
zorgen    voor    morgen

Aandachtspunten voor een goed zorgbeleid in Herentals





Zorg dragen voor anderen...… 

Het zit in het DNA van Beweging.net en zijn partners. Vooral
Familiehulp, Samana, CM, OKRA, Femma … bewijzen dit dagdagelijks. 
Ook het lokaal bestuur van Herentals kan heel wat betekenen voor de 
mensen die zorg nodig hebben en voor diegenen die zorg dragen of 
verlenen aan anderen.

Naar aanleiding van de provincieraads- en gemeenteverkiezingen op 
14 oktober 2018 wenst Beweging.net Herentals een aantal duidelijke en 
gedragen standpunten in te nemen over een aantal maatschappelijke 
thema’s, die gelinkt zijn aan het zorgvraagstuk. 

De lokale afdeling Beweging.net Herentals heeft hiervoor een breed 
draagvlak gecreëerd en een bevraging  opgezet bij bestuursleden en 
vrijwilligers van diverse partnerorganisaties. Dat vormt de basis voor 
dit memorandum “zorgen voor morgen”. 
Beweging.net Herentals durft te hopen een aantal van deze standpun-
ten straks terug te vinden in de verschillende verkiezingsprogramma’s.



1. Vrijwilligerswerk
Beweging.net Herentals Zorgen voor morgen

Uitdaging 
We spreken van vrijwilligerswerk als mensen zich inzetten in een 
organisatie die geen winst nastreeft, ze hiervoor niet betaald worden 
en dit vrijwillig doen. Niemand kan gedwongen worden om vrijwilli-
gerswerk te doen. Activiteiten in  privé-of in familieverband zijn geen 
vrijwilligerswerk. Volgens het ouderenbehoeftenonderzoek is er nog 
een behoorlijk potentieel aan vrijwilligers onder de actieve senioren 
in Herentals.  

Visie
Het is belangrijk dat het lokaal bestuur acties onderneemt om ener-
zijds meer inwoners aan te zetten tot vrijwilligerswerk en anderzijds 
de bestaande vrijwilligers goed te ondersteunen zodat ze gemoti-
veerd aan de slag blijven. Zeker voor hen die op de een of anders 
wijze individueel of in verenigingsverband zorgtaken willen opnemen. 

Beweging.net Herentals vindt het cruciaal dat er duidelijke richt-
lijnen komen en er opleidingen georganiseerd worden voor zowel 
vrijwilligers als de professionelen die met zorgvrijwilligers werken. 
Zo kan een goede en noodzakelijke relatie worden opgebouwd tus-
sen vrijwillige en de professionele zorgverstrekkers. Het creëren van 
overlegmogelijkheden tussen informele en formele zorgverstrekkers 
kan een goede samenwerking optimaliseren.



Voorstellen

➠ Het lokaal bestuur voorziet in opleidingen voor zorgvrijwilli-
gers en professionals die met elkaar dienen samen te werken. 
Deze opleidingen omvatten niet enkel vaardigheden, inhoude-
lijke en technische ondersteuning. Maar om zo efficiënt mo-
gelijk samen te werken is ook inzicht in verschillende vernieu-
wende samenwerkingsmodellen  vereist.

➠ Het lokaal bestuur zorgt voor een goede vrijwilligersver-
zekering en brengt deze verzekering zelf in orde voor elke 
vrijwilliger om administratieve overlast  bij de vrijwilligers te 
vermijden. 

➠ Het lokaal bestuur registreert alle lokale vrijwilligers en 
organiseert  een vacaturebank van allerhande vrijwilligers-
werk. Beweging.net Herentals vraagt aan het lokaal bestuur 
om 1 contactpunt te hebben voor alle vrijwilligers en te streven 
naar een zo goed mogelijke match tussen de geïnteresseerde 
vrijwilligers (aanbod) en de verschillende vrijwilligerstaken 
(vraag). 
 



2. mantelzorg
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Uitdaging 
Een mantelzorger is iemand die ondersteuning, hulp of zorg biedt 
aan personen die omwille van ziekte, ouderdom of een beperking 
zorgbehoevend zijn. Mantelzorg is geen beroep. Mantelzorgers 
bieden frequente hulp aan dierbaren (bijvoorbeeld aan een partner, 
kind, ouder of vriend) en doen dit veelal belangeloos. 

Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Maar het is wel een noodzake-
lijke aanvulling op de professionele hulp. De mantelzorgers zijn het 
noodzakelijke bindmiddel om, naast de thuiszorgdiensten, de zorg 
optimaal te kunnen georganiseerd te krijgen. Vrijwilligers kiezen 
bewust waar en wanneer ze mensen helpen en doen dit vaak via een 
specifieke organisatie.

Mantelzorg overkomt je vaak en je neemt dan de bewuste keuze voor 
deze vorm van zorg te gaan. Mantelzorgers vormen een essentiële 
schakel in het leven van de zorgbehoevenden die zij verzorgen en zijn 
een belangrijke schakel in het betaalbaar houden van de zorg. 
Zij verdienen dan ook alle aandacht van het lokaal bestuur. Ze heb-
ben baat bij initiatieven die hen  erkennen, informeren en ondersteu-
nen in de uitvoering van hun zorgopdracht.



Visie
Beweging.net Herentals vindt het belangrijk om mantelzorgers 
te betrekken bij alle beslissingen die betrekking hebben op de 
zorgbehoevende. Men moet zich bewust zijn van het feit dat 
mantelzorgers ook behoefte hebben aan ondersteuning. Niet 
elke mantelzorger heeft dezelfde draagkracht en draaglast. 
Het is belangrijk dat het lokaal bestuur hiervoor de nodige ac-
ties onderneemt. Beweging.net Herentals vindt het belangrijk 
dat het lokaal bestuur initiatieven opzet ter ondersteuning van 
de mantelzorgers.

Voorstellen
➠ Het lokaal bestuur geeft meer bekendheid aan de mantel-
zorgpremie.

➠ Het lokaal bestuur neemt voor het verkrijgen van de man-
telzorgpremie niet de zorgleeftijd en/of het inkomen van de 
zorgbehoevende als uitgangspunt, maar houdt rekening met de 
zorgzwaarte (te bepalen via de gestandaardiseerde schalen). 
De gemeente werkt hiervoor best samen met de mutualiteiten 
om informatie aangaande de zorgzwaarte in te winnen.

➠ Om de kosten voor de mantelzorgen financieel dragelijk te 
houden reikt het lokaal bestuur aan de mantelzorger een vast 
mantelzorgbedrag per maand uit i.p.v. jaarlijks. 

➠ Het lokaal bestuur neemt automatisch het initiatief om, 
wanneer iemand informeert naar de mantelzorgpremie of zich 
als mantelzorger registreert, een map aan te reiken met infor-
matie over aangewezen zorghulpmiddelen, bestaande onder-
steuningsdiensten en –organisaties, praktische richtlijnen over 
de organisatie van de mantelzorg binnen de familie, info over 
de diverse vormen van opvang, richtlijnen i.v.m mogelijkheden 
tot woningaanpassingen (al of niet gesubsidieerd) …

➠ Het lokaal bestuur ondersteunt en/of investeert mee in 
opvanginitiatieven voor zorgbehoevenden (zoals collectieve au-
tonome dagopvang, kortverblijf, nachtopvang…) om de mantel-
zorger beter te ondersteunen. 
 



3. thuiszorg
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Visie 
Het credo dat mensen het liefst thuis, in de vertrouwde omgeving 
verblijven, is meer dan ooit van kracht. Ook – en misschien voor-
al – wanneer men geconfronteerd wordt met een zorgvraag en men 
beroep moet doen op thuiszorg. Een overheid die pleit om deze zorg 
dicht bij de burgers te organiseren heeft de taak om het aanbod van 
zorg in beeld te brengen en te zorgen dat dit in het bereik van alle 
burgers met een zorgvraag komt. 
Residentiële zorg en thuiszorg zijn complementair en er zijn meer en 
meer mogelijkheden om bij een toenemende behoefte aan zorg de 
opvolging  van de zorg naadloos te laten verlopen. Een lokale over-
heid dient actief tussen te komen om dit zorgcontinuüm te realise-
ren. Innovatieve projecten omtrent collectieve opvang, dagopvang, 
kortverblijf, herstelzorg, … verdienen ondersteuning.

Uitdagingen :
Er zijn een aantal voorwaarden/ uitdagingen waaraan voldaan moet 
worden om onze visie te realiseren : 

➠ Multidisciplinair overleg (MDO) moet men niet alleen behouden 
maar verder uitbouwen. Een lokale overheid kan faciliteren

➠ De lokale overheid zal uitvoering moeten/kunnen geven aan het 
decreet sociaal lokaal beleid. Hierin krijgt het vorm geven aan een  
geïntegreerd breed onthaal (GBO) een centrale plaats. We verwach-
ten dat de lokale overheid dit opzet in dialoog met alle partners actief 
op de eerstelijn. 



➠ Bij de uitwerking van de eerstelijnszorg (ELZ) Midden Kempen is 
de lokale overheid een medebepalende actor. We mogen verwachten 
dat men hier met veel zorg invulling geeft aan de wijze waarop zorg 
en welzijn in de thuiszorg gerealiseerd wordt.

Voorstellen :
➠ Een centrale loketfunctie (bijv. in het GBO) waar men de zorgvra-
gers alle informatie ter beschikking stelt. Hier kan men het zorg-
aanbod bundelen en in beeld brengen van de zorgvrager (en/of zijn 
mantelzorger)

➠ Faciliteren/ organiseren van een netwerk van zorgverleners op 
niveau van de stad. Mensen die elkaar kennen, zullen samen de zorg 
opnemen/organiseren. Multidisciplinair overleg samen met de cli-
ent/ zorgvrager en zijn mantelzorger is een essentieel onderdeel van 
de organisatie van thuiszorg. 

➠ Het OCMW dient proactief burgers te informeren. Het oprichten 
van bezoekersteams kan hierbij een hulpmiddel zijn.  Zij kunnen 
bijvoorbeeld de doelgroep van 80 + bezoeken, peilen naar hun noden 
en hun vragen. Want de groep van 80+ zal de  komende jaren enorm 
stijgen. Om die bezoekerteams vorm te geven,  kan er beroep ge-
daan worden op vrijwilligers. Uit onderzoek is immers gebleken dat 
27% van de senioren aangeeft om actief vrijwilligerswerk te willen 
doen. Mits de nodige ondersteuning kan deze groep hiervoor inge-
schakeld worden.

➠ Pleidooi voor “levenslang” wonen. Aangepast wonen bij nieuwe 
bouwaanvragen als uitgangspunt meenemen. 

➠ Op haar beurt kan de lokale overheid de nodige aandacht geven 
aan de inrichting van de openbare ruimte. Er zijn goede voorbeel-
den waaruit blijkt dat een aangepaste omgeving de kwaliteit van het 
leven van zorgvragers betekenis vol kan verbeteren.



4. buurtgerichte zorg
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Visie
Een zorgzame buurt wordt omschreven als een buurt waar de voor-
waarden vervuldt zijn opdat mensen, ongeacht hun leeftijd of zorg-
behoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen. 
Buurtgerichte zorg is een toekomstmodel voor de organisatie van het 
ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen om hulp- en 
zorgverlening voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar 
te houden. Dit model biedt kansen om de kwaliteit van het leven te 
verhogen en de kosten van de hulp- en zorgverlening te beheersen. 
Het beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wo-
nen, zorg en welzijn.

Uitdaging
Buurtgerichte zorg laat alle zorg- en welzijnsactoren lokaal sa-
menwerken, dicht bij de zorgbehoevenden. Om de kwaliteit van de 
zorg voor alle lagen van de bevolking te kunnen waarborgen is een 
structurele samenwerking nodig tussen de lokale overheid, formele 
en informele zorgverstrekkers, gebruikers, ontwikkelaars en andere 
partners in de zorgsector. De buurt wordt de draaischijf van zorg en 
welzijn. Hier is, volgens Beweging.net Herentals, een belangrijke rol 
voor de  lokale overheid weggelegd.



Voorstellen
➠ Naar analogie met de Buurtinformatienetwerken (BIN’s) stimu-
leert de lokale overheid de oprichting van Buurtzorgnetwerken die 
zich richten op het welzijn en zorgondersteuning van mensen in de 
nabije omgeving.

➠ Ter versterking van de sociale cohesie stelt het lokaal bestuur 
materialen,  premies en betaalbare infrastructuur  ter beschikking 
om buurtversterkende activiteiten mogelijk te bestuur maken.

➠ Het lokale bestuur benut meer schoolinfrastructuur  en andere 
openbare gebouwen om verenigingen en wijkgerichte activiteiten te 
ondersteunen. 

➠ Het lokaal bestuur stimuleert samenwerking over de grenzen van 
voorzieningen, beheersinstanties en werkvormen heen om te komen 
tot multidisciplinaire wijkteams.

➠ Het lokaal bestuur kijkt bij bouwprojecten verder dan zijn neus 
lang is, door niet enkel juridische en wettelijke aspecten in be-
schouwing te nemen, maar ook de impact van sociaal wonen mee te 
nemen bij de beslissing over bouwprojecten. 
 
➠ Het lokaal bestuur zorgt ook voor een goede sociale mix bij woon-
projecten (kinderen, ouderen, mensen met een beperking)

 



5. residentiele  zorg
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Uitdaging 
Wanneer de zorgnood te groot wordt of omwille van andere omstan-
digheden moeten ouderen vaak verhuizen naar een woonzorgcen-
trum of een andere vorm van residentiële ouderenzorg. Omdat er 
de komende jaren steeds meer 65-plussers zullen bijkomen en de 
groep 80-plussers ook nog zal toenemen, zullen er sowieso meer 
residentiële plaatsen nodig zijn in woonzorgcentra.

Residentiële ouderenzorg is duur. Zowel het verblijf zelf als de inten-
sieve zorgverlening kost veel meer dan zolang mogelijk in eigen huis 
te wonen, aangevuld met professionele hulp. Ook in een residentiële 
setting is een kwaliteitsvol leven noodzakelijk. Het is belangrijk om 
iedereen, in deze omgeving, te respecteren en hen zo goed mogelijk 

Visie
Beweging.net Herentals vindt dat de overheid in alle sectoren van 
welzijn, zorg en sociaal beleid best zelf actief blijft als actor en 
initiatiefnemer.Op dit ogenblik neemt de privatisering van de rust-
huissector pijlsnel toe. Dit is verontrustend omdat zij vaak minder 
inspanningen doen om voldoende personeel in te zetten, lagere 
voedingsnormen hanteren en minder inzetten op patiëntenopvolging. 
Het lokaal bestuur is de aangewezen instantie om als  belangrijke 
stabiliserende factor  op te treden en zo de dynamieken van een 
commerciëele markt te temperen. Zij  kan standaarden instellen 
voor kwaliteit en prijssetting, de vinger aan de pols houden, hiaten en 
lacunes invullen, de toegankelijkheid waarborgen en ook het aanbod 
garanderen t.a.v. kwetsbare mensen. 



Voorstellen

➠ Het is noodzakelijk dat het lokaal bestuur blijft investeren in 
openbare woonzorgcentra en ervoor ijvert om woonzorgcentra in 
eigen handen te houden en verder uit te bouwen. Zo kan het lokaal 
bestuur de kwaliteit bewaken en de markt beïnvloeden. 

➠ Er is nood aan diverse kleinschalige opvanginitiatieven dicht in 
de woonomgeving van mensen  zodat ze voldoende contact kunnen 
houden met hun vertrouwde sociale omgeving. 
 

te animeren, te ondersteunen en  te verzorgen. De gemiddelde dag-
prijs in de provincie Antwerpen ligt op € 58,72. In Herentals bedraag 
deze op 2 oktober 2017 zelfs € 61,24.

Beweging.net Herentals maakt zich zorgen over de toenemende ver-
markting van de zorg. Dit houdt in dat de overheid zich terugtrekt en 
het initiatief aan ‘de vrije markt’overlaat om zorgvraag en –aanbod 
op elkaar af te stemmen. 
Het lokaal beleid moet alert blijven en oog hebben van wat er zich op 
dit vlak in de gemeente afspeelt. In samenwerking met het mid-
denveld dient zij te streven om een zo goed en efficiënt mogelijke 
dienstverlening af te leveren, afgestemd op veranderende behoeften, 
waarbij kwaliteit en prijs zich optimaal tegenover elkaar verhouden. 
Wetende dat een commercieel woonzorgcentrum gemiddeld duur-
der is dan een openbaar woonzorgcentrum moet het lokaal bestuur 
dit vermarktingsproces nauwgezet opvolgen. 



6. betaalbaarheid van de zorg
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Uitdaging 
Ouders hebben een onderhoudsverplichting tegenover hun kinderen, 
en kinderen ook voor hun ouders. Dat staat zo in de wet. Er zijn nog 
verschillende ouderen die er niet in slagen om een verblijf in een 
woonzorgcentrum zelf te betalen. Vaak dienen zij aan te kloppen bij  
het OCMW om financiële ondersteuning. Het OCMW kan dan op zijn 
beurt die factuur doorsturen aan de kinderen, wat op heel wat plaat-
sen gebeurt. Dat noemt men de onderhoudsplicht. Het is belangrijk 
dat zorgverstrekking betaalbaar is en blijft voor alle zorgbehoeven-
den, zonder beslag te leggen op de kinderen. 

Visie
Wettelijk gezien mag het OCMW de partner of kinderen om een 
financiële tussenkomst vragen. Het OCMW van Herentals past deze 
regeling in principe niet toe. Enkel bij onduidelijkheden of ingeval van 
schenking wordt er door de sociale dienst een onderzoek ingesteld. 
Beweging.net Herentals pleit ervoor om die regeling te behouden.



Voorstellen
➠ Het lokaal bestuur garandeert dat de onderhoudsplicht van kin-
deren voor hun ouders ongewijzigd blijft.  

➠ Het stimuleren en ondersteunen van buurtzorg, mantelzorg, vrij-
willigerswerk en thuiszorg zal de betaalbaarheid van de zorg in de 
hand houden.

➠ In Herentals opende onlangs een wijkgezondheidscentrum de 
deuren. Het stimuleren van samenwerkingen met dit centrum kan 
voor veel mensen een belangrijke factor zijn om hun zorg betaalbaar 
te houden.




