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Verslag werkgroep 5: hulp verlenen, zonder hokjes 

Op 6 februari 2020 organiseerde de stad in samenwerking met APSMO en de Universiteit Antwerpen de Staten-Generaal lokaal 

sociaal beleid. Meer dan 500 mensen in armoede, vrijwilligers, eerste- en tweedelijnswerkers, onderzoekers en medewerkers van 

de stad namen hieraan deel. En dit leverde heel wat input op. In dit document geven we een samenvatting van de belangrijkste 

bevindingen en voorstellen uit alle werkgroepen.  

Met dank aan alle deelnemers en onderzoekers die meewerkten in de voortrajecten en tijdens de werkgroepen de dag zelf. 

 

 



1 

 

Werkgroep 5: hulp verlenen, zonder hokjes 

 

Hoe zorgen we voor meer en betere samenwerking tussen diensten? Met deze vraag ging 

de werkgroep ‘hulp verlenen, zonder hokjes’ aan de slag. 

Het leven van mensen is niet op te delen in hokjes, thema’s of levensdomeinen. Toch is een 

deel van ons leven en het aanbod van zorg, hulp- en dienstverlening wel zo georganiseerd. Wie 

ziek is, raadpleegt een dokter. Wie (financiële) problemen heeft, kan terecht bij een sociaal 

centrum of welzijnsorganisatie. Wie werk zoekt, kan terecht bij VDAB. Vaak zijn meerdere 

sociale professionals betrokken op 1 persoon of gezin: een assistent van de sociale 

huisvestingsmaatschappij, een arbeidstrajectbegeleider, thuishulp, poetshulp, een dokter of 

kinesist. Voor elk levensdomein is er een ander aanspreekpunt, maar door wachtlijsten, 

onvoldoende afstemming, complexe regelgeving etc. dreigt het geheel of de zorgcontinuïteit 

niet bewaakt te worden. 

(Intersectoraal) samenwerken is noodzakelijk om mensen tot hun rechten te brengen, maar 

het stelt ons ook voor uitdagingen.  

 

Hoe organiseer je dit op een effectieve en efficiënte manier en wat is 

daarvoor nodig? 

 

Een eerste belangrijke stap is dat organisaties elkaars aanbod en manier van werken 

kennen: Wat is de kernopdracht van de organisatie? Wat kan ik wel/niet verwachten in een 

samenwerking? Wat zijn grenzen van het aanbod? Hoe verwijzen we goed door naar elkaar? 

Hoewel er vaak wordt samengewerkt, blijkt dat partners elkaars organisatie en aanbod niet 

voldoende kennen. Het is belangrijk om hierin te investeren, want het zorgt voor betere 

samenwerking, correcte doorverwijzingen, minder misverstanden en meer vertrouwen tussen 

werkers/organisaties en meer samenwerking rond gedeelde signalen.  

Wanneer er structurele samenwerking nodig is om mensen tot hun rechten te brengen, dan is 

het belangrijk dat er vooraf heldere doelen en afspraken worden geformuleerd.  Onder meer 

volgende vragen moeten beantwoord zijn: Rond welk(e) aspect(en) gaan we samenwerken? 

Wat is de doelstelling van deze samenwerking? Waarom is deze samenwerking een 

meerwaarde? Vanuit welke gedeelde waarden en doelen vertrekken we? Wat is ieders rol en 

opdracht?  Naast deze inhoudelijke vragen is het belangrijk dat ook duidelijk is hoe er wordt 

samengewerkt: Wie ‘trekt’ de samenwerking?  Wie is mee betrokken? Hoe maken we de 
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samenwerking concreet?  Wat is de timing?  Hoe maken we samen beslissingen?  Hoe 

communiceren we over deze samenwerking en wie moet op de hoogte zijn? 

Er zijn in Antwerpen al heel wat netwerken en sterke samenwerkingsverbanden. Het is 

belangrijk dat we deze in kaart brengen om overlap te vermijden. Uit bestaande 

samenwerkingsverbanden kunnen we leren wat goed werkt en wat randvoorwaarden zijn voor 

een sterke samenwerking. Momenteel lopen ook een aantal bewegingen, zoals Geïntegreerd 

Breed Onthaal, eerstelijnszones en 1 gezin 1 plan. Het is belangrijk om deze 

samenwerkingsverbanden te vertalen in een plan van aanpak op maat van de stad Antwerpen.  

Er is in het aanbod een evenwicht nodig tussen generalistische en gespecialiseerde diensten. 

Generalisten zijn vaak een eerste en belangrijk aanspreekpunt. Zij zijn aanspreekbaar over 

alle levensdomeinen, ze hebben aandacht voor het ruimere netwerk van mensen en hebben 

aandacht voor de vraag achter de vraag. Zij informeren burgers en verwijzen gericht door naar 

meer gespecialiseerde diensten, waar nodig. Uiteraard is het belangrijk dat er voldoende en 

toegankelijk aanbod is van gespecialiseerde diensten.  

Tot slot geven deelnemers van deze werkgroep aan dat het belangrijk is om te bekijken wie een 

regierol kan opnemen bij het ondersteunen van mensen/gezinnen waar meerdere 

organisaties/diensten betrokken zijn. Deze professional stemt de zorg af, houdt overzicht op 

alle noden en levensdomeinen en betrekt de persoon of het gezin maximaal bij elke stap en 

beslissing, zodat zij de regie houden. Alle betrokken organisaties nemen een gedeelde 

verantwoordelijkheid op om mensen tot hun rechten te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Concrete voorstellen uit de werkgroep ‘hulp verlenen, zonder hokjes’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vorming en coaching rond efficiënt en 

effectief samenwerken is noodzakelijk 

(vb. hoe organiseren, wie trekt, wie is 

mee betrokken, hoe beslissen, hoe  en 

hoe vaak vergaderen…). 

 

 

Cliënten/klanten houden regie en 

worden ten volle betrokken op hun 

eigen situatie en (hulpverlenings)traject. 

Sociaal werkers worden getraind om dit 

te doen. 

 

 

 

 

Organiseer thematische rondetafels of 

inspiratiedagen over sectoren heen, 

waarbij werkers elkaar tegenkomen en 

leren kennen (vb. zorg, gezondheid, 

wonen, justitie…) 

 

 

Bij het opzetten van een 

samenwerkingsverband is er tijd en 

ruimte nodig om elkaars aanbod goed 

te leren kennen en om samen een 

duidelijk doelstellingen- en 

afsprakenkader te maken. 

 

 

Belang van voldoende generalisten. 

Sociale professionals (bv. op 

onthaalfuncties) kennen de sociale 

kaart, gaan mee op zoek naar de juiste 

diensten… 

 

 

 

Belang van trajectregie indien 

meerdere organisaties werken rond 1 

persoon/gezin. Deze professional zorgt 

dat de persoon/gezin maximaal 

betrokken wordt en coördineert waar 

nodig de samenwerking (liefst gekozen 

door persoon/gezin o.b.v. vertrouwen) 

 

Automatische toekenning van 

rechten, kan helpen om minder van het 

kastje naar de muur gestuurd te worden 

of bij meerdere organisaties moeten 

aankloppen om tot rechten te komen. 

 

 

Goede voorbeelden van 

(intersectorale) 

samenwerkingsverbanden worden 

uitgewisseld. We leren uit bestaande 

oefeningen en stimuleren innovatieve 

projecten op de werkvloer. 

 

 

 

Ontwikkel een Antwerpse sociale kaart 

die up to date is, met een fiche per 

organisatie. Op deze fiche staat vb. 

adres, stratenplan, foto van de gevel… 

Deze fiche wordt meegegeven aan 

mensen om doorverwijzing makkelijker 

te maken. 

 

 

 

Creëer co-workingplekken in de stad, 

waar partners elkaar ontmoeten, kunnen 

vergaderen en samenwerken. 

 

 

 

Zoek naar verbinding en afstemming 

tussen bestaande bewegingen zoals vb. 

GBO, 1 gezin 1 plan, eerste lijnszones 

etc.). Het is belangrijk dit af te stemmen 

en te komen tot een plan van aanpak 

op maat van de stad Antwerpen.  


