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Financiering sectoraal akkoord politie:
VVSG vraagt overleg 

Zorg voor de mens  
centraal, begint lokaal

Ook in de zorg moet alles steeds sneller, goedkoper, 
grootser. Het menselijke aspect dreigt op de achtergrond 

te geraken. Lokale besturen zijn goed geplaatst om de 
mens blijvend centraal te stellen. Omdat sterke, warme zorg 

lokaal begint, lanceert de VVSG een campagne met de Z  
van zorg. 

Een lokaal, publiek zorgaanbod is een van 
de instrumenten van een goed beleid. Iedere 

burger, jong en oud, heeft op een bepaald mo-
ment zorg nodig. Publieke zorg is gastvrij, iedereen is welkom met zijn of 

haar individuele vraag of behoefte. 
Publieke zorg is lokaal verankerd, toegankelijk en afgestemd op de lokale be-
hoeften. Door de nabijheid hebben lokale besturen een goed zicht op wat leeft en 
kunnen ze eigen accenten leggen in het zorgaanbod. Ze kunnen in een integraal 
aanbod voorzien, van kinderopvang over thuiszorg tot residentiële ouderenzorg. 
Bovendien benaderen ze zorg en welzijn vanuit de verschillende beleidsdomei-
nen in de gemeente. Door de verbinding tussen OCMW en gemeente heeft pu-
blieke zorg aandacht voor de mens in al zijn aspecten. 
Nog een troef? Lokale besturen spelen creatief en flexibel in op individuele zorg-
behoeften. Ze hebben een goed zicht op wat burgers nodig hebben en wat andere 
spelers kunnen bieden. Zit er geen gepast antwoord in het aanbod van de ge-
meente? Dan zoeken lokale besturen verder. Ze ontwikkelen nieuwe initiatieven, 
kleuren buiten de lijntjes en zoeken innovatieve en lokale antwoorden op lokale 
vragen, vaak los van bestaande subsidies. Publieke zorg zet in op kwalitatief 
maatwerk, niet op massaproductie en standaardisering. Lokale besturen durven 
ook in dienstverlening te investeren die geen winst opbrengt om burgers met 
specifieke behoeften te ondersteunen. Welzijn primeert op winst.
Een lokaal bestuur werkt niet alleen. Zorg is een verantwoordelijkheid van ie-
dereen. Niet alleen de politici, ook de burgers, de vele ambtenaren, medewer-
kers, schoonmakers, verzorgenden, allerhande verenigingen en andere zorg-
partners dragen mee verantwoordelijkheid voor het welzijn in de gemeente. 

Gratis campagnemateriaal en achtergrondinformatie op www.vvsg.be/zorgenwelzijn  
Kom uiteraard op 24 april naar de Inspiratiedag Zorg in Gent


