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Verslag stuurgroep RZP Kempen, 22/6/2021 

Aanwezig: Wim Woestenborghs, Huybrechts Linda, Liesbeth Van Eynde, Wim Wouters, Marianne 

Bleys, Ken Swolfs, Jan Smolders en Guy Hannes 

Verontschuldigd: Frans Heylen, Paul Brijs, Pascale Buytaert en Veerle Vansand 

Agenda: 

1. Opvolging en goedkeuring verslag 18/5/2021. De verslagen zijn ook terug te vinden om 

www.rzpkempen.be 

2. Opdrachten RZP : stand van zaken 
 
Zoals tijdens de vorige stuurgroep is afgesproken is het de bedoeling dat de sneuvelnota rond 
de opdrachten in de loop van de volgende maanden wordt meegenomen naar de achterban 
ter bespreking. 
Vraag om feedback te bezorgen tegen vrijdag 17 september aan de leden van kerngroep (Wim, 
Ken, Marleen en Guy) die een en ander zullen bundelen. 
 
Er zal begin augustus nog een herinnering worden gestuurd naar alle leden van het platform 
van RZP Kempen. 
De nota werd reeds besproken binnen het bestuursorgaan van SEL Kempen, waar men 
tevreden was dat de opdrachten van de vroegere SEL werking op die manier kunnen worden 
bewaard en bewaakt. 
Mantelzorgorganisaties bespreken de nota eind juni. 
Logo Kempen zal feedback geven tegen eind september (RVB op 27 september). ELZ 
Baldemore en ELZ Zuiderkempen bezorgen hun feedback tegen 23 september 2021 heeft 
Veerle laten weten.  
 

 
3. Sofina project 

 
Zoals reeds per mail is gecommuniceerd, werden we geconfronteerd met het gegeven dat de 
middelen voor het Sofina fonds reeds zijn opgebruikt. 
 
Er vond in het kader van het project echter al heel wat overleg plaats (voorbereidend werk) en 
verschillende organisaties zagen zeker een meerwaarde in het project. 
We willen deze piste niet zomaar verlaten. Voorstel dat de kerngroep in de loop van de 
volgende maanden een aparte conceptnota probeert te schrijven rond de twee inhoudelijke 
denkpistes : samenwerking ZH -WZC enerzijds en psychische ondersteuning van bewoners in 
WZC anderzijds. Een bundeling van bestaande ideeën kan een eerste aanzet zijn.  
Ten gepaste tijden gaan we dan ook opnieuw in overleg met de reeds bevraagde en betrokken 
partners. Linda merkt op dat het belangrijk is om ook de thuiszorg in deze te 
betrekken.Mensen die deze conceptnota mee willen vormgeven, graag een seintje aan iemand 
van de kerngroep. 
Op basis van deze conceptnota gaan we in het najaar op zoek naar mogelijke subsidiekanalen, 
eventueel afzonderlijk voor beide pistes : we bekijken of we de inhoud kunnen vertalen naar 
specifieke subsidiedossiers. Eric Nysmans (WZK) is bereid dit verder mee te bekijken. 
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4. Vlaamse opvolging 

 
Voorlopig nog geen nieuws over verderzetting pilootprojecten. 
Vlaamse overheid momenteel vooral bezig met afstemmen van referentieregio’s. 

 
5. Hulpkompas.be 

 
Wim (Logo Kempen) brengt dit punt aan om leden van de stuurgroep op de hoogte te brengen 
van evolutie hieromtrent. 

Initiatief Logo Kempen in 2013-2014: sociale kaart rond GGZ in Kempen. Stafmedewerker Logo 
Kempen, Lynn,  heeft dit jaar tal van gesprekken gedaan met regionale organisaties en ELZ 
rond vernieuwen van Hulpkompas. Brede gesprekken provinciaal om nu de beslissing te 
nemen om regionaal verder te gaan. 17 augustus verschijnt normaliter Vlaamse sociale Kaart. 
We wachten deze nieuwe Kaart af zodat we geen dubbel werk doen. Lynn heeft einde augustus 
overleg met enkele regionale organisaties alsook ELZ om te bekijken of we Hulpkompas 
vernieuwen en met welke info en welke afbakening.  

6. Varia 
 

• Laatste bijeenkomst met Linda Huybrechts die met pensioen gaat. (vervanging door 

Pascale Buyaert). De stuurgroep van het RZP dankt Linda uitdrukkelijk voor het gedreven 

engagement voor onze regio de afgelopen jaren en wensen haar veel succes met deze 

nieuwe start !! 

• Vergaderdata najaar 2021 . Wim maakt voor elk vergadermoment een Uitnodiging op 

in Outlook. De vergaderingen gaan fysiek door op Welzijnszorg Kempen te Geel.  

o Stuurgroep 21/9/21 : 10u-12u 
o Platform 19/10/21: 10u-12u 
o Stuurgroep 16/11/21 : 10u-12u 
o Stuurgroep 21/12/21: 10u-12u 

 

 

 

  

 

 

  

 


