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Nieuws en stand van zaken






Gemeente:
o selectie netwerkcoördinator is gestart en zal afgerond zijn op 18 december 2018. De
indiensttreding is voorzien begin 2019. De netwerkcoördinator zal ook het zorgnetwerk
ondersteunen.
Eerstelijnszone
o Volgend veranderforum op 7 februari 2019 (vermoedelijk in Ronse).
Het project “Thuis in Gavere” zal daar toegelicht worden.
o Zorgraden allicht pas begin 2020 operationeel. Momenteel wordt er voorbereidend werk
gedaan.
Deelprojecten TiG
o Bezoeken 80-jarigen: globaal gevoel over de bezoeken is goed.
o Hulp bieden aan ouderen: er is reeds overlegd met twee dienstverleners die digitale
platformen aanbieden die hier een antwoord op bieden. Bedoeling is om dit volgend jaar op
kleine schaal uit te testen in een concrete buurt.

o
o
o

Dorpstuin Vurste: er zijn intussen aanplantingen gebeurd. De bedoeling is om ontmoeting te
creëren rond de tuin.
Radio GaGaGavere: ouderen werden geïnterviewd en de interviews konden op de radio
beluisterd worden. De actie was een succes en werkte aanstekelijk.
Praatcafés: de mantelzorgers werden op kleine schaal samengebracht. Er wordt momenteel
gewerkt aan een samenwerking met het lokaal dienstencentrum.

De sociale kaart groeit…





http://thuisin.gavere.be/socialezorgkaart
Kort verslag van de werkgroep:
o Centrale uitdagingen:

Welke items nemen we op in de sociale kaart?

Met welke vragen zitten we echt?

Hoe bouwen we kwaliteitscontrole in?
o Voorstellen

Actief een stap zetten met het netwerk in het beantwoorden van bovenstaande
vragen.

Seniorenraad betrekken bij het detecteren van echte vragen.

Vraag aan de gemeente om de verenigingen toe te voegen aan de sociale kaart.

Vraag om het LDC en ’t Eiland samen te brengen voor afstemming.

Vraag aan het netwerk: kalender 2019 vervolledigen.
Activiteiten ten laatste deze week doormailen naar tanja.eeckhout@gavere.be.
Welke zorgvragen kreeg je de voorbije 2 maanden voorgeschoteld, waarop je zelf geen antwoord kon
geven?
o Insteek sociale kaart:

zorg en kwetsbaarheid, ongeacht leeftijd

concrete vragen kunnen stellen
 kunnen een insteek zijn voor de praatcafés
 lerende zoekfuncties/trechtering van antwoorden
o Positief

Psychologische ondersteuning
 nummer zelfmoordlijn/huisartsen
 bv. rouwverwerking  hulp in de nabijheid (en indirect psychologische hulp)

Zitdagen belastingen

Klusjes (reeds grotendeels aanwezig op de sociale kaart)
 voor wie toegankelijk/criteria?

Assistentie bij ICT

Premies (sociale dienst/OCMW  samenwerking nodig)
 informatie zit zeer verspreid/mensen vragen soms een globaal zicht op hun rechten

Vervoer (reeds aanbod aanwezig op de sociale kaart)
 toevoegen Taxi Hendrickx/Demeyer (specifiek voor mindermobielen)

Adres (aan wie wijzigingen laten weten?)  wijzigingen stromen enkel door van
gemeente naar diensten die toegang tot het rijksregister hebben

Oppas voor mantelzorger die wil deelnemen aan een activiteit
 zelfhulp/familiegroepen in regio Gent

Activiteitenkalender (niet beperken tot seniorendiensten

Kapotte rolstoel
 thuiszorgwinkel

o

Deels positief/deels negatief

o

Negatief



Blanco-fiche voor de sociale kaart in bijlage bij dit verslag.

Bouwen aan het zorgnetwerk TiG





Voorstel partnerproject Platform Design
o Inschatting personeelskost voor de realisatie van het project bedraagt circa € 30.000
(inclusief interactiemomenten of experimenten)
Zie presentatie in bijlage
Vragen aan het netwerk
Tegen de volgende bijeenkomst plan van aanpak

To do en planning

Volgende bijeenkomsten:
werkgroep voorbereiding sociale kaart op donderdag 13 december 2019 om 18.00u in WZC
Mariahuis
zorgnetwerk op dinsdag 29 januari 2019 om 19.00u in administratief centrum
(nieuwkomers zijn nog steeds welkom)

