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CONTEXT 

- De specificiteit van het Vlaamse welzijnslandschap

- Het Lokaal Sociaal Beleid

- Vlaamse beleidsopties in de richting van meer lokale coördinatie

- Het lokaal bestuur bestaat niet

- Een aantal evoluties in het Vlaamse welzijnsbeleid



Het ‘specifieke’ Vlaamse welzijnslandschap

- Deze relaties zijn het product van een historiek: 
‘third party government’ in een verzuild systeem + 
subsidiariteit

- Zeer veel private non-profits verlenen de sociale 
diensten, erkend en gesubsidieerd door overheid

- Vaak zeer burgernabije diensten op de lokale schaal



Lokaal sociaal beleid

Samenwerking lokale besturen en private 
welzijnsactoren op de operationele (diensten), 
tactische (organisatie en afstemming) en strategische 
(beleidskeuzes) niveaus.

- Beleidsplanning

- Coördinatie

- Sociaal Huis



Algemene principes Vlaamse bestuurlijke organisatie

- Lokale autonomie en Vlaamse sturing op hoofdlijnen

- Integrale lokale (sociale) planning (planlastendecreet)

- Lokale regierol op verschillende domeinen, bijvoorbeeld:
• Lokaal sociaal beleid

• Jeugdbeleid

• Kinderopvang

• Woonzorgnetwerken

• …



Hét lokaal bestuur? 308 X LSB

Er zijn 308 lokale besturen die fundamenteel verschillen op 
vlak van:

-Vraag naar sociaal beleid

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

-Bestuurskracht:
*Interne capaciteit om een beleid op de lokale maat uit te stippelen 
*Interne capaciteit om aan te sturen in functie van regie

-Historiek van samenwerking

-Ambitieniveau ‘sociaal beleid’ 



Een aantal evoluties

Schalen – ‘reterritorialisering’
- Subregio’s waarop private actoren actief zijn (LOGO, CAW, …)

- Private actoren coördineren daartoe hun acties

- De gemeentelijke schaal wordt vaak overstegen

Relatie private actoren met centrale overheid
- Verticale relatie tussen Vlaanderen en actoren (financiering & 

verantwoording)

- Quid horizontale relatie tussen actoren op lokale schaal in functie van 
integraal beleid en coördinatie?

Complexe verantwoordingsrelaties
- Naar cliënt

- Naar subsidiërende overheid 



VRAGEN

Wat zijn de drempels tot samenwerking lokaal bestuur – private actoren?

In hoeverre wordt er samengewerkt?

Wat zijn de randvoorwaarden?



LOKAAL 

BESTUUR

PRIVATE 

ACTOREN

CENTRAAL 

BESTUUR

Driehoek van relaties

- Centrale overheid versus private actoren

- Centrale versus lokale overheid

- Lokale overheid versus private actoren



Hypothesen

Gegeven nauwe band Vlaamse overheid –
actoren:

→ weinig incentives om over grens van het eigen 
beleidsveld heen te kijken (verkokering)

→ weinig incentives om met lokaal bestuur samen te 
werken (verstatelijking + verantwoording naar cliënt en 
centrale overheid + schalen)



ONDERZOEK I: BETROKKENHEID BIJ 
BELEIDSPLANNING

LSB-plannen (HIVA, Sannen & Van Regenmortel: 
http://hiva.kuleuven.be/nl/publicaties/publicatie_detail.php?id=3131)



HIVA-studie (analyse beleidsplannen 2008-2014)

• Intenties van lokale besturen voor lokale 
sociale beleidsplanning

• Analyse van de thema’s

• Analyse van de samenwerking rond LSB-
plannen







ONDERZOEK II: VERHOUDING PRIVATE 
ACTOREN – LOKALE OVERHEID

TYPOLOGIE (Verschuere & De Corte)



Onderzoeksdoelen

• De relatie overheid – NPO in kaart brengen

• Biedt de ‘empirische realiteit’ voldoende basis 
om bijvoorbeeld de ideeën van LSB te 
implementeren/realiseren?



Onderzoeksdomein



Typology Kuhnle & Selle



Meten van ‘independence’ & ‘distance’ 

Distance

- Contact met lokale ambtenaren en/of politici?

Independence

- Inkomen van lokale overheid?

- Controle door / verantwoording aan lokale 
besturen (aantal accountability-parameters)



Resultaten



Resultaten



Resultaten

-Slechts 20% actoren ‘separate’. Meer dan 50% ‘integrated’
-Terwijl grote meederheid amper ‘afhankelijk’ is van lokale overheid

-Wie dependent is, is ook near. Wie near is, is niet noodzakelijk ook 
dependent.

-Verschillen tussen organisaties: Poverty & in mindere mate Youth
afhankelijker van lokale overheid (te verklaren?)

-Elderly & Youth relatief gezien minder ‘integrated’ (te verklaren door 
kader van daarstraks? Schaal? Band met centrale overheid?). Poverty
& Minorities als ‘politiek belangrijke’ domeinen zodat samenwerking 
gezocht wordt?

-Verfijnde typologie (gebruik dichotome variabelen niet correct). 
Positie van ‘separate dependence’ louter hypothetisch?



Een ‘verfijnde’ typologie?



Implicaties voor haalbaarheid ideeën LSB?

• Ideeën van LSB impliceren eigenlijk ‘integration’ 
(veel interactie). 

• Dit is in veel gevallen ook zo, blijkt uit survey
• Is deze positie het gevolg van Vlaams LSB-beleid? 

Of zijn er andere wederzijdse incentives om 
samen te werken?

• Mogelijke drempel blijft beperkte financiering 
van NPO door LB. Er is immers een zekere 
samenhang tussen lokale financiering en 
interactie LB-NPO (linksboven en rechtsonder in 
de typology)



RANDVOORWAARDEN VOOR EEN 
STERKERE SAMENWERKING?

-Het onderzoek hierboven gaat uit van een één op één relatie

-En een generieke meting van ‘samenwerking’

-Wat zijn nu de randvoorwaarden voor échte samenwerking en 
coördinatie?



2 grote clusters van randvoorwaarden

(1) Stimulansen bieden voor private actoren

Potentieel gevaar dat lokale besturen vaak eigen diensten uitbouwen 
naast de private (KO, Ouderenzorg, eerstelijnsdiensten AWW, …)
• Concurrentie
• Gevolg voor regierol (speler – arbiter)
• En lokaal bestuur kan niet dwingend optreden t.o.v. actoren

Regisseursrol wordt dus niet automatisch als legitiem gezien, en bij gebrek 
aan financiële stimulansen moeten er andere gevonden worden:
• Netwerking via mechanismen van gedeeld belang, wederzijdse afhankelijkheid, 

gelijkwaardigheid, … die vertrouwen moeten doen groeien
• Bescheiden opstelling lokaal bestuur bij uitbouw van eigen diensten 

(complementaire dienstverlening)
• Idealiter: complementaire of supplementaire rol
• What’s in it? Sociaal Huis of Sociaal Beleid als win-win (expertise versus 

zichtbaarheid en inbreng)



2 grote clusters van randvoorwaarden

(2) Capaciteit van lokale besturen
- Interne afstemming tussen gemeente en OCMW: wie trekt het LSB?

- Kennisopbouw in lokaal bestuur: men moet het sociaal veld ‘kennen’

- Lange termijnvisie voor het LSB ontwikkelen die geloofwaardig is voor 
alle actoren

- Politiek draagvlak voor een coördinerende, eerder dan een uitvoerende 
rol

- Specifiek personeel, beleidsmatig + ‘brokers’ die kunnen coördineren

→Op welke schaal? Lokaal? Bovenlokaal? Binnenlokaal?

→Voordeel van LSB: lokale regie wordt open gelaten: maatwerk

→Nadeel van LSB (en sectorale wetgeving): weinig (financiële) 
stimulansen voor lokaal bestuur (uitz. Huizen van het Kind)

→Welk soort regie? (zie volgende slides)



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 sociaal beleid?



Partners & Pröpper 2004



ENKELE CASES



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


