, een
goede werking en een bron aan inspiratie.
Voor meer informatie of om je in te schrijven, klik op de link hieronder: 

99
16 juni van 9.30 tot 16.30 uur, start in Oudenaarde
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https://www.vvsg.be/vormingen/busrit-een-blik-op-de-lokale-dienstencentra
https://www.vvsg.be/vormingen/busrit-een-blik-op-de-lokale-dienstencentra


-  opstellen van een kwaliteitsplanning, 
-  uittekenen van processen, 
-  zelfevaluatie
-  ...

Met deze trajecten zetten we in op het uitwerken van jouw
documenten rond kwaliteit en dit samen met collega’s met
soortgelijke vragen. Wij voorzien begeleiding, documenten en
methodieken om jou samen met de groep een aardig eind op  weg te
zetten. In ruil verwachten wij engagement, enthousiasme en het
delen van jouw materiaal.
De deelnemers aan het traject bepalen mee de inhoud en de timing
van de samenkomsten. Op die manier kan je aansluiten bij het thema
dat op dit moment voor jou belangrijk is.
 
Hieronder vind je enkele mogelijke thema’s voor de trajecten: 
     -  analyse van de inhoud van je kwaliteitshandboek, 

 
In groep werken we stap voor stap de door jullie gekozen processen
uit. Je gaat naar huis met heel wat inspiratie van collega’s en een of
meerdere grotendeels uitgewerkte procedures helemaal afgestemd
op jouw organisatie. Bepaalde aspecten van de werking worden
kritisch tegen het licht gehouden. Uit de resultaten wegen we af met
welke zaken jij prioritair aan de slag kan gaan.

TRAJECTEN KWALITEITSZORG

Deze trajecten passen binnen ons aanbod op maat. Voor meer
informatie, klik op de link hieronder:

Trajecten kwaliteitszorg Gezinszorg
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Trajecten kwaliteitszorg Dienstencentra

https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
http://gezinszorg.netwerkthuiszorg.be/vorming/trajecten-kwaliteitszorg-hulp-bij-kwaliteitszorg
http://gezinszorg.netwerkthuiszorg.be/vorming/trajecten-kwaliteitszorg-hulp-bij-kwaliteitszorg
http://ldc.netwerkthuiszorg.be/vorming/trajecten-kwaliteitszorg-hulp-bij-kwaliteitszorg
http://ldc.netwerkthuiszorg.be/vorming/trajecten-kwaliteitszorg-hulp-bij-kwaliteitszorg


Jobs waar medewerkers ten dienste staan van klanten blijken extra
vatbaar voor burn-out. Daarom is het erg belangrijk om als
leidinggevende tijdig de signalen te (h)erkennen en er juist op te
reageren, liefst voor de medewerker helemaal is opgebrand. 
 
Komt het toch zover, dan speelt de leidinggevende enerzijds een
belangrijke rol bij het sensibiliseren van een team tijdens de
afwezigheid van de medewerker. Anderzijds zal zijn of haar aanpak
bepalen hoe de terugkeer verloopt. Een heleboel
verantwoordelijkheden dus, die op hun beurt danig wat stress met
zich kunnen meebrengen. 
 
Tijdens deze interactieve opleiding ligt de focus niet uitsluitend op
het versterken van de vaardigheden in de rol van leidinggevende,
maar worden er heel wat tips meegegeven om zelf niet aan burn-out
ten prooi te vallen. Zelfzorg en veerkracht staan daarbij centraal.

 BURN-OUT SIGNALEN BIJ MEDEWERKERS

Voor meer informatie, een overzicht van de verschillende locaties of om je in
te schrijven, klik op de link hieronder:
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Burn-out signalen
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https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/burn-out-signalen
https://www.vvsg.be/vormingen/burn-out-signalen


Wie bij een lokaal bestuur werkt, doet dat vanuit een grote
maatschappelijke betrokkenheid. In kleine diensten met geringe
personeelsbezetting rust een grote verantwoordelijkheid op de
medewerkers. Ze gaan vol vuur aan het werk. Helaas soms tot op het
punt dat ze opgebrand of uitgeblust zijn. 
 
Tijdens een interactieve workshop met herkenbare
praktijkvoorbeelden worden de deelnemers zich bewust van hun
persoonlijke energiehuishouding en leren we hoe je meer veerkracht
en weerbaarheid kunt ontwikkelen.
We gaan aan de slag met concrete, stress-reducerende technieken.
De focus ligt op de vraag ‘wat kan ik zelf doen?’. Na deze vorming
zijn de deelnemers beter gewapend tegen stress en burn-out.

 BURN-OUT ZELFZORG

Voor meer informatie, een overzicht van de locaties of om je in te schrijven,
klik op de link hieronder:

8

Burn-out zelfzorg
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https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/burn-out-zelfzorg?query=verhoog+je+veerkracht
https://www.vvsg.be/vormingen/burn-out-zelfzorg?query=verhoog+je+veerkracht


In iedere gemeentelijke organisatie komen bestuur, leidinggevenden
en medewerkers geregeld voor morele dilemma’s te staan. De
zoektocht naar een zorgvuldige beslissing is vaak heel moeilijk en
brengt veel stress met zich mee.
 
Persoonlijke overtuigingen en sociale normen zouden hierbij niet de
maatstaf mogen zijn, maar wetten, regels en voorschriften geven niet
altijd het nodige uitsluitsel. Daarnaast maakt de aanwezigheid van
conflicterende belangen de zaak er ook niet gemakkelijker op.
 
De training morele oordeelsvorming maakt deelnemers vertrouwd
met een praktisch instrument dat hen in staat stelt om – zelfstandig
of in gesprek met anderen – wél het juiste antwoord te vinden op
lastige morele vraagstukken uit de praktijk.

DILEMMATRAINING: 
TRAINING IN MORELE OORDEELSVORMING

Voor meer informatie, een overzicht van de locaties of om je in te schrijven,
klik op de link hieronder:
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Training in morele oordeelsvorming
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https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/dilemmatraining
https://www.vvsg.be/vormingen/dilemmatraining


Deze opleiding biedt inzichten in de coachende rol die je als mentor
hebt ten aanzien van de leerlingen. De opleiding versterkt tevens een
aantal belangrijke competenties die je nodig hebt voor
goede begeleiding, communicatie, evaluatie en feedback.
We gaan dieper in op wat duaal leren inhoudt en staan stil bij de
verschillende manieren om een leerling bepaalde competenties aan
te leren. We vertellen hoe je kan anticiperen op het proces van
de leerling door het opleidingsplan bij te sturen en proberen
tenslotte de deelnemers ook een leerrijke uitwisseling te bieden van
concrete ervaringen van mentoren onderling.
 
We werken in groepen met een mix van deelnemers: nieuwe en
ervaren mentoren, werkend bij lokale besturen (gaande van
zorgkundigen, verzorgenden, logistiek assistenten en
kinderdagbegeleiders), stagebegeleiders en praktijkleerkrachten. Na
de opleiding kan het lokaal bestuur een RSZ-korting van 800
euro/kwartaal aan te vragen voor de deelnemende mentor(en).
 
De eerste dag van de opleiding is telkens een volledige dag van 9 uur
tot 16:30 uur. Dag 2 en 3 zijn halve dagen telkens van 9 uur tot 12:30
uur.

MENTOROPLEIDING ZORGBEROEPEN

Voor meer informatie, een overzicht van alle locaties, of om je in te
schrijven, klik op de link hieronder:

Mentoropleiding zorgberoepen
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https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/mentoropleiding-zorgberoepen?query=mentoropleiding
https://www.vvsg.be/vormingen/mentoropleiding-zorgberoepen?query=mentoropleiding


Kunnen we voor onze dienst warme maaltijden niet beter
samenwerken met een private traiteur? Brengen we onze dienst
gezinszorg onder in een zorgvereniging, samen met de
buurgemeenten? Of starten we een eigen zorgbedrijf zoals
Antwerpen? Gaan we onze poetsdienst privatiseren? 
 
Deze beleidskeuzes zijn ingewikkeld en hebben gevolgen op lange
termijn. Ze bepalen in welke mate en onder welke voorwaarden onze
burgers in de toekomst nog toegang zullen hebben tot al die vormen
van dienstverlening. Hoe nemen we een dergelijke beslissing? Geld,
hoe belangrijk ook, is niet het enige dat meetelt. Wat zijn de gevolgen
voor de burger op korte en lange termijn? In welke mate beperkt
onze beslissing de mogelijkheid om in de toekomst nog een eigen
zorgbeleid uit te stippelen, op maat van onze gemeente? Waar
moeten we nog rekening mee houden? 
 
Deze vorming biedt een overzicht van de verschillende aspecten
waarmee rekening moet worden gehouden. Ze geeft ideeën in
verband met de aanpak en wijst op de mogelijke valkuilen. Op het
einde van de vorming heb je  inzicht in de complexiteit van de
beslissing en de manier waarop je bestuur die kan benaderen om een
onderbouwde beslissing te nemen.  

REORGANISATIE VAN ZORG:
SAMENWERKEN? EEN ZORGVERENIGING OPZETTEN?
VERZELFSTANDIGEN? PRIVATISEREN? STOPZETTEN?

Voor meer informatie of om je  in te schrijven, klik op de link hieronder:

Deze vorming 's avonds volgen als mandataris

8

Deze vorming  overdag volgen als mandataris of ambtenaar o 
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https://www.vvsg.be/vormingen/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten
https://www.vvsg.be/vormingen/zorgvereniging-opzetten
https://www.vvsg.be/vormingen/zorgvereniging-opzetten
https://www.vvsg.be/vormingen/samenwerken-verzelfstandigen-privatiseren-van-zorgdiensten-hoe-beslis-je-dat
https://www.vvsg.be/vormingen/samenwerken-verzelfstandigen-privatiseren-van-zorgdiensten-hoe-beslis-je-dat


INSPIRATIEDAG ZORG

Op 26 mei organiseren de teams thuis- en ouderenzorg van de VVSG naar
goede tweejaarlijkse gewoonte een inspiratiedag zorg. Deze editie draait om
de buurt. Vanuit het boeiende kader van Hal 5, inspireren we jou om je
opdrachten hierrond met brio in te vullen.
Je krijgt er antwoord op vragen als ‘hoe bouw je aan het woonzorgcentrum
van de toekomst? ‘ Hoe neem je de lokale regierol op?’ ‘Hoe pak je de
implementatie van buurtgerichte zorg aan?’ en vele andere vragen en
praktijkvoorbeelden.
 
Naast inhoudelijke sessies voorzien we ook werkbezoeken bij zorg -en
buurtgerichte initiatieven. Ook organiseren we verschillende speakers
corners waar je werkinstrumenten kan inkijken, met professionals in
gesprek kan gaan én op de hoogte wordt gebracht van de nieuwe
zorgtrends. Het programma verschijnt vanaf maart 2020.  
 
26 mei van 9.30 tot 17.00 uur te Leuven 
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ZIA - ZORG IN ACTIE

In 2018 reikte de VVSG de allereerste ZiA uit. De ZiA (Zorg in Actie)
bekroont de creativiteit en inzet van lokale besturen voor kwalitatieve zorg.
Van de zeven genomineerden, ging uiteindelijk 'Zorgzaam Gullegem' met de
eer lopen en sleepte de allereerste ZiA in de wacht.
 
In 2020 gaan we op zoek naar een waardige opvolger. Vanaf 14 februari
2020 kan je jouw project indienen via www.zorginactie.be. De winnaar
maken we bekend op de inspiratiedag Zorg. De deelnemer van de
inspiratiedag krijgen nog de kans om een laatste beslissende stem uit te
brengen voor de ZiA. 
 
Meer informatie volgt nog!
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https://www.zorginactie.be/


Vragen? Dan kan je steeds bij deze VVSG-collega’s terecht:
 
 
Regionale stafmedewerkers
 
Antwerpen: leen.vandenheuvel@vvsg.be, 02/211 56 77
                      liesbet.vanelsacker@vvsg.be, 02/211 55 25
 
Limburg: tine.vanderwee@vvsg.be, 02/211 56 79
 
Oost-Vlaanderen: joke.vandewalle@vvsg.be, 02 211 56 26 
 
Vlaams-Brabant: elke.verlinden@vvsg.be, 02/211 56 61

cara.vissers@vvsg.be, 02 211 55 62
 
West-Vlaanderen: sofie.vermeersch@vvsg.be, 0471/13 91 29
 
 
Centrale stafmedewerkers
 
Diensthoofd thuiszorg: tine.devriendt@vvsg.be, 02/211 55 71
 
Stafmedewerker dataverzameling & financiering: esther.holleman@vvsg.be, 02/211 56 53
 
Stafmedewerker kwaliteitszorg jens.mortier@vvsg.be, 02/211 56 67
 
Stafmedewerker samenwerking in de thuiszorg: florien.fasseur@vvsg.be, 02/211 56 70
 
Stafmedewerker vermaatschappelijking van zorg: dany.dewulf@vvsg.be, 02/ 211 56 06
 
Stafmedewerker personeel: kujtime.pajazitaj@vvsg.be, 02/211 56 68
 
Volg ons op Facebook via de gesloten facebookgroep
netwerkthuiszorg@vvsg.be

CONTACTGEGEVENS

https://www.facebook.com/groups/2194629290765922/?ref=bookmarks


www.netwerkthuiszorg.be
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