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Het begin van een nieuwe beleidspe-
riode waarin zoveel mensen zich in-
werken in de gemeentelijke materie, is 
het uitgelezen moment om als raads-
lid maar ook als algemeen directeur 
mee te doen aan Expeditie Zorg. Ga 
in de week van 25 februari tot 1 maart 
meewerken in de plaatselijke zorgdien-
sten: steek de handen uit de mouwen 
in de buitenschoolse opvang, ontdek 
het programma van het lokale dien-
stencentrum, ga een dag op pad met 
de dienst gezinszorg, proef van het 
aanbod in het woon-zorgcentrum. Het 
is de ideale manier om je te laten inspi-
reren voor de komende legislatuur en 
zo mee aan het lokale verhaal te schrij-
ven. Want, zorg voor de mens centraal 
begint bij jouw lokaal verhaal. 
Tegelijk roepen we de diensten op de 

mandatarissen en de algemeen di-
recteur zelf uit te nodigen en ervoor 
te zorgen dat het een bezoek wordt 
waar ze echt iets aan hebben. Want de 
raadsleden die deze maand starten, 
zijn echt benieuwd naar wat de ge-
meente voor de inwoners doet, alleen 
is dat niet altijd even zichtbaar voor 
hen. Dikwijls weten ze niet hoeveel 
zorginitiatieven er in hun gemeente 
bestaan.  
Nochtans mogen publieke zorgdien-
sten trots zijn op hun werk: ze maken 
de wereld (en minstens de gemeente) 
echt wel mooier. Zo organiseren lokale 
besturen samen de opvang voor 30.000 
baby’s en peuters en 130.000 school-
gaande kinderen, ze presteren 2,7 mil-
joen uren gezinszorg en meer dan 1,5 
miljoen uren schoonmaakhulp, ze ba-

ten 200 
lokale 
dien-
stencen-
tra uit, ze 
rijden meer 
dan 390.000 ritten 
met de mindermobielencentra-
les, ze organiseren zestig centra voor 
dagverzorging en zeven centra voor 
dagopvang, beschikken over 24.000 
bedden in de woon-zorgcentra, 8000 
assistentiewoningen en 600 plaatsen 
kortverblijf, en ontwikkelen tal van 
projecten en initiatieven.
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