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Beleidsplan ZR Westkust&Polder 
 
In wat volgt geven we de structuur weer voor de indiening van het beleidsplan van de zorgraad.  De 
structuur volgt in principe de inhoud en opbouw van de 5 vragen die jullie – vanuit het veranderteam en 
het veranderforum – in aanloop naar de erkenning als zorgraad hebben gevolgd. 
 
Vooraf: kies een sprekende titel voor jullie beleidsplan, een titel die uitdrukt wat er van waarden en 
ambities is opgenomen in jullie beleidsplan. Vanuit deze titel kunnen jullie dan onmiddellijk de brug 
maken naar een korte inleiding waarin het kader van jullie beleidsplan wordt gegeven. 
 

1 INLEIDING 
 
Dit beleidsplan streeft naar het verhogen van de levenskwaliteit van iedereen die leeft, werkt en verblijft 
in eerstelijnszone Westkust & Polder. De vele partners slaan samen met de persoon en zijn omgeving de 
handen in elkaar. De doelstellingen kregen bottom-up vorm en markeren de noden in deze eerstelijnszone. 
Dit beleidsplan vormt de basis van onze werking en zal gelden voor een periode van 2 jaar .  
Via dit document trachten we de behoeften en noden in kaart te brengen die specifiek eigen zijn aan ELZ 
Westkust&Polder  
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1.1 Het proces van de Eerstelijnszone Westkust&Polder 
 

 
Dwang- en drangoefening: tijdens de transitie werd de vraag gesteld naar de Eerstelijnszone 
Westkust&Polder: Wie zijn we? Wat is er belangrijk in onze zone? Wat moeten we gaan versterken, wat 
willen we behouden en wat willen we stoppen? (dwang- en drangoefening, vraag 1 van de leidende 
vragen) We gingen samen met het veranderforum na wat we in onze regio willen behouden, wat we 
willen versterken en wat we willen stoppen. We konden deze brainstorm sessies omvormen in vier 
bouwstenen die belangrijk zijn voor onze zone. 

  

- Missie en visie: samen met het veranderforum werd een missie en visie voor ELZ Westkust & polder 
opgemaakt. Het beleidsplan is dan ook in overeenstemming hiermee.  

 

- Concrete doelstellingen formuleren: In eerste instantie deed het veranderteam een aanzet en werden een 
aantal strategische en operationele doelstellingen gevormd. Het veranderforum werkte hierop verder, kon 
feedback en aanvullingen doen. Daarna werd opgestart met een werkgroep ‘beleidsplan’ die de 
doelstellingen verfijnde en aanvulde.  

 

- Bestuursorgaan Zorgraad ELZ Westkust&Polder: Op 2 oktober 2019 werd het bestuursorgaan van de 
Zorgraad ELZ Westkust&Polder gestemd en sindsdien vonden reeds enkele overleggen plaats. Naast de 
werkgroep beleidsplan & werkgroep statuten heeft het volledige bestuursorgaan van de Zorgraad ELZ 
Westkust&Polder inspraak in het beleidsplan van onze eerstelijnszone.  

 

2 EXECUTIVE SUMMARY 
 
Het beleidsplan start met een omgevingsanalyse van de eerstelijnszone. Het aanwezige aanbod, bestaande 
samenwerkingen en projecten, opvallende aspecten wat betreft zorgvragen en –noden van de 
eerstelijnszone worden in kaart gebracht. Dit geeft zicht op de opportuniteiten en mogelijkheden en 
brengt ook problemen of moeilijkheden in kaart. Er dient wel rekening gehouden te worden met het 
dynamisch gegeven van bepaalde zaken. Door de context in kaart te brengen, zijn we in staat enkele 
duidelijke beleidsdoelstellingen naar voor te schuiven. Voor het verzamelen van de gegevens werd 
gebruikt gemaakt van bestaande materiaal (LOGO, steden in kaart…). Ook de vele partners werden 
bevraagd om de veelheid aan projecten en samenwerkingsverbanden in kaart te brengen. De 
omgevingsanalyse wordt gevolgd door het inhoudelijke deel. Een scherpe en duidelijke visie is onmisbaar 
voor de positionering van onze eerstelijnszone en bepaalt onze koers. De missie geeft aan waarom we 
bestaan , waarop we ons zullen inzetten en benadrukt het unieke karakter van eerstelijnszone 
Westkust&Polder. Dit ambitieus gedeeld beeld toont waar we samen naar toe willen. De waarden zetten 
enkele fundamentele principes voorop. Het is een houvast van hoe we de zaken zullen aanpakken.  
 
De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood moet gestimuleerd worden om zelf een actieve rol op 
te nemen in zijn zorgproces. Hij dient omringd te worden door een multidisciplinair team zorgverleners, 
waarbij de keuzevrijheid echter steeds gevrijwaard wordt. Voldoende participatie aanbieden binnen het 
beleid en voldoende informeren zijn beide essentieel.  
Binnen ELZ Westkust&Polder heeft men als algemeen doel het eerstelijnsaanbod binnen de regio optimaal 
te ondersteunen. Hierbij zullen bruggen gebouwd worden tussen de gezondheids- en welzijnszorg, met als 
doel de ‘schotten’ hiertussen zoveel mogelijk te laten verdwijnen, zodat er een brede, geïntegreerde en 
multidisciplinaire zorg ontstaat.  
Binnen de Zorgraad zullen welzijn, gezondheid en lokaal beleid als evenwaardige partners aan een beleid 
voor de eerste lijn werken. Een neutrale, onafhankelijke werking van de Zorgraad is vereist, zowel 
zelfstandigen als organisaties, paramedici, medici, welzijnswerkers als mantelzorgers en anderen zijn 
aanwezig.  
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De werking van de Eerstelijnszone wordt doorlopend geëvalueerd door het bestuursorgaan. Deze wordt 
op een correcte (volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid) en diverse manier samengesteld, zodat 
de werking op elk overleg getoetst wordt met de verschillende actoren. Indien te ver afgeweken wordt 
van de gezamenlijke visie, wordt dit op deze manier snel opgemerkt en kan dit bijgestuurd worden. Het is 
dan ook van groot belang dat de vertegenwoordigers in het bestuursorgaan zeer nauw betrokken zijn bij 
de werking van de ELZ Westkust&Polder. Dit is een gemotiveerd team dat samen aan de toekomst van de 
regio wil bouwen. 

3 CONTEXT EN OMGEVINGSANALYSE 
 
De ELZ Westkust & Polder omvat volgende gemeenten : Middelkerke / Nieuwpoort / Koksijde / De panne / 
Veurne / Diksmuide / Alveringem  
 

 
 
 
 
De voorgestelde ELZ wordt gekenmerkt door de specifieke kust- en plattelandscontext. De ELZ deelt dezelfde 

perifere ligging met afwezigheid van erkende centrumsteden. In dit gebied wordt men in de welzijns- en 

zorgpraktijk elke dag opnieuw geconfronteerd met bepaalde specifieke knelpunten: 

De kuststreek ELZ : 

• kenmerkt zich door een hoger feitelijk inwonersaantal omwille van het toeristische karakter die 

vooral in de vorm van de vele tweede verblijven zichtbaar zijn in de gemeenten. Tweede verblijven 

worden in ruime zin gedefinieerd als die woongelegenheden waar diegene die er kan verblijven, niet 

is ingeschreven in het bevolkingsregister op dit adres. Het zijn dus woningen waarop geen domicilie 

is gevestigd. Het hoogste aantal tweede verblijven zijn terug te vinden aan de kust. In 2016 kenden 

de gemeenten De Panne, Nieuwpoort en Koksijde een absoluut aantal tweede verblijven van 29.561. 

87% van die woningen wordt door de eigenaars zelf bewoond gespreid over een volledig jaar. 35% 
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van de eigenaars van die tweede verblijven zijn jonge senioren tussen 50 en 64 jaar, 45% van de 

eigenaars zijn 65-plussers. Zij hebben heel vaak zorgbehoeften die beantwoord worden door de 

aanwezige zorgaanbieders van die gemeenten.  

• kenmerkt zich door het toeristische karakter wat voor meer dan een verdubbeling van de bevolking 

zorgt. Op deze manier ontstaan pieken in de vraag tijdens weekends en vakantieperiodes. Deze 

pieken betekenen een extra druk op het aanbod dat niet snel en flexibel kan aangepast worden. 

• kenmerkt zich ook door een sterk vergrijzende bevolking. Vlaanderen vergrijst maar aan de kust 

komt het fenomeen van pensioenmigratie er bij, waardoor er sprake is van een meervoudige 

vergrijzing. Oudere tweede verblijvers hebben ook zorg- en ondersteuningsvragen. Bovendien 

verhoogt met het aanzienlijk aandeel pensioenmigranten ook het aantal ouderen zonder of met een 

minimaal sociaal netwerk in de buurt. Zij kunnen minder rekenen op mantelzorg in de buurt en 

vormen dus een grotere belasting voor de professionele (welzijns)zorg. Daarnaast merken we ook 

dat veel jongeren wegtrekken uit de regio wat ervoor zorgt dat het demografische evenwicht 

vermindert. Dit heeft uiteraard een invloed op de economische setting. 

 

Het plattelandsgebied ELZ: 

• wordt geconfronteerd met de realiteit dat lokale voorzieningen zoals onderwijsinstellingen, 

zorgvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen, sport en recreatie,… verdwijnen uit de dorpen en zich 

vestigen in de stedelijke kernen (zijnde Diksmuide en Veurne). Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd 

door technologische evoluties zoals het internetgebruik, telefoon,… en het bezit van een eigen 

wagen. Maar er moet rekening gehouden worden dat niet alle inwoners uit de regio beschikken 

over een eigen wagen of computer, al zeker niet de meest zorgbehoevende inwoners uit de regio. 

Zij die hier niet over beschikken hebben het soms zeer moeilijk om zich te verplaatsen naar de 

voorzieningen in de stedelijke kernen en voelen zich ook vaak sociaal uitgesloten want de 

dienstverlening van openbaar vervoer in onze plattelandsregio is zeer beperkt. Hetzelfde geldt voor 

de bereikbaarheid van diensten en organisaties van welzijns- en zorgactoren.  

• kenmerkt zich door het feit dat diensten en organisaties van welzijns- en zorgactoren vnl. bestaan 

uit kleinere teams (subsidiering van organisaties vaak op basis van het aantal inwoners) die moeten 

opereren in een zeer een groot en uitgestrekt werkingsgebied. De hulp- en dienstverlening is in onze 

regio dus geografisch sterk verspreid met als gevolg dat het bestaande aanbod vaak onvoldoende 

gekend is bij de lokale bevolking. Maar ook samenwerking tussen diensten en organisaties is 

hierdoor niet eenvoudig.  Men deelt dus dezelfde uitdagingen. 

• wordt geconfronteerd met een laatste knelpunt nl. het feit dat de regelgeving en budgettering van 

de welzijns- en zorgpraktijk veelal niet aangepast is aan het specifieke plattelandskarakter van de 

regio. De regio valt regelmatig door de mazen van het net omdat heel wat nieuwe regelgeving geënt 

is op de erkende centrumsteden. En in het gebied van de ELZ is er geen erkende centrumstad.  

Binnen vergrijzing is sociaal isolement een cruciaal gegeven. Dit in combinatie met een sterk uitgestrekt 

gebied en verminderde mobiliteit maakt de ELZ Westkust & Polder kwetsbaar voor eenzaamheid. Dit zijn 

duidelijke beleidsuitdagingen die een startpunt vormen voor ons beleidsplan.  

Door de specifieke geografische context (kust en platteland) van de regio ervaren alle welzijns- en 

zorgorganisaties zelfde knelpunten binnen de interne werking. Door een lange traditie van samenwerking 

proberen deze welzijns- en zorgorganisaties zo goed mogelijk onderling af te stemmen en een antwoord te 

bieden op die specifieke uitdagingen vanuit een ‘lotgenotengevoel’. Samenwerking vormt de rode draad 

doorheen ons beleidsplan.  

• Bestuurlijke samenwerking: 
o Dienstverlenende Vereniging Westhoek, de intercommunale van de 17 gemeenten en 

OCMW’s van de regio Westhoek, met onder meer de subwerkingen van het 
Welzijnsplatform, Forum Jeugd, Energiehuis,…  
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• Samenwerking op vlak van Welzijn: 

o CAW Centraal-West-Vlaanderen  
o Samenwerkingsverband Huis van het Kind Koksijde 
o Samenwerkingsverband Huis van het Kind OONIE (Nieuwpoort) 
o Samenwerkingsverband Huis van het Kind Veurne-Alveringem 
o De Sleutel (drughulpverlening) 

• Samenwerking op vlak van Zorg:  
o LMN Centraal West-Vlaanderen 
o SEL Oostende-Veurne 
o Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen 
o De Koepel 
o Transmurale zorgpaden 
o Thuisverpleging  
o De professionele kringen  

 
+ Lijst van bestaande -> ZIE BIJLAGE   

4 BELEIDSPLAN 
 

4.1 Missie en visie 
 
Als eerstelijnszone werken we efficiënt samen met en voor elke persoon en zijn omgeving die in de zone 

leeft, werkt en verblijft met als doel het welbevinden en de gezondheid te optimaliseren. Behoeften op 

vlak van zorg, welzijn en gezondheid worden zo vroeg, zo goed en zo dicht mogelijk bij de persoon 

opgespoord en ingevuld. We streven naar eenvoud, transparantie en kwaliteit in de hulp-, zorg- en 

dienstverlening. 

 

4.2 Centrale waarden en principes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Strategische en operationele doelen 
 
 
 

• Onbevooroordeeld de 

persoon benaderen 

• Communiceren vanuit een 

betrokkenheid met de 

persoon 

• Rekening houden met 

ieders mogelijkheden 

• Communiceren op maat van 

de persoon  

• Ga voor duidelijke en 

eenvoudige procedures en 

processen  

 

• Wederzijdse afspraken, 

verwachtingen en beoogde 

doelen moeten uitgesproken 

worden  

• Info delen en beslissingen 

nemen in samenspraak met 

de persoon en zijn 

omgeving. 

• Zeg wat je doet en doe wat 

je zegt 

• Elkaar zien als evenwaardige 

partners die allemaal een eigen 

rol hebben  

• Voldoende mogelijkheden 

aanbieden waardoor er ‘echte’ 

keuzevrijheid is 

• Niet betuttelen 

• Expertise respecteren 
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Strategische doelstelling 1:  in de ELZ Westkust&Polder kennen alle partners elkaars werking om 
tot een doelgerichte doorverwijzing en efficiënte samenwerking te komen  
Operationele 
doelstelling 1.1 

We initiëren en ondersteunen de organisatie van info- en 
uitwisselingsmomenten voor alle partners van de clusters uit de 
eerstelijnszone om expertise uit te wisselen en interdisciplinaire 
samenwerking te stimuleren. 

Indicatoren - Opmaak en verspreiding van een communicatie flowchart  
- Feedback van de info- en uitwisselingsmomenten  
- Het aantal info – en uitwisselingsmomenten in 2020 en 2021  
- Lijst  (per cluster) van de aanwezigen op de interdisciplinaire 

bijeenkomsten  
               

Operationele 
doelstelling 1.2 

We promoten en stimuleren het gebruik van de sociale kaart zowel bij 
zorgpartners als bij de burgers .   

Indicatoren - Opmaak en verspreiding van een communicatie flowchart  
- Lijst van promotionele activiteiten en acties i.k.v. de sociale kaart 

in 2020 en 2021  
 

Operationele 
doelstelling 1.3 

We inventariseren de bestaande zorg- en welzijnsinitiatieven binnen onze 
regio om te komen tot afstemming en bundeling van krachten. 

Indicatoren - Inventarisatie van het aanbod  
- Bevraging ambities van de leden van de  Zorgraad en de clusters  
- Overzicht good practices  

(geformaliseerde) samenwerkingsafspraken tussen verschillende 
actoren )   

- Het aantal opgestarte thematische werkgroepen rond  bundeling 
en afstemming van zorg- en welzijnsinitiatieven in  2020 en 2021 
Eerste focus op aansluiting bij bestaande initiatieven ( quick wins ) 
               Werkgroep Zorg ID  i.s.m De Koepel ( cfr good practices )  
               Aansluiting bij focusgroep PZON / MZ van De Koepel   

 
  
Strategische doelstelling 2: Het psychisch welbevinden van de inwoners wordt bespreekbaar 
gemaakt door strategieën te implementeren op het gebied van preventie, promotie, vroeg-
detectie en vroeg-interventie.   
OD 2.1 De ELZ ondersteunt initiatieven om de bespreekbaarheid van psychisch 

welbevinden te verbeteren en de taboe hierrond te verbreken met extra 
aandacht voor jongeren. 

Indicatoren - Inventaris van bestaande initiatieven  
- Het aantal ondersteunde initiatieven in 2020 en 2021  

OD 2.2 Het aanbod wordt op een eenvoudige en transparante manier bekend 
gemaakt bij zowel hulpverlener als burger.  

Indicatoren - Opmaak en verspreiding van een communicatie flowchart  
- Lijst van communicaties  

OD 2.3 De ELZ bevordert kennis en inzicht over geestelijke gezondheidzorg om zo 
maximaal en efficiënt mogelijk aan vroeg-detectie te kunnen doen.  

Indicatoren - Overzicht initiatieven en enquête in 2021 bij de zorgverleners ( vb 
heeft u meer inzicht in de GGZ dankzij initiatieven van de ELZ? )  

  
Strategische doelstelling 3: Binnen ELZ Westkust&Polder voorkomen en dringen we 
eenzaamheid duurzaam terug.  

OD 3.1  Van het groot aanbod van initiatieven die onze zone kent in het bijdragen 
aan het doorbreken van eenzaamheid, leren we wat werkt en wat niet. We 
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gaan aan de slag met veelbelovende aanpakken. Hierbij gaat er extra 
aandacht naar het verenigingsleven en lokale besturen.  

Indicatoren  - Bepaling van criteria good practices  
- De aanwezigheid van een overzicht met good practices in  2020 en 

2021 . 
- Of: de aanwezigheid van een inspiratiebundel met een overzicht 

van good practices (per partner). 
OD 3.2  We halen eenzaamheid uit de taboesfeer en maken het bespreekbaar. 
Indicatoren - Gevoerde bewustwordingscampagne (per risicodoelgroep 

(jongeren/ouderen/alleenstaanden/…) 
OD 3.3 We vormen verzorgenden, andere (sociale) professionals en 

vrijwilligersorganisaties in het herkennen, signaleren en aanpakken van 
eenzaamheid. Hierdoor beschikken ze over voldoende handvatten om met 
het thema eenzaamheid aan de slag te kunnen. 

Indicatoren - Onderzoek & lijst van bestaande opleidingen en vormingen  
          . promotie van bestaande opleidingen en vormingen via de  
           clusters  

- Voorbereiding en/of organisatie van vormingsmoment ikv de 
doelstelling in 2020 en 2021  

- Aantal vrijwilligersorganisaties die een vormingsmoment 
bijwoonden.  

- Aantal verzorgende die een vormingsmoment bijwoonden.   
- Aantal andere sociale professionals die een vorming volgden. 

  
 

5 BIJLAGEN 
 
Aanwezig aanbod binnen de eerstelijnszone Westkust&Polder (niet limitatief) 

Zie excel. Op basis van de gegevens op https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein
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Statistiek omgevingsanalyse  

 
 

 

 

 

 

Statistiek omgevingsanalyse  


