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In 2023 voorziet de VVSG opnieuw een ruim ondersteuningsaanbod voor de openbare 

woonzorgvoorzieningen. In deze brochure nemen we jullie mee doorheen ons vast aanbod. 

Al deze initiatieven bieden wij aan een verminderd tarief of gratis aan dankzij de subsidies 

vanuit VIA 4, Lokaal ouderenbeleid en de welzijnsconvenant. 
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Ondersteuningspunten 
 

 

Deze ondersteuningspunten zijn een onmisbaar netwerk- en vormingsmoment voor de 

medewerkers binnen de openbare thuis- en ouderenzorg. Je krijgt telkens een toelichting 

bij de regelgeving en actualiteit. Daarnaast krijg je de kans om collega's te ontmoeten, 

ervaringen te delen en nieuwe inzichten te verwerven. Op basis van de actualiteit en de 

vragen uit de groep bepalen we de agenda. 

 

We organiseren deze ondersteuningspunten op verschillende locaties en voor verschillende 

zorgvormen. Klik op onderstaande linken om het aanbod per zorgvorm te bekijken.  

 

 

• Regionaal ondersteuningspunt lokale dienstencentra 

 

• Regionaal ondersteuningspunt dienst voor gezinszorg 

• Regionaal ondersteuningspunt poetsdiensten/dienstenchequeonderneming 

• Regionaal ondersteuningspunt diensthoofden thuiszorg (online) 

 

• Regionaal ondersteuningspunt centra voor dagopvang en centra voor dagverzorging 

• Regionaal ondersteuningspunt assistentiewoningen en serviceflatgebouwen 

 

• Ondersteuningspunt kwaliteitscoördinatoren 

 

 

 

 

 

 
ROP gezinszorg in Zandhoven 

https://opleidingen.vvsg.be/regionaal-ondersteuningspunt-lokale-dienstencentra
https://opleidingen.vvsg.be/rop-DG2023/pages/praktisch
https://opleidingen.vvsg.be/regionaal-ondersteuningspunt-poetsdiensten-dienstenchequeondernemingen
https://opleidingen.vvsg.be/rop-diensthoofden-thuiszorg
https://opleidingen.vvsg.be/rop-centra-voor-dagverzorging-cdv-en-of-centra-voor-dagopvang-cdo
https://opleidingen.vvsg.be/rop-asis
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopleidingen.vvsg.be%2F2023-lerend-netwerk-kwaliteitscoordinatoren&data=05%7C01%7Cmelanie.demaerschalk%40vvsg.be%7C11410b0b19bc4492b83508dadf4bf5cc%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C638067814587262383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J2ELLTgfLvxhT%2B%2B2wZhBWfGCrO6GqX4t6GNcwpSmaHM%3D&reserved=0
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Lerende netwerken 

 

Aanvullend op onze regionale ondersteuningspunten organiseren wij lerende netwerken. 

Hier ligt de focus vooral op ervaringsuitwisseling tussen een vaste groep collega’s uit de 

sector. Als deelnemer leg je zelf onderwerpen en vragen op tafel. Je verneemt hoe 

collega’s gelijkaardige problemen aanpakken en wisselt creatieve oplossingen uit. De 

VVSG is aanwezig als facilitator om alles in goede banen te leiden en mee tips aan te 

reiken waar mogelijk. 

 

We hebben een aantal lerende netwerken voor bepaalde personeelsgroepen: 

  

• Lerend netwerk directeurs woonzorgcentra 

• Lerend netwerk hoofdverpleegkundigen 

 

 

Onderstaande lerende netwerken focussen vooral vanuit de organisatievorm: 

 

• Lerend netwerk GZ XL 

Met dit lerend netwerk willen we grotere diensten gezinszorg de kans geven om uit te 

wisselen en inspiratie bij elkaar op te doen. De focus van dit lerende netwerk ligt vooral 

op uitwisseling over thema’s en managementvragen gelinkt aan het runnen van een 

grote dienst gezinszorg of een dienst voor gezinszorg binnen een welzijnsvereniging 

met meerdere partners.  

 

 

Daarnaast hebben we ook thematische lerende netwerken: 

 

• Lerend netwerk BelRAI LTCF  

• Lerend netwerk wonen en leven 

• Lerend netwerk leeftijdsvriendelijke gemeenten 

• Labo ouderenbeleid  

 

 

  

https://opleidingen.vvsg.be/lerend-netwerk-van-en-voor-directeurs-van-woonzorgcentra
https://opleidingen.vvsg.be/lerend-netwerk-hoofdverpleegkundigen/pages/praktisch
https://opleidingen.vvsg.be/lerend-netwerk-diensten-gezinszorg-xl
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/toelichting-belrai-ltcf?query=lerend%20netwerk%20BelRAI
https://opleidingen.vvsg.be/lerend-netwerk-begeleider-wonen-en-leven
https://opleidingen.vvsg.be/lerend-netwerk-leeftijdsvriendelijke-gemeenten
https://opleidingen.vvsg.be/labo-ouderenbeleid
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Startersopleidingen 

 

Opleidingen voor nieuwe medewerkers  
 

Start je als nieuwe medewerker? Dan komt er vast heel wat op je af! Geen nood, vanuit 

VVSG nemen we je graag mee op sleeptouw. Pluk uit onderstaand aanbod voor 

nieuwkomers de opleiding die bij jou het beste past. Klik op onderstaande linken voor meer 

informatie. 

 

• Startersdag gezinszorg 

 

• Startersdag centrumleider  

 

• Basisopleiding woonassistent 

 

• Tweedaagse beginnende directeurs woonzorgcentra op  

18 en 19 september 2023 - link volgt weldra  

 

 

Als je start binnen een woonzorgdienst, neem dan zeker met ons contact op! De regionale 

medewerker kan bij jou ter plaatse langskomen (of digitaal) om kennis te maken, 

regelgeving uit te leggen… en onze dienstverlening voor te stellen. Stuur je gegevens door 

naar netwerkthuiszorg@vvsg.be en ouderenzorg@vvsg.be.  

 

 

 
deelnemers startersdag gezinszorg april 2022  

https://www.vvsg.be/opleidingen/startersdag-diensten-gezinszorg?query=startersdag%20gezinszorg
https://www.vvsg.be/opleidingen/startersdag-diensten-gezinszorg?query=startersdag%20gezinszorg
https://www.vvsg.be/opleidingen/startersdag-beginnende-centrumleiders
https://www.vvsg.be/opleidingen/startersdag-beginnende-centrumleiders
https://opleidingen.vvsg.be/basisopleiding-voor-nieuwe-woonassistenten
mailto:netwerkthuiszorg@vvsg.be
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Financiering thuiszorg 
 

 

Gebruikersbijdrage thuiszorg   
De berekening van de gebruikersbijdrage is een essentieel onderdeel van het sociaal 

onderzoek en de opmaak van een dossier gezinszorg. Om de gebruikersbijdrage vast te 

stellen moet je niet enkel de juiste code toekennen aan een cliënt maar ook rekening 

houden met andere factoren. Ben je pas gestart in de dienst gezinszorg? Of heb je al 

ervaring maar heb je toch soms wat twijfels? In deze workshop behandelen we zowel de 

basissituaties als enkele minder voor de hand liggende casussen. We tonen je hoe je op 

een efficiënte en correcte manier de juiste informatie kan verzamelen en de 

gebruikersbijdrage kan berekenen.  

 

Meer info 

 

Basisopleiding administratieve medewerkers 
In deze opleiding leer je wat er belangrijk is om subsidies voor een dienst 

voor gezinszorg te genereren. We vertrekken vanuit de regelgeving en 

bekijken welke elementen belangrijk zijn voor jou als administratieve kracht. 

We overlopen het draaiboek van VESTA en geven concrete tips.  

 

Meer info  

 

Infosessies gezinszorg 
Voor de diensten voor gezinszorg hebben we verschillende werkinstrumenten ontwikkeld 

om hun de cijfers doorheen de jaren goed te monitoren. Doorheen het jaar lichten we deze 

instrumenten graag toe via digitale infosessies. 

 

• Monitoring gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

• Monitoring en Vesta 

• Uitbreiding aanvragen 

 

Introductie in de BBC 
De BBC, of voluit de beleids- en beheerscyclus, wat is dat voor iets? We 

vertellen jullie in de eerste sessie de essentie van de BBC en in de tweede 

sessie bekijken we de BBC van je eigen bestuur en welke rol de dienst 

gezinszorg hierin speelt. 

 

Meer info  

https://www.vvsg.be/opleidingen/berekenen-gebruikersbijdrage-voor-gezinszorg
https://opleidingen.vvsg.be/vorming-basisopleiding-administratieve-medewerkers-van-de-thuiszorg
https://opleidingen.vvsg.be/infosessie-monitoring-cijfers-gezinszorg-en-aanvullende-thuiszorg
https://opleidingen.vvsg.be/2023-infosessie-gezinszorg-monitoring-en-vesta
https://opleidingen.vvsg.be/introductie-in-de-beleids-en-beheerscyclus-voor-verantwoordelijken-gezinszorg
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Financiering ouderenzorg 
 

 

Basisvorming financiering van het woonzorgcentrum  
 

In deze basisvorming komen de belangrijkste financieringsbronnen van een 

woonzorgcentrum aan bod. Na een theoretische inleiding en kennismaking met de 

belangrijkste regelgeving en begrippen, overlopen we samen de verschillende onderdelen 

van deze basistegemoetkoming voor zorg. We behandelen de tussenkomst die Vlaanderen 

voorziet in de eindeloopbaan -en andere voordelen van het personeel. Afsluiten doen we 

met de regels en richtlijnen met betrekking tot de bijdrage die de bewoner zelf betaalt. Deze 

vorming geeft je naast een helder zicht op de regelgeving ook de mogelijkheid de gegevens 

van je eigen woonzorgcentrum te bekijken en hierover in gesprek te gaan met collega's. 

 

Meer info 

 

 

 

Financiering van het woonzorgcentrum: mee met de laatste 

wijzigingen 
 

Op 30 juni 2023 eindigt de referentieperiode 2022-2023. De voorzieningen hebben tot 16 

oktober 2023 de tijd om de rapportering van de personeels- en bewonersgegevens 

voorlopig te bevestigen. Om de woonzorgcentra te ondersteunen, overlopen we in deze 

vorming de recente aanpassingen in de financiering van het woonzorgcentrum. Wat is er 

aangepast aan de voorwaarden en de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg? 

Waaraan moeten de woonzorgcentra extra aandacht besteden bij het afsluiten van de 

referentieperiode 2022-2023? Maar we blikken ook vooruit. Welke aanpassingen 

verwachten we in aanloop van de volgende referentieperiode 2023-2024? 

 

Meer info 

 

 

OCMW- tussenkomsten voor  

bewoners van een woonzorgvoorziening 

We voorzien deze opleiding in het najaar van 2023. Meer info hierover volgt.  

https://opleidingen.vvsg.be/financiering-van-het-woonzorgcentrum
https://www.vvsg.be/opleidingen/financiering-van-het-woonzorgcentrum-mee-met-de-laatste-wijzigingen
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Personeel 
 

De nieuwe RPR 
 

Lokale besturen kunnen vanaf 1 januari 2023 gebruik maken van de mogelijkheden die het 

nieuwe rechtspositiebesluit biedt. Onze collega stafmedewerkers Personeel organiseren 

enkele algemene infodagen verspreid over Vlaanderen. Daar lichten ze de inhoud van deze 

dossiers toe en tonen aan waar er mogelijkheden en kansen liggen om als lokaal bestuur 

een modern HR-beleid te voeren. Zij gaan uitgebreid in op jullie vragen en geven een zicht 

op de ondersteuning die jullie vanuit de VVSG mogen verwachten.    

 

Meer info 

 

Coachend leidinggeven voor hoofdverpleegkundigen  
 

In deze praktische opleiding krijg je als hoofdverpleegkundige tips om op een coachende 

manier leiding te geven aan je team. We kijken naar wat leiderschap is, focussen op de 

principes van coachend leiderschap en op het belang van communicatie, houding, etc. 

Deze vorming komt in aanmerking voor het functiecomplement hoofdverpleegkundige. 

  

Meer info weldra beschikbaar 

 

 

Digitale infosessies  
 

De schaarste op de arbeidsmarkt blijft voor heel wat zorgdiensten een serieuze uitdaging. 

Daarom voorzien we in 2023 alvast nieuwe informatiesessies over dit thema. Als eerste op 

de planning staat deze sessie: 

 

• Hoe haal je meer uit VDAB.be? 17 februari van 10 tot 11.30 uur 

Lokale besturen plaatsen vaak hun vacatures op de website van de VDAB. Maar ken je 

alle mogelijkheden van mijn VDAB.be? In deze infosessie licht Roos Van Der Jeught, 

provinciale Accountmanager in Vlaams-Brabant toe hoe je het aantal werkzoekenden 

op jouw vacaturebericht drastisch kan verhogen! Je leert hoe je de vacature 

gedetailleerd online zet of hoe je aantal parameters slim kan invullen.  

 

Doorheen het jaar plannen we nog meer sessies. Via de nieuwsbrieven blijf je op de hoogte 

van dit aanbod. 

 

 

 

 

 

https://opleidingen.vvsg.be/nieuwe-rpr-personeel-lokale-besturen
https://opleidingen.vvsg.be/2023-meer-vissen-in-de-vijver-zorg-en-gezondheid
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Themababbels ‘meer vissen in de vijver’ 

 

Door de schaarste op de arbeidsmarkt moeten zorgdiensten creatief oplossingen 

bedenken. Een degelijk personeelsbeleid uitbouwen en actief inzetten op je profilering als 

werkgever. Gelukkig blijven de woonzorgdiensten niet bij de pakken zitten en zijn er heel 

wat inspirerende praktijken. Tijdens deze babbels vertellen lokale besturen hoe zij concreet 

omgaan met personeelstekort.  

 

In 2023 plannen we alvast een themababbel over deze thema’s: 

 

• Iedereen gezond aan het werk? 10 maart – 10 tot 11.30 uur 

Hoe kan je als werkgever werk maken van het aanwezigheidsbeleid in je organisatie?   

 

‘Mochten we niet zoveel afwezigheden wegens ziekte hebben, dan was ons 

personeelstekort lang niet zo groot!’ Deze uitspraak horen we geregeld. Wat kan je dan 

doen om afwezige medewerkers te activeren? En hoe zorg je voor iedereen die wel 

elke dag trouw op post is?  

 

Deze praktijkvoorbeelden trekken onze babbel over aanwezigheidsbeleid op gang:  

Tom Troch, coördinator dienst gezinszorg van de Welzijnskoepel West-Brabant,  

Veerle Vanlook, departementshoofd ouderenzorg HOGE VIJF Hasselt  

 

 

Doorheen 2023 plannen we frequent nieuwe themababbels in. Via de nieuwsbrieven blijf je 

op de hoogte over dit aanbod. De praktijkvoorbeelden van in 2022 kan je nog steeds 

herbekijken op het kennisnetwerk van VVSG en op de website van Netwerk Thuiszorg. 

 

 

Zelfzorg 
 

Als medewerker in de thuiszorg heb je een uitdagende job en zet je je sterk in voor 

anderen. Hou je energiepeil in de gaten, zodat je erin slaagt om ook in drukke tijden alles 

rond te krijgen. Nood aan ondersteuning?  

 

Bij Diverscity kan je via ‘focus op talent’ een vorming boeken binnen je eigen organisatie 

rond thema’s als zelfzorg, veerkracht en burn-out. In 2023 en 2024 heeft elk bestuur recht 

op 2 of 4 vormingen uit het vormingsfonds ‘Focus op talent’ aan het voordeeltarief. Hou 

zeker ook het open aanbod van Diverscity in het oog. Ook daar komen regelmatig 

vormingen rond zelfzorg op het programma. 

 

Meer info 

 

  

https://opleidingen.vvsg.be/2023-meer-vissen-in-de-vijver-zorg-en-gezondheid
https://www.vvsg.be/samenleven-gezin-welzijn/ouderen--en-thuiszorg/personeel-2
https://gezinszorg.netwerkthuiszorg.be/themababbels
https://www.diverscity.be/ondersteuning/kalender/2023/1
https://www.aanbodvormingsfonds.com/focus-op-talent
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Kwaliteit en integriteit 
 
Reflectiekamer Zorg 

 

Ook in 2023 blijft de Reflectiekamer Zorg de ‘place to be’ voor vraagstukken en dilemma’s 

waar je zelf of met de dienst niet uitgeraakt. Deze reflectiekamer is een digitaal of fysiek 

overleg waarbij collega’s uit de thuis- en ouderenzorg samen over dergelijke dillema’s 

nadenken, volgens een vaste methodiek.  

 

Wil je meedenken als dilemmadenker 

of zelf het stappenplan toepassen? 

Schrijf je dan in op onze 

dilemmatraining 21 september 2023. 

Deze manier van redeneren helpt je 

om betere beslissingen te nemen, 

maar je voelt je ook zekerder over de 

genomen beslissing. Daardoor kan je 

die ook beter verdedigen, mochten de 

betrokkenen je beslissing in vraag 

stellen. 

 

  

 

 

 

 

Crisiscommunicatie voor openbare zorgvoorzieningen 
 

Missen is menselijk en soms gaat het mis. Je probeert als zorgvoorziening zoveel mogelijk 

fouten uit te sluiten, maar wat doe je als het toch misgaat? Hoe communiceer je dan best? 

Naar wie? Wanneer? Wat? Via welk medium?  

De gouden driehoek van crisisbeheer geeft je inzicht in je eigen werking, in de do’s en 

don’ts bij zowel grote als kleinere crisissen. 

 

Meer info 

  

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/nieuw-aanbod-reflectiekamer-zorg
https://diverscity.be/ondersteuning/opleidingen/dilemmatraining-training-in-morele-oordeelsvorming
https://opleidingen.vvsg.be/2023-dilemmatraining-training-in-morele-oordeelsvorming
https://opleidingen.vvsg.be/2023-dilemmatraining-training-in-morele-oordeelsvorming
https://opleidingen.vvsg.be/opleiding-crisiscommunicatie-voor-openbare-zorgvoorzieningen
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Themababbel jaarverslag 
 

Samen ervaringen uitwisselen staat centraal in onze themababbels. Het nieuwe jaar is altijd 

een moment van bezinning: samen terugkijken naar het afgelopen jaar om dan opnieuw 

met die ervaring vooruit te plannen. Daarom staat deze babbel alvast op onze agenda: 

• Jaarverslag in de thuis- & ouderenzorg - 16 januari 13u30-14u30 

Het jaarverslag is hiervoor het instrument bij uitstek. Op basis van enkele originele 

voorbeelden, overlopen we de verschillende onderdelen van een jaarverslag binnen de 

thuis- en ouderenzorg. We bekijken voor welke doelgroepen het jaarverslag interessant 

is en welke interessante cijfers over onze werking we met wie kunnen delen. En wat 

doe je als je bepaalde doelstellingen uit de kwaliteitsplanning niet behaalde? Natuurlijk 

voorzien we tijdens deze babbel voldoende ruimte voor vragen.  

 

 

Infosessie deontologische code 

 
In deze infosessies gaan we dieper in op de uitdagingen en tendensen binnen het 

kwaliteitsbeleid in woonzorgvoorzieningen. 

 

• Deontologische code 26 januari 14u-15u30 

Vanuit VVSG geloven we dat een deontologische code bijdraagt aan een fijne en veilige 

omgeving zowel voor medewerkers en als voor bewoners. Tijdens deze sessie 

bespreken we de voordelen van een deontologische code binnen je zorgvoorziening en 

overlopen we samen de verschillende stappen bij de opmaak hiervan. We sluiten af met 

de mogelijkheid om vragen te stellen.   

 

 

Trajecten Kwaliteitszorg  
 

Naast de introductie kwaliteit bieden we gerichte werksessies aan om je eigen 

kwaliteitsbeleid stap voor stap uit te werken. We vertrekken daarbij vanuit jullie concrete 

noden of vragen.  In deze sessies ondersteunen we met de opmaak van de 

kwaliteitsplanning en frissen we procedures in kwaliteitshandboek op. 

• voor lokale dienstencentra  

• voor diensten voor gezinszorg 

 

Heb je interesse om deel te nemen aan zo’n traject?  

Neem dan contact op met Jens Mortier, stafmedewerker Kwaliteit.  

https://opleidingen.vvsg.be/themababbel-jaarverslag
https://opleidingen.vvsg.be/infosessie-deontologische-code
https://opleidingen.vvsg.be/opleiding-kwaliteit-ldc
https://vvsgbe.sharepoint.com/:w:/s/Zorgengezondheid350/EaLzzrtNtaVKimlOGrAcdfEB0a3FmOCBZ5JF5doudgx4-A
mailto:jens.mortier@vvsg.be
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BelRAI  
 

Sinds 1 juni 2021 werken de diensten gezinszorg en indicatiestellers voor de toekenning 

van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden met de BelRAI Screener. Een volgende 

stap in de veralgemeende uitrol van BelRAI is de implementatie van het sociaal supplement 

op 1 januari 2023 en de zachte uitrol van de Homecare vanaf 1 juni 2023. Dit alles is 

gekoppeld aan een verplicht opleidingstraject. 

 

Vanuit VVSG voorzien we in 2023 volgend aanbod: 

 

• Basisopleiding BelRAI screener (& sociaal supplement) – thuiszorg  

Doelgroep: medewerkers gezinszorg, indicatiestellers zorgbudget zwaar 

zorgbehoevenden, vrijblijvend medewerkers centra dagverzorging, vrijblijvend 

medewerkers centra dagverzorging 

• BelRAI uurtjes  

Doelgroep: medewerkers gezinszorg, indicatietellers zorgbudget zwaar 

zorgbehoevenden 

• Intervisies BelRAI screener 

• Doelgroep: indicatiestellers zorgbudget zwaar zorgbehoevenden 

• Intervisies BelRAI screener + sociaal supplement 

• Doelgroep: medewerkers gezinszorg 

• Alle opgeleide indicatiestellers zijn verplicht na de basisopleiding per kalenderjaar 

minstens één intervisiemoment bij te wonen.  

 

• Basisopleiding BelRAI Homecare  

Doelgroep: medewerkers gezinszorg  

 

 

 

 

 

Alle informatie over de BelRAI kan je terugvinden op het kennisnetwerk van VVSG: 

• BelRAI screener 

• BelRAI LTCF 

 

 

 

https://www.vvsg.be/knowledgeitem_attachments/2023_overzicht%20basisopleidingen%20BelRAI%20screener_sociaal%20supplement.pdf
https://gezinszorg.netwerkthuiszorg.be/vorming/vragenuurtje-belrai
https://opleidingen.vvsg.be/2023-intervisie-belrai-screener
https://opleidingen.vvsg.be/2023-intervisie-belrai-screener
https://opleidingen.vvsg.be/intervisie-belrai-screener-de-belrai-screener-en-het-sociaal-supplement
https://opleidingen.vvsg.be/intervisie-belrai-screener-de-belrai-screener-en-het-sociaal-supplement
https://opleidingen.vvsg.be/basisopleiding-belrai-homecare
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/belrai
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/toelichting-belrai-ltcf
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Vorming basismedewerkers 

 

In samenwerking met Diverscity organiseren wij enkele opleidingen voor 

basismedewerkers, bijvoorbeeld poetskrachten of verzorgenden.  

 

Opleiding jobcoach  

 

In deze opleiding krijgen basismedewerkers de tools in handen om een jobcoach te worden 

voor hun eigen collega’s. Op die manier kunnen ze nieuwe collega’s ondersteunen maar 

ook anciens of collega’s die na langdurige ziekte terug op de werkvloer komen. 

Dit concept is tot stand gekomen na een proefproject 'interne jobcoach' in de 

thuiszorgdienst van Zorgbedrijf Sint-Truiden. Het concept kreeg daar vorm en kan je 

nalezen in deze publicatie. 

Meer info 

 

Werkbaar werk in de dienstencheque sector 

 
Uit cijfers van 2019 blijkt dat 49,6% van de werknemers in Vlaanderen werkbaar werk heeft, 

voor de dienstenchequesector is dit slechts 33,7%. Er is dus nog veel verbetering nodig op 

het vlak van werkbaarheid. Daarom wil Diverscity inzetten op werkbare jobs en organiseert 

een gratis 2-daagse opleiding om de werkbaarheid voor dienstenchequemedewerker te 

verhogen!  

 

• Dag 1 richt zich voornamelijk naar startende huishoudhulpen waarbij we ingaan op 

algemene poetstechnieken, organisatie en veiligheid in en rond de woning. Tijdens dag 

2 gaan we dieper in op klantgericht communiceren en motivatie op de werkvloer.  

• Dag 2 van de opleiding is geschikt voor zowel startende als ervaren huishoudhulpen. 

Het volledige pakket van twee dagen geeft een goede basis voor zowel startende 

huishoudhulpen als huishoudhulpen die al langer aan het werk zijn.  

 

De opleiding gaat door in verschillende provincies.  

Inschrijven kan vanaf begin januari. De medewerkers krijgen de keuze of ze één of beide 

dagen volgen! 

  

https://idloom.events/files/events/34407/files/3J2a7TUoxK.pdf
https://opleidingen.vvsg.be/opleiding-tot-jobcoach/pages/programma
https://opleidingen.vvsg.be/vormingen-in-open-aanbod-voor-dienstenchequemedewerkers-binnen-lokale-besturen/pages/praktisch
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Mentoropleiding zorgberoepen  
 

Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Lokale 

besturen zijn immers interessante leerwerkplekken voor jongeren door hun veelheid aan 

functies. Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang.   

 

Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de jongere begeleiden 

en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. 

Daarom organiseert Diverscity specifieke mentoropleidingen op maat van zorgberoepen 

binnen lokale besturen (kinderbegeleiders, zorgkundigen, verzorgenden).  

 

Meer info  

 

Neem zeker een kijkje op de website van Diverscity of schrijf je in voor hun nieuwsbrief. Zo 

blijf je op de hoogte van hun aanbod. 

 
Vormingsfonds 
 

 

Gratis vorming inhouse voor de medewerkers? Zo’n aanbod kan je toch niet laten liggen. 

Alle openbare woonzorgvoorzieningen kunnen gratis (of aan voordeeltarief) een aantal 

vormingen bij hen laten doorgaan.  

 

Net als bij het vorige vormingsfonds, is dit een tweejarige formule waarbij je vormingen kan 

plannen en boeken over 2023 en 2024.  De vormingsverantwoordelijke binnen jullie 

organisatie (of een andere contactpersoon) kreeg een email met alle informatie en het 

aantal gratis vormingen. Enkel deze persoon kan vormingen boeken bij de 

vormingsfondsen door gebruik te maken van zijn/ haar e-mailadres als inlognaam.  

 

Heeft geen enkele persoon deze informatie ontvangen? Neem dan contact op met 

vormingsfonds@diverscity.be of 02 211 55 18. 

 

Meer info: 

• het vormingsaanbod thuis- en ouderenzorg inkijken. Boeken kan vanaf februari 2023. 

• Het vormingsaanbod voor dienstenchequeondernemingen. Boeken kan ten laatste tot 

28 februari 2023! 

 

 

Het aanbod van het vormingsfonds 2021-2022 voor de dienstencheque-

ondernemingen is eenmalig verlengd tot eind juni 2023. Boeken kan tot 28 

februari 2023 (vormingen in te plannen voor 30 juni 2023). 

 

 

https://www.vvsg.be/opleidingen/mentoropleiding-zorgberoepen
https://www.vvsg.be/opleidingen/mentoropleiding-zorgberoepen
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fvvsg.us17.list-manage.com%252ftrack%252fclick%253fu%253d5e384b222d4207033bf4bd1fa%2526id%253d867de23cc9%2526e%253dfee2d909ec%26c%3DE%2C1%2Cpy_Qept-Y-WuL5Qti4lzkMNl8mRKWU-Eg9pBXPZN3eAE2v7B2np8V1lMHOnCOUofKOGrto2TQj_5NJDgUomZN_l0Veu8NRgYSdP1aITp8KeFIA%2C%2C%26typo%3D1&data=04%7C01%7Cliesbet.vanelsacker%40vvsg.be%7Cca96dc241eba4bd9871f08d9a29dc5ae%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637719620789624851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QHVIeYYdF8jimq4H9WWjRPc8H5FlILCHeZTBLx4iFVc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fvvsg.us17.list-manage.com%252ftrack%252fclick%253fu%253d5e384b222d4207033bf4bd1fa%2526id%253d718c2637f6%2526e%253dfee2d909ec%26c%3DE%2C1%2Ct0HoNzzN-4kW1eiXvRLqqIngfJpE8VRnecACdQf2DHk0JtGrvcIi7hqqdz54hd4YyHJkJApFDfbAe1HOzf_0ppehKBK-2rAShHOVUuWcAvw%2C%26typo%3D1&data=04%7C01%7Cliesbet.vanelsacker%40vvsg.be%7Cca96dc241eba4bd9871f08d9a29dc5ae%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637719620789624851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nK0zlh1d4Q40FBvpKAZHdK8LBjwmRrCXhXlKbAG8mtU%3D&reserved=0
https://www.aanbodvormingsfonds.com/
https://www.diverscitytools.com/
https://www.diverscitytools.com/
https://www.diverscitytools.com/
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Evenementen    

 

  

Inspiratiedag Zorg ‘Ontdek de buurt’ 
 

3 oktober 2023, save the date. 

 

In mei 2020 stond een prachtprogramma voor je klaar, volledig in het teken van de buurt en 

buurtgerichte zorg. Het belang van een buurt en outreachend werken heeft vandaag niets 

aan belang ingeboet. Integendeel! Voldoende reden om hierop verder te bouwen. 

 

Vanuit het boeiende kader van Hal 5 in Leuven inspireren we deelnemers om hun eigen 

werking, zorg- en dienstverlening en het  beleid op een buurtgerichte manier in te vullen. 

Hoe stoom je de (zorg)voorzieningen klaar voor de toekomst? Hoe organiseer je 

buurtgerichte zorg en hoe verweef je de buurt met jouw zorgvoorzieningen?  Hoe neem je 

de lokale regierol op?  Hoe maak je van zorg en gezondheid de rode draad doorheen je 

buurt?  

 

 

 
Doelgroep: medewerkers en beleidsmakers van openbare woonzorgvoorzieningen (zoals 

het lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg, woonzorgcentrum, centra voor 

dagopvang of dagverzorging, assistentiewoningen), beleidsmedewerkers zorg en 

gezondheid, medewerkers ouderenbeleid,… 
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Expeditie K 

 
1 juni 2023, save the date.  

  

Waarom? Simpel, die dag neemt VVSG jou, als gemotiveerde mandataris, betrokken 

beleidsmaker of gepassioneerde medewerker van een lokaal bestuur, mee op Expeditie K. 

Gaststad voor deze expeditie is het veelzijdige Kortrijk. 

  

Verwacht geen traditioneel congres waar enkel luisteren centraal staat, maar wel een dag 

waarin je via beproefde experimenten, verrassende sprekers en interactieve sessies een 

nieuwe wereld ontdekt. 

  

In de voormiddag duik je in 1 van de 10 routes en ga je echt in de diepte in jouw thema. In 

de namiddag gaan we breder en kijken we over het muurtje heen naar andere 

beleidsdomeinen.  

 

Expeditie K brengt je naar het volgende level! Je keert huiswaarts met een rugzak vol 

inzichten en plannen om jouw lokaal beleid nog sterker te maken. Beitel het alvast in je 

agenda en beleef het mee op 1 juni 2023 in Kortrijk. 
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Project preventieve functie  
lokale dienstencentra 
 

Eind 2021 kende de Vlaamse overheid een projectsubsidie toe aan de VVSG. Met deze 

projectsubsidie wil Vlaanderen de preventieve functie van lokale dienstencentra (LDC) 

verder versterken en breder bekendmaken.  

 

De VVSG, de Vlaamse overheid en de betrokken partnerorganisaties gaven dit project 

vorm rond twee grote pijlers: een ondersteuningsaanbod (met o.a. een vormingskrediet) 

voor LDC en een brede communicatiecampagne. Het project loopt tot eind juni 2023. 

 

Vormingskrediet lokale dienstencentra: voorjaar 2023 
 

Dankzij deze projectsubsidie krijgt elk erkend LDC een eigen vormingskrediet van €200. 

Het LDC kan dit krediet gebruiken voor vormingen die betrekking hebben op de preventieve 

functie.   

 

Alle informatie over het vormingskrediet voor LDC staat online:   

• Wat is het vormingskrediet? Voor welke thema’s kan jouw LDC het vormingskrediet 

gebruiken? Hier lees je meer. 

• In het stappenplan lees je hoe jouw LDC aan de slag kan gaan met het 

vormingskrediet. 

• In de FAQ lees je antwoorden op de meest gestelde vragen over het 

vormingskrediet. Deze FAQ wordt regelmatig aangevuld. 

 

Naast dit vormingskrediet voor LDC kunnen medewerkers van LDC gratis een ééndaagse 

vorming bijwonen rond motiverend communiceren met mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden in het LDC. Lesgevers van Gezond Leven begeleiden de 

vormingen. Meer informatie volgt in 2023. 

 

  

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/vormingskrediet-ldc
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/vormingskrediet-ldc
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/procedure-ldc-vormingskrediet
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/faq-ldc-vormingskrediet
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Communicatiecampagne lokale dienstencentra: voorjaar 2023 
 

Met een communicatiecampagne willen de projectpartners de preventieve functie van 

lokale dienstencentra ruimer bekend maken onder het brede publiek. Voor deze campagne 

doen we een beroep op de expertise van communicatiebureau Karakters.  

 

We plannen zes lokale acties bij dienstencentra (vijf in Vlaanderen, één in Brussel) in mei 

2023. Tijdens deze acties zal een bekende interviewer in gesprek gaan met de aanwezigen 

om zo de werking het LDC in beeld te brengen. Een koffiemobiel mag op onze acties niet 

ontbreken aangezien de koffie de ‘warmte’ van het LDC symboliseert. Dit kadert binnen het 

brede campagneconcept waarbij we het LDC voorstellen als een ‘warme thuis’.  

 

Alle campagnematerialen zullen personaliseerbaar zijn waardoor elk lokaal 

dienstencentrum het campagneconcept zal kunnen aanpassen om lokaal te gebruiken. 

  

In de periode februari – april 2023 focussen we ons op het betrekken en klaarstomen van 

de dienstencentra voor deze campagne. De uitrol is voorzien vanaf begin mei tot midden 

juni 2023. 
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Tips & Tools 

 

Digitale publicaties 

 

In deze digitale publicaties vinden jullie alle relevatie informatie gebundeld over een 

bepaald thema.  

 

Personeel in de zorg 

 

Zoek je inspiratie om met het personeelstekort in de zorg om te gaan? 

• Vissen in een lege vijver: tips voor het aantrekken en behouden van personeel in 

openbare zorgdiensten (update oktober 2022) 

• Creatief met selectieprocedures: inspiratie om zo vlot mogelijk nieuwe kandidaten 

voor onbepaalde duur aan te werven volgens de regelgeving 

 

Gezinszorg  

 

Voor de diensten voor gezinszorg hebben we nog meer 

publicaties op onze website zoals deze: 

• Onregelmatige prestaties in de gezinszorg 

• Huishoudelijk reglement 

• Whatsapp: zegen of vloek 

   

Ouderenzorg 

Het team van ouderenzorg voorziet deze publicaties voor jullie: 

• Inspiratiebundel 16 beleidsdomeinen uit het woonzorgdecreet  

• Het rapport ‘Dagprijzen GAW & SFG’ (2022)  

• Deontologische code voor openbare woonzorgvoorzieningen als leidraad voor je 

eigen beleid 

  

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/vissen-in-een-lege-vijver
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/creatief-omgaan-met-selectieprocedures
https://gezinszorg.netwerkthuiszorg.be/tips-tools
https://gezinszorg.netwerkthuiszorg.be/sites/default/files/790/leidraad_onregelmatige_prestaties_2022_1.pdf
https://gezinszorg.netwerkthuiszorg.be/werkinstrument/huishoudelijk-reglement
https://gezinszorg.netwerkthuiszorg.be/sites/default/files/790/whatsapp.pdf
https://www.vvsg.be/Leden/Ouderenzorg/Inspiratiebundel%2016%20beleidsdomeinen%20WZC.pdf
https://www.vvsg.be/Leden/Zorg%20en%20welzijn/Ouderenzorg/VVSG_rapport_dagprijsbevraging_2022.pdf
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/nieuw-stappenplan-deontologische-code-openbare-woonzorg
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Troeven op tafel  
 

 

Met dit instrument ga je samen in gesprek over de troeven die het lokaal bestuur biedt als 

werkgever. Wat trok medewerkers aan om bij het lokaal bestuur te solliciteren en wat zorgt 

ervoor dat ze er nog steeds werken. Daarnaast kan je via dit instrument polsen of 

medewerkers ambassadeur willen zijn voor jouw organisatie en hoe ze de 

werkgeversbelofte ervaren. Klopte het beeld dat ze hadden over hun toekomstige job met 

het hoe ze het nu ervaren? 

 

Met deze antwoorden krijg je snel zicht op jouw ‘Troeven’ als werkgever. Door deze actief 

te gebruiken in jullie profilering als werkgever overtuig je potentiële kandidaten misschien 

om bij jullie aan de slag te gaan. Ook de collega’s van de personeels- of 

communicatiedienst kunnen heel wat waardevolle informatie bekomen tijdens deze 

gesprekken, niet alleen in functie van de profilering maar ook voor het verder uitbouwen 

van het personeelsbeleid. 

 

Meer info  

Herbekijk de infosessie 

 

De poster bestellen kan via de website van diverscity. Je betaalt enkel verzendingskosten. 

 

 

  

https://opleidingen.vvsg.be/2023-meer-vissen-in-de-vijver-zorg-en-gezondheid
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/infosessie-troeven-op-tafel
https://www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen-op-maat/troeven-op-tafel
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Blijf op de hoogte! 

Websites 
 

Kennisnetwerk VVSG 

 

Op het kennisnetwerk van de VVSG vind je heel wat informatie terug over de ouderenzorg. 

Registeren is belangrijk om toegang te krijgen tot deze informatie aangezien we niet al 

onze documenten, praktijken expertise openstellen voor het brede publiek. Elke mandataris 

of medewerker van een lokaal bestuur kan zich registreren op het VVSG kennisnetwerk via 

een e-mailadres eigen aan je bestuur of organisatie.  

 

Registreren doe je hier. 

 

Overzicht van interessante pagina’s: 

• Groepen van Assistentiewoningen 

• Centra voor dagverzorging 

• Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf 

• IFIC 

 

 

Kennisgroep  

 

Op het kennisnetwerk van VVSG kan je een aantal groepsgesprekken volgen per thema. 

Heel concreet betekent dit dat collega’s van lokale besturen vragen aan elkaar kunnen 

voorleggen, kunnen reageren, voorbeelddocumenten kunnen achterlaten, bestanden of 

advies kunnen delen met collega’s/experts. 

• Kennisgroep personeel 

• Kennisgroep directies woonzorgcentra 

• Kennisgroep kwaliteitscoördinatoren 

• Kennisgroep begeleiders wonen en leven 

• Kennisgroep woonassistenten 

• Kennisgroep centrumleiders CDV en CDO 

 

 

Website Netwerk Thuiszorg 

 

Netwerk Thuiszorg heeft een eigen website, namelijk www.netwerkthuiszorg.be. Hier kan je 

heel wat boeiende informatie terugvinden voor de diensten gezinszorg, poetsdiensten, 

dienstenchequeondernemingen en de lokale dienstencentra. Ook voor deze site moet je 

registreren om alle informatie te kunnen raadplegen.  

 

Je vindt er niet alleen regelgeving of veel gestelde vragen, er is ook forum waarop je 

vragen kan posten voor collega’s uit het werkveld.   

https://www.vvsg.be/profiel
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/assistentiewoningen
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/dagverzorgingscentra
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/woonzorgcentra-en-centra-voor-kortverblijf
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/ific
https://www.vvsg.be/groepen/kennisgroep-personeelsbeleid
https://www.vvsg.be/groepen/kennisgroep-personeelsbeleid
https://www.vvsg.be/groepen/uitwisselingsplatform-directies-woonzorgcentra
https://www.vvsg.be/groepen/kennisgroep-begeleiders-wonen-en-leven-in-het-wzc
https://www.vvsg.be/groepen/kennisgroep-woonassistenten
https://www.vvsg.be/groepen/kennisgroep-centra-voor-dagverzorging
http://www.netwerkthuiszorg.be/
https://www.netwerkthuiszorg.be/inloggen
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Nieuwsbrief 
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige basisinformatie over het Vlaamse 

beleid m.b.t. thuis- en ouderenzorg, wijzigingen of nieuwigheden in de regelgeving en 

interessante vormingen. 

 

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Laat ons dan weten welke nieuwsbrief je graag zou 

ontvangen! 

 

Je kan je abonneren op deze nieuwsbrieven via netwerkthuiszorg@vvsg.be: 

• Nieuwsbrief voor diensten voor gezinszorg en lokale dienstencentra 

• Nieuwsbrief voor de lokale dienstencentra 

 

Inschrijven op de nieuwsbrief voor ouderenzorg kan via deze link: 

• Senior snel 

 

 

 

Facebook groep 
 

Via de sociale media kan je Netwerk thuiszorg ook volgen via de 

gesloten facebookgroep. We posten vooral inspirerende praktijken  

en leuke weetjes uit de sector!  

 

Volg ons ook op Facebook.  

 

 

 

 

 

Contact 

Heb je een vraag, dan staan we altijd voor je klaar! Stel je vraag via één van de 

onderstaande emailadressen en we helpen je graag verder. 

 

ouderenzorg@vvsg,bemailto: of netwerkthuiszorg@vvsg.be  

 

 

 

 

 

mailto:netwerkthuiszorg@vvsg.be
https://vvsg.us1.list-manage.com/subscribe?u=de4e501280fb58a3b300dee16&id=98b5916326
https://www.facebook.com/groups/2194629290765922
mailto:
mailto:netwerkthuiszorg@vvsg.be
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