
Belang van Regionale 
Samenwerking

ikv regionaal welzijns- en gezondheidsbeleid



Waarom is regionale samenwerking zo belangrijk?

● Sterke tendens in de andere richting: meer lokale samenwerking (zelfs op 
wijkniveau)

○ Geïntegreerd Breed Onthaal
○ Huizen van het Kind
○ ELZ / Bestuurlijke regio’s

● Specifiek voor CAW: 
○ enorm belangrijk om in te zetten op lokale samenwerking
○ ook beleid stuurt in de richting van afstemming met lokale besturen.

● tegelijkertijd:
○ Nood aan meer Vlaamse afstemming tussen CAW
○ Nood aan Regionale afstemming met andere regionale partners
○ Schaarse middelen goed inzetten: Versnippering tegengaan



Vanuit perspectief van een regionale partner

CAW is een regionale organisatie zoals er wel meer zijn in de Kempen

● sommigen met Kempen als regio, sommigen provincie, anderen delen van 
Kempen en/of provincie

● met een opdracht die dus ruimer is dan één ELZ
● lokale afstemming bv “slechts” met 4 ELZ: maar toch 4x inzet van bestuurlijk 

overleg (RVB, DB)
● bij werken met regionaal team voor bepaalde opdracht moet dit team in 4 ELZ 

afspraken maken over exact hetzelfde.
● poolen van deskundigheid is efficiënter én haalbaarder op regionaal niveau 

maar gaat deels verloren door lokale versplintering.



Regionale samenwerking om kaders uit te zetten

● niet opnieuw overal warm water uitvinden
● maximaal leren van ervaringen in andere regio’s
● voor mobiel publiek: werkwijzen herkenbaar houden en kenbaar maken
● Met andere regionale partners

○ algemene werkwijze ivm samenwerking afspreken
○ ipv op 4 verschillende plaatsen overleg

■ tijdswinst
■ betere afstemming

● Met lokale partners
○ vanuit gezamenlijke visie naar concrete lokale vertaling
○ concrete lokale vertaling maar met als basis dezelfde werkwijze



Regionale samenwerking een must

● Kempen is ideaal qua regio
○ grootte: voldoende kritische massa
○ regio gevoel
○ nogal wat regionale partners
○ iedereen kent (kan) iedereen (kennen)
○ meer mogelijk als regio dan optelsom van ELZ: wat regionale partners nu doen kunnen ze niet 

als ze dat in 4 ELZ moeten detacheren.
○ grotere regio cfr Kempen + Mechelen of provincie creëert direct teveel afstand;

● structureel overleg beperken: beter een goed algemeen kader en daarna 
concretisatie lokaal

● poolen van deskundigheid kan maar op een zekere schaalgrootte, daardoor 
nood aan regionale afspraken, daarna lokale afstemming


