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Kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning vragen om een sterke integratie van zorg- en welzijnsactoren. Dit 

impliceert samenwerking op teamniveau in de zorg en ondersteuning van individuele personen en hun 

context. Een sterke samenhang en coördinatie tussen organisaties over de sectoren heen zijn hiervoor een 

noodzakelijke voorwaarde.  

Het SWVG realiseerde een aantal studies die binnen dit globale thema inspiratie kunnen bieden voor beleid, 

praktijk, opleiding en verder onderzoek.  

Dit beleidssymposium biedt de gelegenheid tot gedachtewisseling met sleutelfiguren uit het Vlaamse zorg- en 

welzijnslandschap.  

http://www.steunpuntwvg.be/
mailto:swvg@kuleuven.be


  

 

11u tot 12u30 – plenair gedeelte 

Verwelkoming  
Chantal Van Audenhove, promotor-coördinator Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

Situering van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Wouter Beke, minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 

 

Geïntegreerde zorg en ondersteuning: een vlag die vele SWVG-ladingen dekt  
Chantal Van Audenhove & Anja Declercq, KU Leuven 

 

Impact van de covid-19-crisis op de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren en hun samenwerking 
Paul Gemmel, UGent & Anja Declercq, KU Leuven 

 

De covid-19 crisis als stress-test voor geïntegreerde zorg en ondersteuning 
Discussiepanel met de partners van het Steunpunt, onder leiding van Dominique Verté, VUB 

 

14u tot 15u30 – keuze tussen vier workshops 

Na een inleiding door de onderzoekers is er ruimte voor discussie met enkele experten en de deelnemers.  

Workshop 1 - Het geïntegreerd breed onthaal: van evaluatieonderzoek naar praktijkontwikkeling 

Peter Raeymaeckers, UAntwerpen & Koen Hermans, KU Leuven 

Netwerken zijn cruciaal om op het lokale niveau een gedegen antwoord te voorzien op de fragmentering van 

de hulpverlening en de complexe problemen van kwetsbare doelgroepen. Recent werd in Vlaanderen het 

concept van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) naar voren geschoven om op het lokale niveau 

onderbescherming tegen te gaan en rechten te realiseren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.  

We presenteren de resultaten van het evaluatieonderzoek naar werkzame principes van GBO-praktijken en 

bekijken hoe dit onderzoek kan bijdragen tot verdere ontwikkeling en implementatie in Vlaanderen.  

Workshop 2 - BelRAI in de geestelijke gezondheidszorg voor personen met integrale zorgnoden 

Chantal Van Audenhove & Anja Declercq, KU Leuven 

Sedert enkele jaren wordt BelRAI via pilootprojecten ingevoerd in verschillende welzijns- en 

gezondheidssectoren. Ook in de GGZ is er meer recent een aantal stappen gezet voor een brede invoering van 

specifieke instrumenten uit het interRAI assessment systeem.  

In deze workshop situeren we de nood aan en het belang van de BelRAI in de GGZ voor de doelgroep van 

personen met integrale zorgnoden. We staan stil bij de verschillende vormen van continuïteit in de zorg en de 

wijze waarop een assessment systeem zoals BelRAI het verschil kan maken.  

De instrumenten en tools worden voorgesteld en de stappen in het onderzoek toegelicht. Enkele voorbeelden 

van de output illustreren de gebruiksmogelijkheden voor verschillende stakeholders zoals de personen met 

een zorgnood, het personeel, het management en de overheden.  

 



  

 

 

Workshop 3 - Voorstelling van de “Survey informele zorg in Vlaanderen” 

Margot Bracke & Dimitri Mortelmans, UAntwerpen 

Maatschappelijke en demografische veranderingen én een beleid gericht op de ‘vermaatschappelijking van 

zorg’ bevestigen het toenemend belang dat wordt gehecht aan informele zorg.  

In deze workshop wordt cijfermatig een beeld gegeven van verschillende informele zorgvormen bij Vlamingen 

van 18 jaar en ouder.  De focus ligt o.m. op twee groepen informele zorggevers, nl. mantelzorgers en 

zorgvrijwilligers.  

Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van een random steekproef getrokken uit het Rijksregister van  

21.096 personen van 18 jaar en ouder die zich in een privaat huishouden in Vlaanderen bevinden. De eerste 

resultaten van het onderzoek bevestigen de uitdrukkelijke nood aan hulp of ondersteuning omwille van een 

langdurige ziekte, gezondheidsprobleem of beperking.  

De resultaten van het onderzoek worden besproken in het kader van het Vlaamse beleid inzake mantelzorg. 

Workshop 4 - Technologische en digitale toepassingen in zorg & welzijn 

Eva Van Assche, Steven Joris & Tom Van Daele, Thomas More 

Deze workshop verschaft inzicht in onderbouwde technologieën met relevantie voor de Vlaamse zorg- en 

welzijnssectoren. Selectief en gericht gebruik van technologie binnen zorg en welzijn kan namelijk een 

betekenisvolle impact hebben op de kwaliteit van die zorg en de rol die gebruikers hierin opnemen. Niettemin 

is er wel een contrast tussen wat kan en wat in de praktijk is toegepast.  

Om die kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen kan meer worden ingezet op kennistranslatie en 

gerichte implementatie. Het brede domein van technologie in zorg en welzijn met een evoluerend en soms 

ook volatiel karakter - toepassingen en mogelijkheden komen en gaan - bemoeilijkt zo’n doordachte 

implementatie. Zowel voor beleid als praktijk is het daarom moeilijk om geïnformeerde beslissingen te maken 

om eHealth, teleconsultaties en andere vormen van digitale contacten duurzaam en succesvol te integreren 

in de (samenwerking tussen) zorg- en welzijnsorganisaties.  

De workshop biedt een beknopt overzicht van de voornaamste inzichten en beleidsaanbevelingen. 

Registreren  

Early bird (tot en met 31/10) – 70 EUR 

Normal fee (van 1 november tot en met 21 november 2021) – 85 EUR 

 

https://www.kuleuven.be/register/en/swvg-2021/step1

