
Zorgnetwerk



Op ons bord:

1. Nieuws, stand van zaken
2. De sociale kaart groeit… Wat is de volgende stap?
3. Bouwen aan het zorgnetwerk Thuis in Gavere
4. Opstart projectgroep centraal infopunt
5. …
6. Planning en afspraken



1. 
Nieuws, stand van zaken

• Gemeente
• Eerstelijnszone
• Thuis in Gavere
• …



http://thuisin.gavere.be/

http://thuisin.gavere.be/






2. 
De sociale kaart groeit…



Conclusies:
• De structuur en de opbouw van de sociale kaart zit goed. De opbouw verder organisch laten groeien. 

Structuur laten groeien naarmate de kaarten worden aangevuld. 
• Maximaal 8 categorieën op de basispagina (overzichtelijkheid, toegankelijkheid). Verdere onderverdeling 

kan in onderliggende niveaus.
• Basiskaart is maximaal 1A4 (format).

Afspraken:
Alle aanwezigen maken hun sociale kaart (of kaarten) aan.

Aanvullingen:

• Hans De Groote
• Filip De Bock (Precura)
• Liberale Mutualiteit
• Wit Gele Kruis
• CM (inclusief Samana, Gezonde Buurt)
• Familiehulp



http://thuisin.gavere.be/socialezorgkaart

http://thuisin.gavere.be/socialezorgkaart


naam



3. 
Bouwen aan het 

zorgnetwerk Thuis in Gavere



Conclusies:

• Het zorgnetwerk dient een doorstart te nemen en te groeien naar eigenaarschap.
• De eerste stappen in de richting van de opstart van een infopunt dienen gezet te 

worden.



• Bouwen aan een lerend zorgnetwerk in Gavere. Elkaar 
ontmoeten, leren kennen, ervaring en inzichten delen.

• Bestaande zorgaanbod in kaart brengen en toegankelijk 
maken voor wie het zoekt.

• Ons lokaal zorgnetwerk resulteert in betere en 
geïntegreerde antwoorden op zorgknopen.

• Zorgvragen van mensen vinden via verschillende kanalen 
vlot hun weg naar een centraal infopunt.

Waarom ?



1. Ontwikkeling zorgnetwerk is prioritair. 

2. Samenstelling sociale kaart. 

3. Ontwikkeling van het infopunt.

Zorgnetwerk: open, niet vrijblijvend, geleidelijk groeien

Pr ior i te i ten ?



Principes:

- Deelgenootschap (samen, evenwaardigheid, vrijheid)

- Samen meerwaarde creëren / gedeeld belang

- Waardering voor elk engagement 

- Bijdragen à verschillende vormen 

P lat form idee



Project X

Project Y

delen
aanleveren

feedback geven
uitwisselen

helpen
ondersteunen

uitdragen
inspringen

organiseren
testen

bedenken
ontwikkelen

proberen
doorgeven

werven
faciliteren

zoeken
schrijven

…
…



Wat  i s  nod ig?

• Ontmoeting en interactie

• Communicatie (kwaliteit en openheid)

• Ondersteuning (verbinding maken, overzicht, contact)

• Tijdelijke, afgebakende engagementen

• Andere vormen van waardering ????

• Goesting en lef !



Verta len  naar  ons  netwerk :

• Groeiend netwerk TIG: steeds meer partners die graag bijdragen

• Ondersteuning en faciliteren: gemeente, aanwerving, Koen

• 4 - 5 platformmomenten: ontmoeting, samenwerking, plannen, rolverdeling

• 1 - 2 cocrete projecten (projectgroepjes): 

• Communicatie? Hoe kunnen we …? 

• Middelen? Hoe kunnen we …?

• Wie wil waar engagement opnemen?



4. 
Opstart projectgroep

Centraal infopunt



Wie wil graag engagement opnemen?

• Bedenken van de volgende stap?
• Zoeken naar middelen?
• Opzetten van en volgende test?
• Opnieuw betrekken van de doelgroep?
• …

• Ontmoeting plannen



5. 
…



• Eénmalige zorgmarkt 

• Ruilplatform voor ouderen

• Individuele zorgmap

• Kleine attenties

• Informeel ontmoetingsmoment voor hulpverleners

C o c r e t e  a c t i e v o o r s t e l l e n



6. 
Planning en 
afspraken



• Volgende ontmoetingsmoment (periode)

• Engagementen uitspreken

• Projectgroep(en) opstarten

• …


