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RolMobiel bevordert inclusie van burgers met een mobiliteitsbeperking door het aanbieden van aangepast vervoer in de regio Kempen en zoekt naar nieuwe opportuniteiten,

Welzijnszorg Kempen

ondersteunt de

vennoten in hun lokaal

sociaal beleid door het

aanbieden van

kwaliteitsvolle en

innovatieve

dienstverlening

Bestendigen van de huidige

dienstverlening van

RolMobiel en zoeken naar

nieuwe opportuniteiten in

aangepast vervoer

l) Uitbouw wagenpark

2) Optimalisatie inzet wagenpark

3) Uitbreiding chauffeurspool

4} Realisatie afspraken ka d er met lokale

besturen

5) Kwaliteitsbewaking

6) Onderzoek naar opportuniteiten in kader

van het aanbod van aangepast vervoer in de

regio Kempen

7) Algemene financiering

Afspraken ka d er met specifieke aandacht

voor gebruikers die geen financiële

draagkracht hebben

1} Tevredenheidsmeting bij gebruikers

en vennoten van RolMobiel

2) Optimalisatie van toeleidingskanalen
(digitale en andere kanalen)

In samenwerking met IOK en andere

stakeholders onderzoek voeren naar:

- participerende rol WZK in de

vervoersregio

- hiaten en mogelijkheden in aanbod van

groepsvervoer

- dispatch / ondersteuning

mindermobielen centrale van lokale

besturen in samenwerking met andere

aanbieders van particulier vervoer

- mogelijkheden extra begeleiding voor

gebruikers van dienst aangepast vervoer

(i.f.v. doktersbezoek,...)

- de inkanteling van het aangepast

vervoer in het decreet

basisbereikbaarheid en de implicaties

ervan

Aantal wagens

Aantal ritten tijdens daluren

Aantal chauffeurs

Ontwikkelen van een

afsprakenkader dat gedragen is

door stuurgroep en bestuur

Mate van tevredenheid bij

gebruikers

Mate van tevredenheid bij lokale

besturen

Aantal aanmeldingen via digitale

en andere kanalen

Resultaten onderzoeken

2020-2023

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

RolMobiel

RolMobiel

RolMobiel

RolMobiel

RolMobiel

RolMobiel

RolMobiel

Dienst Informatieveiligheid profileert zich als kenniscentrum voor lokale besturen inzake privacy en informatieveiligheid met specifieke aandacht voor de lokale vertaling.

Welzijnszorg Kempen

ondersteunt de

vennoten in hun lokaal

sociaal beleid door het

aanbieden van

kwaliteitsvolle en

innovatieve

dienstverlening

Verder optimaliseren van

de dienstverlening

Informatieveiligheid en

zoeken naar nieuwe

opportuniteiten

l) Onderzoek mogelijkheden en aankoop

beheerssoftware informatieveiligheid en

privacy

2) Ontwikkelen modeladviezen en

bijhorende standaarddocumenten met oog

voor de lokale invulling en praktische

vertaalslag.

3) Verdere uitbouw van het kenniscentrum

4} Verhogen van de awareness rond

informatieveiligheid en GDPR bij lokale

besturen

5) Sensibiliseren m.b.t. de integratie van

risico-analyse in dagelijkse werking,

besturen ondersteunen bij 'privacy by

design'

6) Uitwerken van een gemeenschappelijke

professionele norm/standaard m.b.t de

dienstverlening van de consulenten

7) Algemene financiering

l) Focus op symbiose tussen wettelijk

kaderen pragmatisch gebruik.

2) Proactief inzetten op nieuwe

manieren van gegevensopslag en

gegevensdeling (bv. sociale media,

gedeelde documenten via

googledrive,...).

3) uitwerken protocol ivm uitwisseling

van cliëntgegevens in de zorg met oog

op optimale hulpverlening.

Verhogen expertise en specialisaties

binnen het team

Resultaten onderzoek en

aanbesteding via

overheidsopdracht

Jaarlijks 4 uitgewerkte thema's

ten behoeve van de gebruikers

met rapportage aan de

stuurgroep en een tussentijdse

tevredenheid s meting in 2021

Rapportage m.b.t. gevolgde

vormingen, verzamelen van

good practices/

tevredenheid s meting in 2021

3 campagnes per jaar in lokale

besturen + organisatie van een

jaarlijks vonningmoment voor

de besturen

Rapportage aan de stuurgroep

Bestaan van een

gemeenschappelijke

professionele norm/standaard

Rapportage aan de stuurgroep
einde 2020

2020-2021
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Dienst Collectieve Schuldenregeling zet zich in voor de meest precaire cliëntsystemen waarbij uitbreiding aantal vennoten mogelijk moet zijn met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.

Welzijnszorg Kempen

ondersteunt de

vennoten in hun lokaal

sociaal beleid door het

aanbieden van

kwaliteitsvolle en

innovatieve

dienstverlening

Verder optimaliseren van

de dienstverlening
Collectieve

Schuldenregeling

l) Uitlijnen van de wederzijdse

verwachtingen tussen schuldbemiddelaar en

OCMW

2) Optimaal benutten van de dienstverleninÉ

voor de meest precaire cliëntsituaties

3) Uitwerken van afspraken bij verhuis van

een cliënt naar een andere gemeente

4) Optimaliseren signaalfunctie

schuldenproblematiek t.a.v. stakeholders

(lokale besturen, BIZ Kempen,
overlegstructuren WZK,...} en 'hogere'

overheden

5} Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij

de dienst door andere besturen met behoud

van de kwaliteit van de dienstverlening

6} Algemene financiering

Afspraken nota is opgemaakt

Aantal dossiers met precaire

situatie (middelen zeer beperkt

en/of extra begeleiding nodig

m.b.t. mentale en psychische

problemen)

Afsprakennota is opgemaakt

Uitwisselen info/expertise op

overlegfora zoals stuurgroep BIZ

Kempen, werkgroep CSR en

overleg in schoot van vzw SAM

(= i.f.v. signaleren naar Vlaamse

overheid)

Aantal aangesloten besturen

2020

2020-2025

2020-2021

2020-2025

2020-2021

2020-2025

Dienst Consumentenkrediet deelt haar kennis met medewerkers lokale besturen waarbij uitbreiding aantal vennoten mogelijk moet zijn met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.

Welzijnszorg Kempen

ondersteunt de

vennoten in hun lokaal

sociaal beleid door het

aanbieden van

kwaliteitsvolle en

innovatieve

dienstverlening

Dienst

consumentenkrediet

profileert zich als expert en

als bevoorrechte partner

inzake

schuldenproblematieken

voor de meest precaire

cliëntsystemen

l) Informeren en vormen van de

maatschapelijke werkers van aangesloten

besturen om te komen tot kennisdeling,

intervisie en kwaliteitsverbetering

2) Optimaliseren signaalfunctie

schuldenproblematiek ta.v.stakeholders

(lokale besturen, BIZ Kempen,

overlegstructuren WZK,...} en 'hogere'

overheden

3) Aanbieden mogelijkheid tot aansluiten bij

de dienst door andere besturen met behoud

van de kwaliteit van de dienstverlening

4) Algemene financiering

Aantal overlegmomenten op

jaarbasis (streefdoel 2 per jaar}

Uitwisselen info/expertise op

overlegfora zoals stuurgroep BIZ

Kempen, werkgroep CSR en

overleg in schoot van vzw SAM

(= i.f.v. signaleren naar Vlaamse

overheid)

Aantal aangesloten besturen

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

Collectieve

schuldbemiddeling

Collectieve

schuld bemiddeling

Collectieve

schuld bemiddeling

Collectieve

schuldbemiddeling

Collectieve

schuldbemiddeling

Collectieve

schuldbemiddeling

Consumentenkrediet

Consumentenkrediet

Consumentenkrediet

Consumentenkrediet

Thuiszorg Kempen ondersteunt lokale besturen door een specifiek aanbod in thuiszorgdiensten.

Welzijnszorg Kempen

ondersteunt d e

vennoten in hun lokaal

sociaal beleid door het

aanbieden van

kwaliteitsvolle en

innovatieve

dienstverlening

Thuiszorg Kempen biedt

een vraag- en cliëntgericht

aanbod met aandacht voor

digitalisering en innovatie

van de werking

l) Bestaande dienstverlening bestendigen

2) Een strategische link maken tussen

gezinszorg en poetsen met zorg (en andere

thuiszorgdiensten)

3) Verder digitaliseren van processen

i} Implementatie integrale gezinszorg

5) Afstemmen personeelsbeleid op missie en

omgeving

5) Actief inzetten op het ontwikkelen van

nnovatieve dienstverlening.

7) Algemene financiering

l) Twee modellen uitwerken om

poetsploegen functioneel met

gezinszorgte linken

2) IT-platform aanpassen voor gebruik

door poetsploegen - inclusief

dienstenchequebedrijven

3) Verkennen van samenwerking met

karweidiensten

4) Verkennen van samenwerking met

andere thuiszorgdiensten

l) Verdere uitrol van mogelijkheden

bestaande IT-platform + overstap naar

2020-versie

2) Communicatie met verzorgenden

over App laten verlopen

3) Communicatie met cliënten

jigitaliseren

1} Voorstelling van de methodische

aanpak op stuurgroep

2} Implementatie traject bij de besturen

3} Opleiding voor verzorgenden

l) Aanpassen van de

rechtspositieregeling aan hogere
Flexibiliteit

^Aanpassen personeelskader voor



Welzijnszorg Kempen ondersteunt lokale besturen beleidsmatig inzake welzijn- en gezondheidsthema's met specifieke aandacht voor kansengroepen.

Welzijnszorg Kempen

ondersteunt de

vennoten in hun lokaal

sociaal beleid door het

aanbieden van

kwaliteitsvolle en

innovatieve

dienstverlening

Welzijnszorg Kempen werkt

op vraag van lokale

besturen aan volgende
thema's:

armoedebestrijding,

onderwijs-welzijn,

verslavingsproblematiek,

diversiteit, buurtgerichte

zorg, ... met telkens

specifieke aandacht voor de

lokale problematieken

l) Armoedebestrijding

2) Buurtgerichte zorg aangepast aan lokale

contexten noden

3) Verbinden en versterken binding

Onderwijs en Welzijn

4) Verslavingsproblematiek

5) Diversiteit

6) Algemene financiering

1} Verkennen van het thema

samenwerken met

ervaringsdeskundigen armoede

2} Samenwerking financieel directeurs

en sociale diensten i.f.v. nudging en

debiteurenbeheer

3) Specifieke aandacht voor

kinderarmoede, energiearmoede en

personen met een handicap (bv.

tussenkomst in de factuur in

zorgvoorzieningen)

4) Uittesten, verder op punt zetten en

disseminerenvan de ViA-methodiek

(Vragen, informatie en advies) om

outreachend onderbescherming aan te

pakken.

l) Onderzoek mogelijkheden om

outreachend te werken i.k.v.

buurtgerichte zorg (bv. buurtwinkel met

zorgwinkel, mobiele soicale

kruidenier,...)

2} Uittesten van de HAIRE toolkit

(Healthy Ageing in rural environments)

3) Thuiszorg Kempen zet hier

vraaggestuurd op in

l) IOK en WZK werken complementair in

onderwijs-weizijn

2} Onderzoek naar hoe de

bereikbaarheid van psychisch kwetsbare

jongeren verhoogd kan worden

Participatie aan inspiratiegroep

Drugbeleid Kempen met organisatie

Congressen, lerende netwerken en

uitwerken projecten zoals Ketenaanpak

Drugs

Expertise en kennisdeling m.b.t.

inburgering en integratie en

cultuursensitieve dienst- en

hulpverlening

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel

Welzijnszorg Kempen komt tegemoet aan problemen die lokale besturen te boven gaan en waar een regionale aanpak en samenwerking vereist wordt.

Welzijnszorg Kempen
werkt mee aan een sterk

en dynamisch regionaal

sociaal beleid

Welzijnszorg Kempen als
initiator en actor binnen

het platform precair

wonen: de ontwikkeling en

uitbouw van een

(intersectoraal) Kempens

woon-en

begeleidingscontinuüm

voor personen ineen

precaire woonsituatie

l) Evaluatie en continueren van het

Noodopvangpian Kempen

2) Evaluatie en continueren van de regionale

samenwerking i.k.v. de versnelde toewijzing

3} Evaluatie en optimaliseren van het

stappenplan preventie uithuiszettingen
4) Het structureel verankeren van het

platform precair wonen Kempen als motor

voor de ontwikkeling van een regiostrategie

m.b.t. personen in een precaire

woonsituatie

5) Evaluatie, optimaliseren en continueren

van de regionale afspraken rond de

huurwaarborg en de eerste maand huur

6) De ontwikkeling van een Kempense

aanpak precair wonen rond 5 prioritaire

clusters:

- Onderzoek naar een collectieve

noodopvang voor volwassenen in de

Kempen

- De wooncei als tijdelijke verblijfs- en

begeleidingsopiossing voor (grote) gezinnen

en situaties van IFG

- Een regionaal beleid gericht op doorstroom
naar duurzame huisvesting

- Een aparte aanpak voor zorgwekkende

zorgmijders

- Afstemming met andere partners (CAW,

SHM, GGZ, BIZ,...) vanuit de regiefunctie van

de lokale besturen

7} Algemene financiering

Aantal toegewezen

cliëntsystemen

Evaluatiedocument

Aantal aangevraagde versnelde

toewijzingen

Aantal toegewezen versnelde

toewijzingen

Herwerkt stappenplan

Opvolgen en uitwerken van de

Kempense aanpak precair

wonen

Evaluatiedocument

Voorgestelde bijsturingen

Voorstel tot beslissing aan de

gemeenteraden

Aantal HUB's

De ontwikkeling van een

opleiding voor MA

Onderzoek naar een geschikte

aanpak voor zorgmijders en

fadliteren uitrol bemoeizorg

vanuit NGGZK

Afstemming met sectoren

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel

2020-2025 Beleidscel
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Welzijnszorg Kempen ais

innovatorvan

gemeenschappelijke

projecten en diensten

inzake welzijn en

gezondheid

Welzijnszorg Kempen

verstevigt haar rol als

netwerkorganisatie

Welzijnszorg Kempen treedt

op als belangenbehartiger

Welzijnszorg Kempen

profileert zich als

kenniscentrum

Algemene financiering

l) Vermaatschappelijking van de zorg

2) Streekbeleid Welzijn en Zorg

3} Tewerkstelling kansengroepen

4) Crosscare

5} Herstel boerde rij

1} Continueren van bestaande en initiëren

van overlegfora

2) Onderzoeken waar opportuniteiten zijn

i.k.v. opstart lerend netwerk

3) Verkennen van mogelijkheden van een

tweejaarlijks informatiemoment voor

diverse stakeholders

4) Inzetten op een afstemmingen

samenwerking tussen de verschillende
subregio'senWZK

l) Actieve bestuursparticipatie in vzw's

2) In dialoog treden met Thomas More en

andere kennisinstellingen

3) Participatie aan Bestuurlijke Commissie

'Samenleven en Zorg' en werkgroepen van

VVSG, PODMI,... en naar andere overheden

toe

l) Onderzoek mogelijkheden oprichting
regionale 'studiedienst'

2) Ondersteunen vzw's op vlak van:

govemance, juridische, financiële en

personeelszaken

3) Onderzoek juridische ondersteuning

4) Ondersteuning van professionalisering

van het maatschappelijk werk in de
OCMW's.

l) Algemene financiering

l) Bestuursmatig bespreken en
fadliteren lokaal vrijwilligersbeleid

(lerende netwerken ea.}

2) Verder uitbouwen van een

geïntegreerd zorgmodel, al dan niet

onder de vorm van

wijkgezondheidscentra en/of andere

modellen zoals een verbindingscoach

3} Streven naar een geïntereerde

regionale structuur voor de

Wijkgezondheidscentra in de Kempen.

1} In samenwerking met de taskforce

van hetstreekplatform Kempen een

nieuw streekprogramma op vlak van

welzijn en zorg coördineren uitwerken

en de nodige middelen en partnerschap

zoeken om dit uit te voeren

2) Samenwerken met ELZ's en regionaal

zorgplatform

3) Ondersteunende rol onderzoeken

i.k.v. lokaal diëntoverleg

Uitvoering project aanloopfase deeltijds

onderwijs i.s.m, WEB met bijzondere

aandacht voor begeleiding van

kwetsbare jongeren.

Leadpartnerrol opnemen inzake

zorginnovatieve projecten in

Interregcontext

Coördinatie lopende leader-project

Mogelijke thema's lerend netwerken:

energiearmoede, buurtgerichte zorg,

verslavingszorg

Verdere vormgeving visie en praktijk van

de rol en relatie tussen bestuursorganen

van WZK enerzijds en de vzw's waaraan

WZK namens de lokale besturen

partciperen anderzijds en van de rol van

de gemandateerden vanuit WZK binnen

dezevzw's (bv. als casus: de

verduurzaming outreachfunctie CGG

binnen de OCMW's)

In samenwerking met IOK

Bv. in functie van opmaak

(subsidie)dossiers

l) Aantal begeleide jongeren

2) Cijfers m.b.t. doorstroom

3) Inhoudelijk rapport op einde

eerste projectjaar

Aantal overlegmomenten met

de verschillende stakeholders

Opstart aantal lerend(e)

netwerk(en) met inhoud en

aantal overlegmomenten

Resultaat onderzoek

Resultaat onderzoek

2020-2025

2020

2020

2021

2020
2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

2020-2025

Beleidscel

Beleidscel

Tewerkstelling

kansengroepen

Beleidscel

Beleidscel

Beleidscel

Beleidscel

Beleidscel

Beleidsce!

Beleidscel

Beleidscei

Beleidscei

Beleidscel

Beleidsce!

Beleidscel

Beleidscel



i Dienst financiën staat borg voor een degelijke professionele dienstverlening tot opvolging en ondersteuning van het beleid.

'Overig beleid Verder optimaliseren en

professionaliseren van de

dienstverlening financiën

l) Geautomatiseerde tools worden

maximaal ingezet en benut

2) De rapportages van de financiële dienst

worden zo ontwikkeld dat ze owv hun

kwaliteit en helderheid een degelijke

beleidsondersteunend instrument vormen

3) Kwaliteitsbewaking

4) Algemene financiering

l) Verhoging kennis en expertise

medewerkers

2) Dienstverlening afstemmen op maat

en verwachtingen van de klant

l) Mate van reductie van aantal

boekingshandelingen door het

inzetten op automatische

scanningstool

2) De nieuwe BBC 2020 tooi

wordt optimaal ingezet en werd -|

waar wenselijk- uitgebreid met

extra modules

3} Budgetteringstool binnen de

software Desk Solutions is

geïntegreerd

l) Mate van teveredenheid bij

de interne en externe

kl a n te n/sta ke h old e rs
2) Boekhoudkundige cijfers zijn

gekoppeld aan prestatie-

indicatoren

1} Aantal gevolgde opleidingen /

vormingen

2) Mate van tevredenheid bij

interne en externe klanten

2020-2025 Financiën

2020-2022 Financiën

2020-2025 Financiën

2020-2025 Financiën

l Dienst Personeel staat borg voor een correct en professionele dienstverlening t.a.v. medewerkers en beleid.

l Overig beleid Verder optimaliseren en

professionaliseren van de

dienstverlening personeel

l) Geautomatiseerde tools worden

maximaal ingezet en benut

2) De personeelsdienst zet inzake HR-beleid

in op 2 specifieke thema's : het welzijn

(preventie stress en burn-out) en introductie

van de feedbackcultuur

3} Kwaliteitsbewaking

4} Algemene financiering

l) Verhoging kennis en expertise

medewerkers

2) Dienstverlening afstemmen op maat

en verwachtingen van de klant

De operationalisering van de

nieuwe Easypay-modules wordt

volwaardig gerealiseerd, de

uitwisseling van data tussen de

(deel)pakketten verloopt

probleemloos

Algemene invoering van de

jaarlijkse polsgesprekken met de

medewerkers, opzetten van de

feedbackcultuur via vormingen

sensibilisering/ de uitwerking

van een welzijnsbeleid m.b.t.

stress en burn-out

l) Aantal gevolgde opleidingen /

vormingen

2) tevredenheidsmeting bij

interne en externe klanten

2020-2025 Personeel

2020-2025 Personeel

2020-2025 Personeel

2020-2025 Personeel

l Overhead

l Overig beleid Verder optimaliseren
overhead

1} Algemene financiering 2020-2025 Overhead


