
Bouwstenen 
voor de gezinszorg 
van de toekomst

#ZorgenVoorMorgen



In dit memorandum reiken we beleidsmakers op de 
verschillende niveau’s bouwstenen aan die onmis-
baar zijn om de toekomst van kwalitatieve zorg en 
ondersteuning aan huis te garanderen.

Ze kwamen tot stand binnen Zorggezind, 
de koepelorganisatie van de erkende diensten voor 
gezinszorg in Vlaanderen.
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V O O R W O O R D
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“

De sector gezinszorg is eens- en zorggezind klaar 
voor de uitdaging van de toekomst. Als derde 
grootste sector binnen de Vlaamse social profit, 
blijven wij ons in de komende legislatuur engage-
ren als sterke en loyale thuiszorgactor. 

Vanuit subsidiariteit moet thuiszorg een antwoord 
bieden op maatschappelijke uitdagingen zoals de 
afbouw van intramurale zorg en de vergrijzing, 
groei van eenpersoonshuishoudens, toenemende 
diversiteit enz.

Zowel in de theorie als de praktijk is iedereen het 
eens over de heilzame effecten van zorg en on-
dersteuning in de thuiscontext van de gebruiker. 
Eerdere beleidskeuzes bekrachtigen deze evolu-
tie: het is inderdaad ‘nergens beter dan thuis’. 
Dagelijks gaan duizenden verzorgenden en logis-
tiek medewerkers van diensten gezinszorg op pad 
om deze slogan in de praktijk om te zetten.

Zo legt gezinszorg meer flexibiliteit aan de dag, 
met bijzondere aandacht voor de meest kwetsba-
ren. In de hertekening van de eerstelijnsgezond-
heidszorg is ook een belangrijke rol weggelegd 
voor diensten gezinszorg. 

Ondanks het feit dat ook onze sector niet ont-
snapte aan besparingen, is er tijdens de voorbije 
legislatuur altijd sprake geweest van constructie-
ve samenwerking. Laat ons het werk vooral voort-
zetten door de conceptnota ‘Nieuw werkingskader 
voor de diensten voor gezinszorg’ verder in een 
regelgevend kader te gieten.

De verenigde diensten voor gezinszorg zijn dan 
ook steeds bereid om in dialoog te treden, in het 
belang van een sterke thuiszorg van de toekomst. 
Om samen met alle stakeholders te zorgen voor 
morgen. U ook?

Ondanks het feit dat ook onze sector niet 
ontsnapte aan besparingen, is er tijdens de 
voorbije legislatuur altijd sprake geweest 
van constructieve samenwerking. 
Laat ons het werk vooral voortzetten. 



Gezinszorg
Thuis in thuiszorg

One size fits all: zorg voor alle gezinnen

Het generiek en polyvalent karakter van gezins-
zorg maakt ons een belangrijke partner in een 
brede scope zorg- en ondersteuningssituaties. Als 
sector kijken we welwillend en met een open blik 
naar de kansen en uitdagingen van cultuursensi-
tieve zorg in een superdiverse samenleving.

Verzorgenden werken in functie van de doelstel-
lingen die in overleg bepaald worden met de cliënt 
en zijn netwerk. Ze bieden zorg en ondersteuning 
aan o.a.

• ouderen met zorgnoden
• maatschappelijk kwetsbare doelgroepen
• personen met een handicap
• personen met psychische problemen
• baby’s en hun ouders
• mantelzorgers

Door het werken met doelstellingen garanderen 
we verantwoorde zorg die betaalbaar is voor de 
gebruiker: taken worden ‘op het juiste niveau’ 
opgenomen, bv. door logistiek medewerkers of 
verzorgenden. Waar nodig zijn we als sector flexi-
bel door het aanbieden van nachtzorg, ‘s avonds 
en in het weekend. Daarnaast dragen we bij aan 
vernieuwende zorgconcepten: buurtzorg, acute 
zorg, bredere een-op-eenrelatie ...

O V E R  O N Z E  S E C T O R

Onze medewerkers komen aan huis in bijna elke 
straat in Vlaanderen:

104 erkende diensten voor gezinszorg, 
waarvan 25 private diensten en 79 diensten die 
functioneren in het kader van lokale besturen.

Samen stellen we meer dan 14.500 verzor-
genden en 5.200 logistieke medewerkers 
tewerk. Daarvan zijn bijna 97% vrouwen. 

In onze sector werken zo’n acht op tien me-
dewerkers deeltijds, terwijl dit in Vlaanderen 
gemiddeld 55,3% is. 

In 2017 waren 41% van de medewerkers in de 
gezinszorg ouder dan 50.

Het aantal gebruikers dat beroep doet op onze 
diensten zit al jaren in stijgende lijn: in 2017 ont-
vingen 111.895 gebruikers gezinszorg. 

Het aantal gezinnen dat geholpen wordt door ge-
zinszorg stijgt sterker dan de toename van het 
aantal gezinnen in Vlaanderen.      
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Sector in evolutie
De Vlaamse diensten voor gezinszorg behoren tot de snel evoluerende eer-
stelijnszorg. Ze zijn dan ook nauw betrokken bij het lopende traject om die 
eerste lijn te versterken.

Onze brede inzetbaarheid impliceert dat ook verschillende andere trajecten 
impact hebben op onze sector, zoals bv.

• uitbouw Vlaamse Sociale Bescherming en persoonsvolgende financiering
• Vlaams woonzorgbeleid voor ouderen met o.a. buurtgerichte zorg
• de visie op mantelzorg en uitvoering van het Vlaams mantelzorgplan
• het geactualiseerd dementieplan
• het regelgevend werk inzake het Lokaal Sociaal Beleid
• initiatieven inzake “werk maken van werk in de zorg”
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Het nieuwe decreet betreffende de woonzorg biedt ons een geactualiseerd 
kader. Momenteel zijn de uitvoeringsbesluiten in opmaak. Deze geven de 
conceptnota ‘Nieuw werkingskader gezinszorg’ de spreekwoordelijke handen 
en voeten. Als sector vinden we het cruciaal om hieraan mee te werken. 
Een solide en praktijkgerichte regelgeving, in combinatie met een sluitende 
subsidiëring, is voor gezinszorg en centra voor dagopvang noodzakelijk om 
te zorgen voor morgen.



B O U W S T E E N  1

Thuis- en gezinszorg moet voor iedereen 100% 
toegankelijk zijn. Alle burgers hebben recht op 
betaalbare en toegankelijke zorg op maat, be-
schikbaar als ze die nodig hebben en met respect 
voor hun autonomie.

Gelijk speelveld

Zowel vandaag als in de toekomst staat gezins-
zorg garant voor laagdrempelige en generieke 
basiszorg bij de cliënt thuis. Deze toegankelijk-
heid moet gegarandeerd worden: cliënten moe-
ten rechtstreeks en zonder financiële drempel be-
roep kunnen doen op gezinszorg. Zeker in Brussel 
merken we dat er nog veel bijkomende inspan-
ningen noodzakelijk zijn.

Naast deze rechtstreekse toegang kunnen cliën-
ten ook doorverwezen worden door andere zorg- 
en welzijnsactoren. Daarbij is keuzevrijheid een 
belangrijk principe. Cliënten moeten voldoende 
geïnformeerd worden over de verschillende mo-
gelijkheden om zelf hun zorg en ondersteuning 
te kunnen organiseren. Een gelijk speelveld tus-
sen de verschillende aanbieders is daarvoor een 
noodzakelijke voorwaarde. Enkel zo kan de cliënt 
ten volle gebruik maken van zijn recht om zelf de 
regie over zijn zorg te voeren. 

Vlaamse Sociale Bescherming

In overleg met de gebruiker en zijn netwerk be-
palen we de zorgzwaarte. Het BelRAI-instrument 
en de sociale module moeten ervoor zorgen dat 
dit op een uniforme en efficiënte manier verloopt. 
Het is hierbij belangrijk dat we snel kunnen blij-
ven inspelen op acute zorgnoden.

Mensen die gedurende een lange periode veel 
zorg nodig hebben, kunnen (naast de federale so-
ciale zekerheid) een beroep doen op de Vlaamse 
Sociale Bescherming (VSB). 

In de komende legislatuur moet gezinszorg in de 
VSB opgenomen worden. Een soepele inkanteling 
is voor de sector een belangrijk aandachtspunt. 
Enkel als er binnen de VSB voldoende middelen 
beschikbaar zijn om een antwoord te kunnen bie-
den op de diverse zorg- en ondersteuningsvra-
gen, kan keuzevrijheid worden gegarandeerd.  

In het kader van de uitwerking van de VSB mag 
de gebruikersbijdrage geen belemmering vormen 
voor een kwalitatieve zorgkeuze. De nodige zorg 
en ondersteuning vormen steeds het uitgangs-
punt, niet het vermogen van de cliënt.
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G E Z I N S Z O R G  I S  M A X I M A A L  T O E G A N K E L I J K 
V O O R  I E D E R E E N



Samengevat

• gezinszorg blijft 100% voor iedereen 
toegankelijk, waarbij we nog meer 
aandacht vragen voor de specifieke 
situatie in Brussel 

• keuzevrijheid en een gelijk speel-
veld tussen verschillende aanbie-
ders vormen de beste garantie op 
zelfregie 

• zorg voor een soepele inkanteling 
van gezinszorg binnen de Vlaamse 
Sociale Bescherming 

• maak de berekening van de ge-
bruikersbijdrage zo transparant en 
geautomatiseerd mogelijk, waarbij 
zorg voor de gebruiker betaalbaar 
blijft en de financiële leefbaarheid 
van de diensten niet in het gedrang 
komt
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Gebruikersbijdrage

Als sector verwachten we binnen de VSB een fi-
nancieringsmethodiek die inzet op het ondersteu-
nen van kwetsbare doelgroepen en maatschap-
pelijke doelstellingen. 

Dit veronderstelt een transparante procedu-
re voor de bepaling van de gebruikersbijdrage, 
met duidelijke spelregels die vertrekken vanuit 
de regierol van de cliënt. Bij voorkeur wordt de 
berekening van deze bijdrage zo veel mogelijk 
geautomatiseerd. In ieder geval moet de gebrui-
kersbijdrage de toegang voor de meest kwetsba-
ren verzekeren.



Z O R G  V O O R  Z O R G -
D R A G E R S :  V O L D O E N D E 
E N  C O M P E T E N T E 
M E D E W E R K E R S

De vraag naar thuiszorg, evenals de complexiteit 
ervan, zal enkel maar toenemen in de toekomst. 
Daarom is het essentieel om verder te investeren 
in een meersporenbeleid om de nood aan sterke 
verzorgenden en huishoudhulpen te ondervan-
gen. 

We vragen aan de toekomstige Vlaamse Rege-
ring om maximaal werk te maken van werk in 
de thuiszorg. Er is dringend nood aan nog meer 
zorgende handen met een verscheiden profiel en 
talent voor communicatie en netwerking. 

Opleiding is daarin cruciaal. Zo merken we dat in 
het regulier onderwijs de nadruk te eenzijdig op 
verzorging ligt, ten nadele van de agogische en 
pedagogische vaardigheden. Een aanpassing van 
het opleidingstraject in het secundair onderwijs 
dringt zich op, zodat schoolverlaters voldoende 
bagage hebben om in de thuiszorg aan de slag 
te gaan.

Als sector willen we verder investeren in eigen 
opleidingscentra. Deze blijven een cruciale hef-
boom voor het opleiden van volwassenen die hun 
loopbaan  willen oriënteren naar de zorg (zij-in-
stromers). We vragen aan de overheid een pas-
send kader om onze inspanningen, samen met 
alle partners, verder waar te kunnen maken.
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Competenties en gelijkwaardigheid

Naast het verzekeren van voldoende instroom, 
vragen we het beleid ook om (al dan niet sectora-
le) inspanningen rond competentiegroei en werk-
baar werk te honoreren. We denken hierbij aan 
een verdubbeling van de 2%-financieringsnorm 
voor voortgezette opleiding tot 4%.

Gezien onze verzorgenden mee instaan voor de 
realisatie van zorg- en ondersteuningsdoelen op 
de eerste lijn, willen we bij hen de competenties 
communicatie en netwerking ten volle verster-
ken. Wij blijven daarbij ijveren voor een correcte 
beeldvorming en waardering op basis van gelijk-
heid. 

Deze gelijkwaardigheid in de praktijk brengen kan 
bv. door het ondersteunen van onze vraag naar 
gelijkschakeling tussen verzorgenden en zorg-
kundigen op het onderwijskwalificatieniveau 4.

Actie!

Ondanks de inspanningen van velen blijft de nood 
aan nieuwe, competente medewerkers groot. 

Het versterken van beproefde recepten is al een 
stap in de goede richting: meer middelen voor 
trajecten die ‘elders verworven competenties’ 
(EVC) valoriseren, maximaal kansen geven aan 
zij-instromers, durven investeren in vernieuwen-
de opleidingsmiddelen (duaal, deeltijds gecom-
penseerde voortrajecten), stages en overleg met 
andere opleidingen binnen zorg en gezondheid 
enz.

Uiteraard juichen wij alle gedane inspanningen en 
toekomstige plannen toe, bv. het Actieplan 4.0 
van de Zorgambassadeur. We vragen dan ook om 
de uitvoering ervan alle kansen te geven en vol-
doende budgetten uit te trekken voor verschillen-
de campagnes die het imago en de aantrekkelijk-
heid van een job in de gezinszorg in een positief 
daglicht stellen. 

Verder vragen we ook aandacht voor een leef-
tijdsbewust personeelsbeleid. In 2017 waren 41% 
van de medewerkers in de gezinszorg 50 jaar en 
meer. Diensten doen dus veel inspanningen om 
medewerkers in dienst te houden. Daarom vra-
gen we om een leeftijdsbewust personeelsbeleid 
in de gezinszorg gepast te honoreren.

Campagnebeeld van de website opleidingzorg-
kundige.be - een samenwerkingsverband van 
diensten gezinszorg in Antwerpen om nieuwe 
cursisten warm te maken voor een opleiding tot 
verzorgende/zorgkundige
“
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Professionele omkadering: kiezen voor kwaliteit

Meer aandacht voor samenwerking. Extra bege-
leiding in complexe situaties. Coaching van mede-
werkers. Omringen van de cliënt en zijn netwerk. 
Laat het duidelijk zijn: de druk op de begeleiden-
de medewerkers van diensten gezinszorg stijgt.

De conclusies van de studie ‘Naar een gepaste 
omkadering voor de gezinszorg’ bevestigen dat. 
Deze studie werd door KU Leuven al in 2013 uit-
gevoerd op vraag van de Vlaamse Overheid. 

Daarin lezen we dat de toenmalige omkadering-
snorm van 1 op 130 (1 VTE begeleidend mede-
werker per 130 geholpen gebruikers) door bege-
leidende medewerkers als te laag ervaren wordt. 
Het spreekt voor zich dat dit nefaste gevolgen 
heeft voor de werkdruk. 

De huidige omkaderingsnorm van 1 op 120 ligt 
nog steeds te laag ten opzichte van de bevindin-
gen in het rapport van 2013. Ondertussen is de 
maatschappelijke context enkel maar blijven evo-
lueren. 

Daarom vragen we onverkort een verhoging van 
de omkaderingsnorm tot 1 VTE begeleidend me-
dewerker op 100 geholpen gebruikers. Het ont-
breekt dit voorstel alvast niet aan een weten-
schappelijke basis. 

Daarnaast vragen we om de mogelijkheid te 
voorzien om masters met een passende verloning 
te engageren binnen het korps van begeleidend 
personeel.

Stimuleer samenwerking

Als sector blijven we open staan voor elke vorm 
van samenwerking en ontschotting tussen secto-
ren. Daarom vragen we aan de Vlaamse en fe-
derale overheid om goede afspraken te maken 
over hoe welzijnswerkers en gezondheidszorg-
verstrekkers beter kunnen samenwerken. 

Concreet dient er uitvoering gegeven te worden 
aan het protocolakkoord van 21/12/2017 inzake 
de samenwerking tussen personen uit de omge-
ving van de patiënt/cliënt en gezondheidszorgbe-
oefenaars. Dit kader moet een goede samenwer-
king met gezondheidszorgberoepen bevorderen, 
met respect voor ieders eigenheid en competen-
ties.
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Betere zorg voor complexe zorgsituaties

Op vandaag investeren al heel wat diensten voor 
gezinszorg in dementiekundige basismedewer-
kers (verzorgenden, huishoudhulpen) en onder-
steunend personeel. 

Logisch gezien ongeveer zeven op tien mensen 
met dementie thuis wonen. Helaas is de nood-
zakelijke financiering hiervoor achterwege geble-
ven.

In het verleden hebben wij de noodzaak van een 
grotere interne deskundigheid over dit thema al 
ruimschoots aangehaald. 

Hierbij schuiven wij opnieuw de ambitie naar voor 
om een financiering op te zetten voor referentie-
personen voor zorg aan complexe doelgroepen. 

Door gerichte coaching van medewerkers enga-
geren deze deskundigen zich om de kwaliteit van 
zorg en ondersteuning aan personen met com-
plexe zorgnoden en hun netwerk te verhogen.



Samengevat

• blijf werk maken van een inter-
sectoraal meersporenbeleid die de 
instroom voor zorgberoepen garan-
deert 

• opleidingscentra van diensten voor 
gezinszorg zijn de beste garantie 
om kandidaten klaar te stomen voor 
de realiteit 

• ondersteun onze vraag naar gelijk-
schakeling tussen zorgkundigen en 
verzorgenden op onderwijskwalifi-
catieniveau 4 

• het verhogen van de omkadering-
snorm naar 1 VTE begeleidend me-
dewerker per 100 geholpen gebrui-
kers is essentieel om de toenemende 
complexiteit van thuiszorg op te 
vangen 

• zorg voor een aangepast opleiding-
straject dat mensen klaarstoomt 
voor de hedendaagse realiteit 

• verdubbel de 2%-financieringsnorm 
voor voortgezette opleiding tot 4% 
en verhoog digitale mogelijkheden 
van verzorgenden 

• aandacht voor referentiepersonen 
op masterniveau die door coaching 
van medewerkers de kwaliteit van 
zorg en ondersteuning verhogen 

• honoreer een leeftijdsbewust per-
soneelsbeleid in de gezinszorg

Wendbaarheid en digitale skills

Zoals hiervoor al gesteld, stijgt de vraag naar 
zorg en ondersteuning in de thuisomgeving. Hier-
door moeten verzorgenden steeds meer flexibi-
liteit aan de dag leggen, met meerdere kortere 
aanwezigheden en bijhorende verplaatsingen.

Deze nood aan wendbaarheid mag niet onder-
schat worden. Zorg op maat realiseren betekent 
ook zorg bieden ‘s avonds, ‘s nachts en tijdens 
weekends. Zo zal de verzorgende, vanuit zelfma-
nagement, aan het stuur van de eigen job zitten, 
met meer verantwoordelijkheid en wendbaarheid 
om te dragen. We vragen aan de overheid om een 
kader te creëren waarbinnen deze kan vormgege-
ven worden. 

Het verhogen van digitale mogelijkheden van 
verzorgenden is een eerste belangrijke stap. Als 
sector vinden we de toegang van verzorgenden 
tot het digitaal zorg- en ondersteuningsplan es-
sentieel.
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Volwaardig op de eerste lijn

Het waarmaken van een geïntegreerd zorgaan-
bod op de eerste lijn zien we als een belangrij-
ke verantwoordelijkheid waar we als sector actief 
aan willen bijdragen. Als diensten voor gezinszorg 
hebben we alles in huis om ons hierin te onder-
scheiden. 

Zo zijn we als volwaardige zorgactor betrokken 
in heel uiteenlopende situaties. In het belang van 
de cliënt gaan we voluit voor afstemming en sa-
menwerking met andere zorg- en welzijnsactoren 
waarbij ook de buurt en informele zorg als part-
ners betrokken worden.

Vanuit onze altijd-nabij-positie zijn we goed ge-
plaatst om interdisciplinaire samenwerking, zorg-
coördinatie en casemanagement mogelijk te ma-
ken en te stimuleren. Conform de beslissing in de 
Zorgvernieuwingsprojecten ouderenzorg (ZP3), 
zijn ook de begeleidende medewerkers van dien-
sten gezinszorg erkend om complexe zorgsitua-
ties binnen het geheel van eerstelijnszorg in goe-
de banen te leiden.

S T E R K E  E N  F U T U R E P R O O F  O R G A N I S A T I E S . 
G E Z I N S Z O R G  A L S  V O L W A A R D I G E  S P E L E R  O P 
D E  E E R S T E  L I J N
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Duurzame bedrijfsvoering garanderen

De eerder geschetste Vlaamse Sociale Bescherming 
(VSB) moet niet enkel de gebruiker maar ook de 
financiële gezondheid van de diensten ten goede ko-
men. Daarom pleiten wij voor de invoering van een 
zorgticket dat toeleidt naar erkende zorgactoren. 

Daarnaast verwachten we dat de persoonsvolgende 
financiering ook een organisatiegebonden compo-
nent bevat. Dit moet de financiële leefbaarheid en 
duurzame bedrijfsvoering van de diensten verzeke-
ren.

Verder vragen we binnen de VSB een financierings-
methodiek die inzet op kwetsbare doelgroepen en 
het ondersteunen van maatschappelijke doelstellin-
gen. Het is belangrijk dat diensten niet financieel 
afgestraft worden bij het ondersteunen van zwaar 
zorgbehoevenden. 

Daarom vragen we met aandrang om voor diensten 
een compensatiemechanisme in te bouwen als er 
langdurige zorg wordt gegeven aan kwetsbare doel-
groepen die een lagere gebruikersbijdrage betalen. 



Memorandum gezinszorg - verkiezingen 2019 | 13

De hantering van een groeipad van 4% in het 
aanbod gezinszorg is voor onze sector doorslag-
gevend om te kunnen blijven antwoorden op 
maatschappelijke evoluties en steeds complexere 
zorgnoden.
“

Ruimte voor groei

Het urencontingent van de sector wordt (onder 
andere) afgestemd op de programmatienorm: 
een inschatting van het aantal benodigde uren 
zorg in Vlaanderen, op basis van de leeftijd van 
de bevolking.

Op vandaag zijn deze programmatiecijfers enkel 
gebaseerd op leeftijd. Daardoor gaan ze voorbij 
aan demografische evoluties en wordt er geen 
rekening gehouden met de diversificatie in doel-
groepen. 

Volgens de berekening van de programmatie door 
de overheid in 2018, is er in Vlaanderen nood aan 
22.616.378 uren gezinszorg. Het totaal aantal 
subsidiabele uren gezinszorg is in 2018 vastge-
legd op 17.699.412 uren. Er is dus een significan-
te discrepantie is tussen de programmatie en de 
subsidiabele uren.

Daarom pleiten we als sector dat het in de regel-
geving opgenomen groeipad van 4% op het uren-
contingent effectief wordt gerealiseerd, om deze 
discrepantie op lange termijn weg te werken. 

Ons pleidooi voor een groeimarge van 4% stellen 
we in afwachting van een betere en op onderzoek 
gevestigde herberekening van de programmatie. 

Die verbeterde programmatie moet ons inziens 
rekening houden met meer factoren dan louter 
de leeftijdsgegevens in de bevolking, zoals maat-
schappelijke en demografische evoluties.



Samengevat

• realiseer een nieuw voorstel van 
programmatie dat rekening houdt 
met reële tendensen 

• realiseer het in de regelgeving op-
genomen groeipad van 4% op het 
urencontingent  

• laat onze diensten ook het voor-
touw nemen in zorgcoördinatie en 
casemanagement op de eerste lijn 

• voorzie een compensatie bij langdu-
rige zorg aan zwaar zorgbehoeven-
den 

• regelluwte en projectmiddelen die 
ons toelaten op zoek te gaan naar 
samenwerking,innovatie en nog 
meer kwaliteit

Innovatie en kwaliteit

Om onze rol in de eerste lijn waar te maken, moet 
gezinszorg als volwaardige actor in de digitale ge-
gevensdeling meegenomen worden. De toegang 
van verzorgenden tot het digitaal zorg- en onder-
steuningsplan is daarbij cruciaal.

Qua digitalisering zijn er nog veel andere noden. 
Door aan het stuur te zitten van de creatie van 
een nieuwe BelRAI-applicatie, nemen we als sec-
tor alvast onze verantwoordelijkheid. Ook het 
werken aan gedragen kwaliteitsindicatoren en 
onze betrokkenheid in het Vlaams Instituut voor 
Kwaliteit van Zorg (VIKZ) kaderen hierin. Daarom 
vragen we bijkomende middelen om nog meer in-
novatieve projecten te kunnen opzetten. 

Regelluwte

Diensten voor gezinszorg engageren zich voor 
nog meer samenwerking en afstemming. Vanuit 
het subsidiariteitsprincpe vragen we een regelluw 
kader om alle mogelijke vormen van samenwer-
king te onderzoeken, over sectoren en beleidsni-
veau’s heen. 

Verder willen we met de verschillende overheden 
en betrokkenen in dialoog treden over de nieuwe 
deeleconomie- en burger tot burger-initiatieven. 

Hoewel we erkennen dat dergelijke initiatieven 
een aanvulling zijn op het antwoord op zorg- en 
ondersteuningsvragen, vragen we om een maxi-
male alignering met meerwaarde voor te leggen. 
Het is niet de bedoeling om doublures te creëren 
voor de courante opdracht van erkende diensten.
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“Om een beeld te krijgen van wat de verzorgende 
voor de cliënt betekent, werd in een open vraag 
gepeild naar wat de cliënten zouden missen in-
dien de verzorgende acht weken niet zou komen. 
Niet minder dan 56 procent van de cliënten ver-
wees naar ‘de babbel’ die ze met de verzorgende 
hebben.”

Uit “Een babbel verzacht de eenzaamheid”, 

Sociaal.Net - 23-01-2019

Door het bieden van zorg en ondersteuning brengen 
verzorgenden ook menselijk contacten binnen bij ge-
bruikers. Onze langdurige hulpbeurten helpen een-
zaamheid voorkomen en dragen rechtstreeks bij tot 
een hogere levenskwaliteit. Voor tienduizenden mensen. 
Elke dag opnieuw.

“



B O U W S T E N E N  V O O R
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