Titel van deelactie
Omschrijving aanpak

7.1 Gezondheidskloof aanpakken
Om de kansen op een goede gezondheid te verhogen, zijn meerdere
initiatieven en samenwerkingsverbanden mogelijk.
 Een wijkgezondheidscentrum openstellen waarin kwalitatieve
eerstelijnsgezondheidszorg aangeboden wordt in een
multidisciplinair verband met het oog op het verbeteren van de
lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid van de
bevolking. De nadruk ligt op een laagdrempelige, betaalbare
wijkgerichte dienstverlening.
 Gezonde gemeente: stimuleren van een integraal en performant
gezondheidsbeleid bij de lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen
door ondertekening van het charter Gezonde gemeente.
 Gezond schoolbeleid met aandacht voor het aanleren van gezonde
eetgewoonten en voor voldoende lichamelijke beweging.
 NV Gezond: meerdere bedrijven en bedrijventerreinen
(Kennedypark, Bleie, bedrijvenpark Kortrijk-Noord) willen
investeren in de gezondheid van hun medewerkers (vb. via 10.000
stappen-campagne, bedrijfswandelingen, gratis fruit). Dit initiatief
kan nog ruimer toegepast worden binnen de regio, ook binnen de
overheden.

Beoogd resultaat

 Oprichting van wijkgezondheidscentra in de streek met breed
aanbod aan medische zorgverlening en gezondheidspreventie.
 Elk lokaal bestuur in Z-W-Vl dient het label Gezonde gemeente te
verwerven en op te nemen in het beleidsplan.
 Meer aandacht en acties binnen overheden, ondernemingen, en
organisaties voor de gezondheid van de werknemers.

Timing van uitvoering
Trekker(s)
Partners
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2013-2018
13 lokale besturen
Vives, Logo Leieland, SEL, Provincie West-Vlaanderen, A’kzie, service
clubs, scholen, NV Gezond, RESOC-SERR Zuid-West-Vlaanderen,
huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen

7.2 Woonzorg op mensenmaat
(cfr. Memorandum Wonen)
In de streek worden acties uitgevoerd die het thuis voelen in de eigen
woning en in de eigen buurt versterken, nl.:
 het aanbieden van tools en begeleiden van personen om de eigen
woning zo aan te passen dat men er levenslang kan blijven wonen
 het werken aan een woonomgeving, die voldoende te bieden heeft
om aantrekkelijk te blijven gedurende alle levensfasen van de
bewoners en waar bewoners niet geïsoleerd geraken

 het organiseren van infocampagnes rond woningaanpassing en de
gemeentelijke adviespremie levenslang wonen
 het realiseren van multidisciplinaire woningscreenings
 het ijveren voor het maken van kangoeroewonen in een deel van
het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij
 het regelmatig uitvoeren van huisbezoeken aan ouderen (vb. Buren
voor buren, 75+ ontspanningsnamiddagen)
Beoogd resultaat

De vermelde acties beogen om zo veel mogelijk personen zo lang
mogelijk te laten verblijven op een zelfredzame manier in de woning
van hun voorkeur. Alle steden en gemeenten dienen ook werk te
maken van poules van vrijwilligers om eenzame personen geregeld te
bezoeken.

Timing van uitvoering

2013-2018

Trekker(s)

13 lokale besturen

Partners

Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal,
Provincie West-Vlaanderen, MIC, Vives, Sociale
huisvestingsmaatschappijen, Huize ter Walle
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7.3 Kinderwelzijn versterken
Gezien de zorgwekkende toename van kinderen die binnen de streek
opgroeien in kansarmoede, is de structurele versterking van
kinderwelzijn noodzakelijk via beleidsmaatregelen en gerichte acties.
 Hart voor West-Vlaanderen: de totaalzorg voor kinderen en
jongeren in armoede of met psychische problemen dient flexibeler
te kunnen aansluiten op de leefsituatie van het kind/de jongere.
 School en huiswerkbegeleiding: scholen spelen een cruciale rol om
het kinderwelzijn te bevorderen, zowel door middel van preventie
als bij noodopvang. Ook initiatieven voor huiswerkbegeleiding
maken een belangrijk verschil voor kinderen in een problematische
situatie (vb. Katrol).


Kinderopvang: inzetten op voldoende en kwalitatief aanbod aan
kinderopvang in de regio. Dit aanbod dient zowel gericht te zijn op
ondersteuning van gezinnen met werkende ouders, maar ook voor
opvang van kinderen in nood.
 Speelpleinwerking: uitbouw van voldoende speelpleinwerking en
buitenschoolse opvang in de regio, met bijzondere aandacht voor
kinderen uit de kansengroepen.
 Kraamzorg: ondersteuning verlenen aan probleemgezinnen vanaf
de geboorte, in het belang van het kind.
 Kleuterparticipatie: acties ondernemen om kinderen vanaf 2,5 jaar
effectief te laten deelnemen aan het kleuteronderwijs in de regio,
zodat zij geen vermijdbare achterstand oplopen.

Beoogd resultaat

Doel is om het kinderwelzijn te versterken door meer kansen te geven
aan kinderen en meer ondersteuning aan jonge gezinnen met een
problematische thuissituatie. Dit moet resulteren in een afname van
vermijdbare schoolachterstand van jongsaf, en een stimulerende
betrokkenheid met het sociale buurtweefsel .

Timing van uitvoering
Trekker(s)
Partners

2013-2018
Regionaal Platform Kinderopvang, Streekfonds
Scholen, 13 lokale besturen, service clubs, CAW’s, Kind & gezin
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7.4 Voedseloverschotten sociaal herbestemmen
In de regio kunnen meerdere acties ondernomen worden om de
tonnen voedseloverschotten op een efficiënte en sociale manier te
herbestemmen, gericht op de verdeling van gezonde en voldoende
voeding onder de kansengroepen.
 Project Zero Food Waste uitbouwen om voedseloverschotten uit
grootwarenhuizen te kunnen herverdelen.
 Bring the food: website en ICT-applicaties ontwikkelen om
voedseloverschotten eenvoudig aan te bieden en af te nemen.
 Goede samenwerking tussen voedselbanken en verdelingspunten
voor de doorstroom en verwerking van voedseloverschotten.
 Volksrestaurant en sociale kruidenier oprichten om voeding aan te
bieden aan bijzonder gunstige tarieven.

Beoogd resultaat

− Sterke toename van de hoeveelheid voedseloverschotten die
sociaal herbestemd kunnen worden ten gunste van kansengroepen.
− Uitbouw van een performant systeem om voedseloverschotten van
grootwarenhuizen op een vlotte manier naar de
voedselverdeelpunten te brengen.
− Realisatie van een volksrestaurant en sociale kruidenier in de regio.

Timing van uitvoering
Trekker(s)
Partners
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2013-2018
Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen
OCMW’s, voedselbank, voedselverdeelpunten, RESOC-SERR ZuidWest-Vlaanderen, Sinergiek, REO Veiling, Delhaize, Voka,
Verenigingen waar armen het woord nemen, service clubs

7.5 Sociaal buurtweefsel versterken
Op wijkniveau zijn vele acties mogelijk die het sociaal buurtweefsel
versterken, en tegelijk belangrijk zijn om nabije problemen op vlak van
zorg en armoede te detecteren en aan te pakken:
 Brede scholen zetten de schoolpoort open: de school gaat op stap
in de eigen buurt en de buurt krijgt een plaats in de school. Door die
wisselwerking streeft de brede schoolwerking ernaar een
ontmoetingsplaats te zijn voor kinderen, ouders, leerkrachten,

buurtbewoners, organisaties, in de zoektocht naar een sterker
sociaal buurtweefsel.
 Coöperatieve stadsboerderij: een multifunctioneel
stadslandbouwproject ontwikkelen, waarin het gaat om de
ontmoeting en verbinding tussen boer en burger, stad en
platteland, met het oog op duurzaam leven en gezonde voeding.
 Woonclub: kwetsbare bewoners begeleiden op zoek naar een
betaalbare en voldoende kwalitatieve woning.
 Feest en cultuur in de straat, soepfeesten, sport en spel op het
plein, sneeuw ruimen in de straat.
 Kerstmis/Sinterklaas in de wijk: vrijwilligers gaan langs in de wijk
met een klein cadeau, waardoor nieuwe sociale contacten
ontstaan.
 Buurtbewoners met een beperkte mobiliteit bijstand verlenen om
verplaatsingen af te leggen.
Beoogd resultaat

Timing van uitvoering
Trekker(s)
Partners

− De werking van brede scholen in de regio verder uitbouwen
− Meer initiatieven nemen ter bevordering van de buurtsolidariteit, in
het bijzonder binnen de kansarme buurten in de regio
2013-2018
13 lokale besturen
Wijkcomités, OCMW’s, buurtvrijwilligers, Verenigingen waar armen
het woord nemen, Kerncomité brede scholen, CAW Stimulans,
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

