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VOORBEELDEN VAN LOKALE REGIE EN 

COORDINATIE IN DE SFEER VAN 

‘WELZIJN’

- Lokaal Sociaal Beleid

- Huizen van het Kind



LOKAAL SOCIAAL BELEID

-Eén van de pijlers: lokale coördinatie door het lokaal bestuur

-Eigen aan het Vlaamse welzijnslandschap zijn de vele private 

actoren

-Lokale diversiteit: coördinatierol wordt open gelaten

-Maar wel:

*Betrokkenheid lokale actoren bij opmaak beleidsplanning vereist 

participatiekanalen

*Info- en doorverwijsfunctie Sociaal Huis vereist samenwerking 

met lokale actoren

- Memorie bij decreet LSB liet een aantal opties open: coördinatie 

van informatie, opzetten overleg, advies beleidsplanning, 

oprichting structurele coördinatie-organen



LOKAAL SOCIAAL BELEID

Concreet voorbeeld kinderopvang. Lokaal bestuur:

-Maakt lokaal beleidsplan kinderopvang op, als onderdeel van LSB-plan

-Start het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) op en laat zich er door 

adviseren

-Adviseert K&G bij uitbreidingsplannen of bij wijzigingen in het aanbod

Ander concreet voorbeeld: Huizen van het Kind



Intentie tot samenwerking inzake LSB-planning (HIVA 2009)



Betrokkenheid inzake LSB-planning (HIVA 2009)



HUIZEN VAN HET KIND (www.huizenvanhetkind.be)

- Decreet preventieve gezinsondersteuning

- Oprichting van een lokaal ‘netwerk’ dat alle diensten die 

ouders en kinderen ondersteunen inzake ontwikkeling en 

opvoeding bundelt

- Lokaal verhaal wegens verschillende lokale noden

- Inspirerende voorbeelden: 

http://www.huizenvanhetkind.be/hk/projecten/

http://www.huizenvanhetkind.be/
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/projecten/


HUIS VAN HET KIND REGIO OOSTENDE

- Zorgregio Oostende: Oostende, Bredene, Middelkerke, Gistel en 

Oudenburg.

- Trekker van het pilootproject VZW Thuishulp Reddie Teddy

-Ingebed in Sociaal Huis Oostende, biedt onderdak aan verschillende 

diensten zoals Kind en Gezin en consultatiebureau, weekendwacht 

huisartsen

-Ook satellietlocatie’s in de pipeline, in afstemming met de lokale 

besturen

-Model gebaseerd op overleg tussen de actoren (vzw Thuishulp, Kind en 

Preventie vzw, Kinderzorg Reddie Teddy, Consultatiebureaus Kind en 

Preventie, Kind en Gezin, Diensthoofd Kinderopvang en Onderwijs, 

gemeentebestuur Middelkerke, Jongerenwelzijn West Vlaanderen, 

Voorzitter van het Sociaal Huis Oostende, Huisartsenkringen. 



ENKELE GETUIGENISSEN (WEBSITE HvhK)

‘Bij ons is het initiatief natuurlijk gegroeid vanuit het werkveld, de goesting en 

de noodzaak waren er en het bestuur was volledig mee met het verhaal. Al die 

factoren zorgden voor een vruchtbare bodem, waarop ons initiatief kon groeien’

‘Met een Huis van het Kind kunnen we het aanbod opvoedingsondersteuning 

zichtbaar maken, er is een plek waar de ouders terecht kunnen met al hun 

vragen. Ze worden professioneel geholpen of doorverwezen’

‘We hebben vanuit het bestuur relevante lokale actoren aangesproken, zij waren 

meteen mee met het idee. Dan zijn er uiteraard nog de nodige 

overlegmomenten met en tussen deze actoren geweest om tot een 

samenwerking te komen. Belangrijk was dat binnen dit samenwerkingsverband 

iedereen zijn eigenheid kon behouden’.



ENKELE GETUIGENISSEN (WEBSITE HvhK)

‘Nu hebben we nog regelmatig overleg met de coördinatoren van de verschillende 

organisaties. We houden meestal een aanbodgericht overleg, waarbij we het hebben 

over een deel van ons aanbod, daardoor hoeft niet altijd iedereen aanwezig te zijn. Het is 

gewoon niet mogelijk om steeds iedereen samen te krijgen, maar op die manier lijkt het 

voor ons wel te werken’.

‘Natuurlijk moeten we voor ons aanbod rekening houden met de budgetten die er zijn, 

maar een groot voordeel aan de samenwerking is dat we flexibeler kunnen zijn in ons 

aanbod . We kunnen ons aanbod afstemmen op basis van de noden die er zijn. Zo 

kwam er onlangs van verschillende mensen de vraag naar een aanbod rond 

opvoedingsondersteuning voor ouders met een mentale beperking. We proberen dit nu 

samen te realiseren, bijvoorbeeld via groepswerking.”

‘En zoals ik al eerder zei is het grote voordeel natuurlijk voor de ouders, één 

gecentraliseerde plaats voor informatie en ondersteuning’



Regie door lokale subsidies



Regie door nieuwe structuur



CONTEXT & AANDACHTSPUNTEN VOOR 

LOKALE REGIE EN COORDINATIE







Algemene principes Vlaamse bestuurlijke organisatie, zie 

Witboek Bourgeois:

-Lokale autonomie en Vlaamse sturing op hoofdlijnen

-Integrale lokale (sociale) planning (planlastendecreet)

-Lokale regierol op verschillende domeinen, bijvoorbeeld:
•Lokaal Sociaal Beleid

•Jeugdbeleid

•Kinderopvang

•…

En het decreet lokaal sociaal beleid, meer specifiek voor wat het 

lokale sociale en zorgbeleid betreft. 





Het woonzorgdecreet wil woonzorgnetwerken die lokaal ingebed zijn vormen.

Dit impliceert een zekere mate van lokale coördinatie en regie (‘dichtbij’) van 

alle betrokken actoren die verondersteld worden samen te werken:

-Informele (mantel)zorg

-Huisartspraktijken

-Thuiszorgondersteunende diensten (Kortverblijf, DVC)

-Thuiszorg

-Assistentiewoningen/serviceflats

-Residentiële zorg (WZC)

Doel is zorggarantie en zorgcontinuïteit (toegankelijkheid in functie van 

vraag/zorgbehoefte)



Het principe van woonzorgnetwerken die lokaal ingebed zijn is wel 

gedefinieerd in het decreet, maar hoe er binnen dat netwerk gecoördineerd of 

geregisseerd moet worden is niet als dusdanig gespecifieerd. Dat impliceert een 

zekere mate van autonomie op de lokale schaal. 

We gaan er hierbij van uit dat:

- Een lokaal bestuur verantwoordelijk is voor zorg voor ‘haar’ 

inwoners/senioren

- De centrale overheid (impliciet) een coördinatierol toekent aan de lokale 

besturen (Witboek Bourgeois + LSB)

Dan rest de vraag: Hoe coördineren en regisseren met en tussen het bestaande 

aanbod, in functie van afstemming op reële vraag (en zorgcontinuïteit en –

garantie)?





De manier waarop regie vorm krijgt zal natuurlijk verschillen. Er 

zijn 308 lokale besturen die fundamenteel verschillen op vlak 

van:

-Vraag naar woonzorg

-Aantal actoren op het sociale veld (zie ‘sociale kaart’), bepaalt soort en aantal 

aanbieders woonzorg (publiek, privaat)

-Bestuurskracht:
*Interne capaciteit om een beleid op de lokale maat uit te stippelen inzake woonzorg

*Interne capaciteit om aan te sturen

-Historiek van samenwerking 

-Ambitieniveau ‘sociaal beleid’ 



De sociale kaart: # actoren

-Antwerpen: 1712

-Oudenaarde: 194

-Aalter: 64

-Heuvelland: 31

-St.-Pieters-Leeuw: 79





Deze ‘lokaalspecificiteit’ zal de mogelijkheid tot lokale regie determineren:

- Veel private aanbieders samenbrengen vergt coördinatiecapaciteit

- Anderzijds: te weinig private aanbieders: weinig te coördineren

- Private actoren werken vaak op andere schalen (vb. thuiszorgdiensten), 

zodat ze bij meerdere netwerken betrokken (moeten) zijn

Daarnaast is ook de band met centrale overheid een mogelijke rem op 

samenwerking private aanbieders met lokale besturen

- Programmatie

- Financiering en subsidiëring

- En dus uiteindelijk ook verantwoordingslijnen



Welk soort regie en coördinatie er uiteindelijk komt zal dan 

in grote mate afhangen van dergelijke variabelen:

- Doorzettingsmacht van de lokale regisseur om actoren aan 

te sturen?

- Het hebben van een eigen idee over lokaal 

woonzorgbeleid?



Partners & Pröpper 2004



Los van het type regisseur, kan de regie/coördinatie feitelijk 

verschillend worden ingevuld op een aantal vlakken:



Los van modellen en instrumenten:

In ieder geval zijn er ook een aantal aandachtspunten op te 

sommen waar lokale én centrale overheden rekening dienen 

mee te houden in functie van lokale woonzorgnetwerking.





Rechter/partij-discussie: in welke mate is lokaal bestuur zelf 

aanbieder van diensten binnen het woonzorgnetwerk? En wat 

doet dat met de perceptie van objectiviteit van de ‘regisseur’?

De beperktheid van sturing via het hiërarchische en 

marktmodel. Dus, hoe sturen bij gebrek aan impact op de 

actoren, of gebrek aan financiële incentives?
- Gedeeld belang (vb. via 1 loket)

- Vertrouwen (vb. terughoudendheid)

- Wederzijdse afhankelijkheid (vb. complementair beleid)

Capaciteit bij lokale besturen





Verkokering bij de centrale overheid staat een integraal 

‘ouderenbeleid’ op de lokale schaal in de weg

De afweging tussen ‘lokaal-specificiteit’ en 

‘gelijkberechtiging’

De centrale financiering en programmatie van de 

ouderenzorg


