
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



OPDRACHTSVERKLARING     
 
 
Caritas Vlaanderen behoort tot het wereldwijde Caritasnetwerk van Caritas Internationalis van de Rooms-Katholieke Kerk  
Caritas Vlaanderen wil Gods Liefde uitdrukken en laat zich inspireren door de evangelische waarden van mededogen, rechtvaardigheid  en solidariteit.  
Caritas Vlaanderen bouwt mee aan een samenleving die gebaseerd is op liefde voor de mens, waar niemands rechten worden geschonden en waar 
iedereen kansen krijgt om er in vrijheid en verantwoordelijkheid ten volle aan deel te nemen.   
Caritas Vlaanderen ondersteunt gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en organisaties en groepen die opkomen voor de erkenning van de rechten van 
kwetsbare mensen, met een voorkeursoptie voor de armen.  
Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert het vrijwillig engagement in onze samenleving.   
Caritas Vlaanderen ondersteunt en stimuleert pastorale en spirituele zorg in het veld van gezondheid en welzijn.   
Caritas Vlaanderen richt zich zowel op de katholieke gemeenschap als op de bredere samenleving en vindt hier partners voor de realisatie van haar 
doelstellingen. 
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EDITO  VOORBIJ DE GLOBALISERING VAN DE ONVERSCHILLIGHEID  Al in juli 2013 hekelde Paus Franciscus de ‘globalisering van de onverschilligheid’, bij zijn bezoek aan Lampedusa. De exodus, met de zware tol van het vergaan van gammele scheepjes, was al langer aan de gang, maar pas toen de stroom West-Europa bereikte, gaf men zich er echt rekenschap van. De prognoses waren immers dat er in 2015 minder (sic) vluchtelingen België zouden bereiken. De werkelijkheid was anders. De Belgische opvangstructuren konden de toevloed niet aan, en allerlei vormen van noodopvang werden geopend. Caritas lanceerde samen met de bisschoppen een oproep voor solidaire eigenaars, en zocht ook vrijwilligers voor de opvang.  De respons was overweldigend. Het was niet alleen een positief signaal voor hulp en steun, maar ook een statement: we willen als kerkgemeenschap een warm onthaal bieden aan vluchtelingen, en een halt toeroepen aan de cultuur van onverschilligheid en eigenbelang.  
De omvang van de vluchtelingencrisis maakte van de inschakeling van vrijwilligers in de opvang van vluchtelingen en migranten, wat reeds naar voor geschoven als een belangrijk thema voor 2015, ineens de absolute focus. Het gaf ook een bijkomende impuls aan de verdere samenwerking tussen de verschillende Caritasorganisaties in België. 
Ook voor de eigen organisatie was 2015 een belangrijk jaar. De lijnen die waren uitgezet werden verankerd in een hertaling van de opdrachtsverklaring die door de Algemene Vergadering van 19 maart 2015 werd goedgekeurd. De drie inhoudelijke prioriteiten, armoedebestrijding, vrijwillig engagement en pastoraal en identiteit werden verder scherp gesteld, en meer nadruk werd gelegd op het advocacy-werk, via het werk in commissies en werkgroepen en in contacten met beleidsmakers. Dat we op regelmatige basis geconsulteerd worden illustreert onze visibiliteit op dit vlak.  
Belangrijke projecten waren o.m. de voorstelling van het Charter in verband met armoede in de residentiële ouderenzorg op 6 oktober 2015, en de Ontmoetingsdag in Leuven op 17 december rond armoede en vluchtelingen in een stedelijke context.   Op de verschillende deeldomeinen van de werking wordt verder in het jaarverslag verder ingegaan. Vooreerst staan we stil bij de rol van Caritas als knooppunt, en bij de verschillende werkvelden en prioriteiten van Caritas Vlaanderen. We wensen u  alvast veel leesgenot ! 

 
 
 Dominic Verhoeven               Luk De Geest  Directeur               Voorzitter 
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    De rijkdom en de kracht van Caritas ligt in de humane zorgvisie, aangereikt door het evangelie en geconcretiseerd in talloze initiatieven met een kapitaal aan traditie en ervaring, in een brede waaier van werkvormen. Caritas blijft inhoudelijk een ‘sterk merk’ met vele troeven: inspiratie en ervaring, rijke traditie, maatschappelijke waardering, grote betrokkenheid op een veelvormigheid van zorgbehoeftes, pijler van het middenveld.  Het evangelie is de eeuwenoude bron van onze inspiratie. Gods liefde voor de mens vraagt om een antwoord van naastenliefde, zoals paus Benedictus XVI stelde in zijn eerste encycliek ‘Deus Caritas Est’ (God is liefde), en wat ook Paus Franciscus niet nalaat te onderstrepen in zijn exhortatie ‘Evangelii Gaudium’. De ‘werken van barmhartigheid’: de hongerigen te eten geven en de dorstigen te drinken, de vreemdelingen opnemen en de naakten kleden, omzien naar de zieken en de gevangenen bezoeken (vgl. Mt. 25, 31-46) blijven nog altijd zeer actueel, zeker nu Paus Franciscus op 8 december 2015 een Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. De ‘Werken’ worden op een zeer gediversifieerde wijze beoefend, zowel in de zorginstellingen en de voorzieningenwereld als in het solidariteitsveld van de armoedebestrijding.  Binnen de huidige samenleving biedt Caritas Vlaanderen zich aan als het knooppunt tussen werkvelden, waar organisaties en instellingen elkaar vinden om de visie rond zorg en solidariteit, rond mens en maatschappij te verdiepen en te actualiseren. Caritas wil impulsen geven van inspiratie en vernieuwing en projecten uitbouwen rond ethische bevraging en toetsing van het waardenkader. Want de zorg is er voor de mens, en niet omgekeerd. Het blijft een uitdaging om binnen het kader van beperkte middelen en stevige structuren de zorg en ondersteuning zo te organiseren dat alle aandacht gaat naar de mens, die getekend is door zijn ziekte of handicap, leeftijd of tegenslag en worstelt met zijn situatie. Daarom is er ‘bezielde zorg’ nodig, die vertrekt vanuit een coherente, geïnspireerde visie.  Sleutelbegrippen voor deze visie zijn brede maatschappelijke dialoog en gesprek met andere levensbeschouwingen. Dat veronderstelt openheid naar alle mensen en groepen en organisaties die voor waarden-volle zorg opkomen.  De doelgroepen van Caritas zijn zowel actoren in het solidariteitsveld, voorzieningen in de zorg, én het brede publiek. De toegevoegde waarde van de knooppuntfunctie van Caritas bestaat er juist in dat ze ervaringen uit verschillende werkvelden samenbrengt, die zo 

CARITAS ALS KNOOPPUNT - visie 
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wederzijds bevruchtend kunnen werken. Want de Caritasgedachte kan niet gereduceerd worden tot één werkveld of één dimensie, maar is steeds meerlagig: ze is steeds concreet en specifiek én tegelijkertijd ook universeel.  Caritas Vlaanderen claimt in geen enkel werkveld een centrale positie, maar wil voor elk veld eigen accenten inbrengen. We trachten impulsen te geven, vanuit een eigen verhaal maar in confrontatie met en bevrucht door de samenleving waarin we staan.         In 2013 boog de buitengewone Algemene Vergadering van Caritas Vlaanderen zich over de prioriteiten voor de toekomst. Met deze oefening kregen in feite ook de verschillende stappen in het heroriënteringsproces die de laatste jaren gezet werden, in een definitieve plooi gelegd. Caritas koos daarbij voor een duidelijk diaconaal profiel. Het sluitstuk van deze operatie vormde de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de herwerkte opdrachtsverklaring op 19 maart 2015.  Principieel uitgangspunt blijft de uiteindelijke opdracht van elke Caritasorganisatie wereldwijd om, in het spoor en in de naam van Jezus Christus de kerkelijke diaconie gestalte te geven, en zo mee getuigenis af te leggen van Gods liefde voor ons, mensen - en vooral dan voor de gekwetste, arme, uitgesloten medemens - en van Zijn Blijde Boodschap die toekomst en perspectief biedt voor eenieder. Daaraan willen we met onze solidariteit en betrokkenheid helpen meebouwen, die hoop willen we mee uitdragen. In de Belgische context is dit een gezamenlijke opdracht, die we delen met de andere Caritasorganisaties: Caritas International België en Caritas en Belgique Francophone et Germanophone, maar evenzeer Caritas Hulpbetoon, Caritas Secours en Caritas Direct én met de diocesane Caritasinstanties.       

OPDRACHT 
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      Vanuit dit universele uitgangspunt trachten we ons diaconaal handelen richting te geven. Al sinds meerdere jaren onderkennen we voor onze vier werkvelden – gezondheid en welzijn, solidariteit, kerk en samenleving, en de verdieping van de caritasopdracht zelf - drie prioritaire invalshoeken: pastoraal en identiteit, vrijwillig engagement en solidariteit en armoedebestrijding. Het zijn precies deze invalshoeken die we nog voortdurend scherper willen stellen, en die uitdrukkelijk de focus van onze werking bepalen. We omschrijven ze hier kort, verder in dit jaarverslag gaan we uitgebreider in op de activiteiten die voor de verschillende invalshoeken van de werking van Caritas Vlaanderen.    Solidariteit en armoedebestrijding 
 Solidariteit en armoedebestrijding zijn vanuit hun aard één, zo niet dé kerndoelstelling van alle caritasorganisaties. Op operationeel vlak ligt de activiteit daarbij zowel in het buitenland (voornamelijk via de werking van Caritas International), als in eigen land. Caritas International is in België actief inzake asiel en migratie, maar dan hoofdzakelijk voor buitenlanders van buiten de EU. De werking van Caritas Hulpbetoon vzw daarentegen is gericht op alle inwoners van ons land, en inzonderheid dan op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap (onze zusterorganisatie Caritas Secours is op gelijkaardige wijze actief in het zuiden van het land). Zo vullen de verschillende Caritasorganisaties elkaar perfect aan.  Hier ligt een eerste prioriteit: het verder uitbouwen van de operationele werking van Caritas Hulpbetoon, zowel door het versterken van de inhoudelijke focus (o.m. met betrekking tot ‘begeleide individuele hulpverlening’ (we helpen 

DRIE PRIORITEITEN 
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individuele mensen, maar steeds met tussenkomst en begeleiding door een externe en competente dienst), als door een versterkte regionale inbedding, mede door het uitbouwen van diocesane ‘crisisfondsen’. We willen het diocesane niveau ook opnieuw uitbouwen als impulscentrum van waaruit diaconale activiteiten kunnen worden opgezet en georganiseerd.  Terzelfdertijd worden ook nadrukkelijker de krachten gebundeld met de andere Caritasgeledingen, in het kader van een operationele samenwerking binnen Caritas Direct. De massale vluchtelingenstroom die na de zomer op gang kwam, onderstreepte de noodzaak van deze samenwerking, en versnelde dit proces.  Behalve het verder uitbouwen van een operationele werking willen we ook sterker inzetten op analyse, maatschappelijke bewustmaking en beleidsbeïnvloeding. Caritas Vlaanderen wil mee en meer stem geven aan uitgesloten medemensen die in de marge van de samenleving zijn terecht gekomen en wiens verhaal door armoede verstikt wordt. Dit wordt zichtbaar in een sterkere aanwezigheid in de openbare ruimte, met stellingnames en persreacties, een invalshoek die in 2015 aan belang won.  Bij deze politieke positionering willen we ons ook sterker inschrijven in het gedegen werk dat gebeurt op het niveau van Caritas Europa en van Caritas Internationalis.   Vrijwillig engagement 
 Een tweede prioriteit die we ons stellen is die van het vrijwillig engagement.  Ook hier gaat het om een ‘inherente prioriteit’: de meeste Caritasorganisaties wereldwijd werken immers in belangrijke mate met vrijwilligers. In Europa spannen Duitsland - met meerdere honderdduizenden vrijwilligers – en Frankrijk – met een uitgesproken sterk samenspel tussen professionelen en vrijwilligers – de kroon.  Bij ons is het vrijwilligerswerk in Caritasverband tot nu toe vooral een zaak geweest van inzet in voorzieningen, met een eigen focus op vorming en begeleiding (o.m. van vrijwilligers-verantwoordelijken), vanuit Present Caritas Vrijwilligerswerk en Joka. Hier ligt een nieuwe prioriteit, met name het verbreden van de aandacht voor en de inzet van vrijwillig engagement naar de brede operationele werking, onder meer in verband met de werking rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. De vluchtelingencrisis van 2015 zorgde voor een stroomversnelling in deze perspectiefwissel, en gaf aanleiding tot een sterkere toewending naar samenwerking met de parochies – in eerste instantie met betrekking tot het zoeken naar woningen, later – vanaf 2016 – ook naar daadwerkelijke ondersteuning van parochiale gemeenschappen die zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Daarmee wordt ook de lijn opgepikt die we in 2013 hadden uitgezet rond ‘Active Parishionership’, in het verlengde van het Europese Jaar van  ‘Active Citizenship’.  Op die manier willen we onze rol spelen bij de uitbouw van een diaconaal engagement van de brede kerkgemeenschap.  
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Daarnaast blijven we aandacht besteden aan de inhoudelijke focus op het vrijwillig engagement. Een belangrijke prioriteit op dit vlak blijft de ondersteuning van de inzet van bestuursvrijwilligers in voorzieningen, waarrond de werkzaamheden werden opgestart, en dat in 2017 moet uitlopen op een congres.    Pastoraal en identiteit 
 De invalshoek ‘Pastoraal en identiteit’ is van oudsher een prioriteit voor Caritas Vlaanderen. Het is een typisch aandachtspunt voor Caritasorganisaties die actief zijn in gezondheid en welzijn. De aandacht voor deze invalshoek is steeds een belangrijke gegeven geweest voor Caritas Vlaanderen en dat willen we ook continueren.   Sinds een aantal jaren werd de directe personeelsomkadering hiervoor uitgebreid. Inhoudelijk gaat het zowel om ondersteuning van pastorale structuren als om publicaties (Pastorale Perspectieven), en een website (Elisabeth, samen met de KULeuven) en een jaarlijks palet van studiedagen en vormingsinitiatieven.    In de toekomst willen we zowel inzetten op een verbreding van de werking (met een inhoudelijk aanbod naar geïnteresseerde voorzieningen) als op een verdieping ervan – specifiek voor voorzieningen die hun maatschappelijke opdracht expliciet vanuit een christelijke opstelling willen gestalte geven.  Verticale ontschotting moet dit mogelijk maken.         

 



11  

    Werkveld Gezondheid en Welzijn 
 Het werkveld ‘Gezondheid en Welzijn’, met een uitgebreid netwerk van actoren binnen het zorglandschap, is van oudsher een erg belangrijke pijler voor Caritas. Dit eerste ‘veld’ bestrijkt de activiteiten die zich situeren op het vlak van de operationele uitbouw van de zorgvisie. De belangrijke plaats die zorg en gezondheid innemen binnen Caritas, blijkt vooreerst uit de manier waarop dit veld verknoopt is met de andere werkvelden. We hebben het over de verspreiding van algemene beheersinformatie voor de voorzieningen (via de ISBI’s), over vrijwilligerswerk binnen voorzieningen, initiatieven rond pastoraal en identiteit, bestrijding van armoede binnen voorzieningen.  Door de knooppuntbenadering proberen we net de link te maken tussen de verschillende werkvelden, en activiteiten die hun oorsprong vinden in één van de drie invalshoeken van de werking van Caritas Vlaanderen. Zo hebben heel wat van de activiteiten en initiatieven waarnaar in dit jaarverslag onder de respectieve invalshoeken verwezen wordt, betrekking op het werkveld Gezondheid en Welzijn, vaak in samenspel evenwel met andere velden: zo zit pastoraal op het snijpunt tussen ‘Kerk en Samenleving’ en het werkveld van de zorg, en het armoedebeleid van voorzieningen op het raakvlak van zorg en solidariteit. Het is precies in het opzoeken van deze raakvlakken dat de meerwaarde van de oriëntering van Caritas Vlaanderen kan gevonden worden.   Werkveld Kerk en Samenleving 
 Caritas Vlaanderen is van bij zijn ontstaan gesitueerd in een werkveld ‘Kerk en Samenleving’ met een netwerk van kerkelijke organisaties en verbanden. De congregaties hebben een grote en rijke traditie in gezondheidszorg en welzijnswerk. Hier ligt op zich al een enorm spiritueel kapitaal dat behouden dient te worden. De opdracht op het werkveld ‘Kerk en Samenleving’ is echter ruimer. Het is belangrijk om het diaconale aspect van de kerk centraal te blijven stellen, christenen op te roepen tot daadwerkelijke solidariteit en inzet, … Hier is de band met de bisdommen belangrijk. Caritas heeft een specifieke opdracht om de stem van de armen en de zwakken te laten horen, zowel binnen de kerk als in de samenleving.  

VIER WERKVELDEN 
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Binnen Caritas staat het Interdiocesaan Overleg Kerk en Samenleving (IOKS) in voor de opvolging van dit werkveld. Het is een belangrijke link tussen de bestuursorganen van Caritas en de diocesen, en speelt een grote rol in de operationalisering van de doelstellingen vervat in de maatschappelijke opdracht van Caritas Vlaanderen, in het bijzonder waar deze betrekking hebben op de christelijke identiteit. Meer specifieke opdrachten betreffen informatie-uitwisseling en het opzetten van concrete vormingsinitiatieven. Inzonderheid de ondersteuning van de pastoraal in de voorzieningen is een centraal thema, maar ook de fundering van een christelijke diaconie in een maatschappelijke context die gekenmerkt wordt door een toenemende verarming van grote groepen medemensen. IOKS bestaat uit de vertegenwoordigers van de diocesane instanties, alsook de directeur en de pastorale stafmedewerkers van Caritas Vlaanderen en de CCV-Regio Cairos.   Werkveld Solidariteit 
 Een derde werkveld is het werkveld ‘Solidariteit’, met een netwerk van actoren binnen de solidariteit en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Concreet kadert dit werkveld binnen de diaconie van de kerk naar zieken, bejaarden, mensen met een handicap, armen, migranten en vluchtelingen, enz. Daarbij wordt een eerste cirkel gevormd door de aangesloten geledingen Caritas Hulpbetoon, Caritas International en Present. Onder meer via Caritas Hulpbetoon, en via diocesane diaconale netwerken, zoals ATTENT in Antwerpen, worden de banden met regionale solidariteitsinitiatieven versterkt, Maar zoals gezegd tekent ook dit werkveld zich breder uit en knoopt het aan bij het werkveld ‘Gezondheid en Welzijn’, want vb. ‘armoede in voorzieningen’ blijft een centraal aandachtspunt in de werking van Caritas.   Werkveld Universele Caritasopdracht 
 De ‘Universele Caritasopdracht’ vormt een prioritair werkveld voor Caritas Vlaanderen. Het geeft gestalte aan onze verbondenheid met het nationale en internationale Caritasnetwerk, dat in meer dan 165 landen vertegenwoordigd is. De internationale dimensie van het netwerk is van groot belang: het is een prikkel om de eigen activiteiten steeds weer binnen een mondiale dimensie te kaderen; de samenwerking met zusterorganisaties wereldwijd nodigt ook uit tot leren uit de ervaringen elders; het biedt kansen tot delen van eigen kennis en verworvenheden met andere regio’s in Europa en de wereld.  In 2015 vond opnieuw de vierjaarlijkse vergadering van Caritas Internationalis plaats te Rome. Vooruitblikkend naar ’Laudato Si’ werd onder het motto ‘One Human Family, Caring for Creation’ werd de aandacht toegespitst op het belang van de klimaatproblematiek. Onder meer vanuit het oogpunt ‘Disaster Risk Reduction’ is dit een groeiend aandachtsveld voor elk ontwikkelingsproject in het Zuiden.  
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 Tijdens die Algemene Vergadering in mei 2015 nam Mgr. Luc Van Looy, bisschoppelijk referendaris voor Caritas, ook de voorzittershamer over bij Caritas Europa. Het is een illustratie van de sterke Europese gerichtheid van Caritas in België.   
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GELEDINGEN EN DIENSTEN    
 
 

 
Caritas International helpt slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, en werkt hiervoor samen met andere nationale en internationale netwerken, in eerste instantie met het wereldwijde Caritasnetwerk dat 165 leden telt en actief is in meer dan 200 landen. In België organiseert Caritas International individuele sociale en juridische bijstand en begeleiding voor migranten en verdedigt de rechten van vluchtelingen. Op basis van hun ruime ervaring ijvert Caritas International voor een beter beleid op het vlak van onthaal, asiel en migratie.   

Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel Tel.: +32 (0)2 229 36 11, fax: +32 (0)2 229 36 25 E-mail: infonl@caritasint.be Website: www.caritas-int.be     
 
 

De activiteiten van Caritas Hulpbetoon zijn gericht op de ondersteuning van de minst bedeelden in onze maatschappij. Meer bepaald worden er projecten van voorzieningen en diensten ondersteund die actief zijn op het vlak van hulpverlening aan zieken, bejaarden, gehandicapten, kinderen in nood of andere hulpbehoevende personen. Caritas Hulpbetoon wil daarbij expliciet kansen bieden om nieuwe initiatieven en projecten uit te werken en te ontwikkelen. Naast de steun aan de meest verscheidene projecten van talrijke voorzieningen, organiseert Caritas Hulpbetoon viermaal per jaar, en dit reeds gedurende vele jaren, een ‘nationale  actie’. Het betreft hier een globale fondsenwerving waarbij telkens een ander thema aan bod komt.   
Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel Tel.: 02/608 00 72, fax: 02/608 00 75 E-mail: caritas.hulpbetoon@caritas.be      
 
 

 
Present Caritas Vrijwilligerswerk wil de solidariteit bevorderen met mensen die ziek of oud zijn of een handicap hebben, en in een voorziening verblijven. Deze solidariteit krijgt concreet vorm via:  
• werken aan sensibilisering: aandacht oproepen in de maatschappij voor deze personen en hun 
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specifieke situatie, met de nadruk op de aandacht voor de totale mens; 
 • oproepen tot vrijwillig engagement: mensen motiveren tot een daadwerkelijke inzet voor deze zorgbehoevende mensen en zo bijdragen tot het verhogen van hun levenskwaliteit;  
• bruggen bouwen tussen de mensen die in de voorziening verblijven en de buitenwereld” (als wederkering proces) om zo mee te werken aan de humanisering van de voorzieningen;  
• het ijveren voor een degelijke en verantwoorde inhoud en omkadering voor het vrijwilligerswerk met het accent op een kwalitatieve werving, vorming, begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers, en zodat vrijwilligers een reële bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle zorgverlening.   
Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel Tel.: 02/248.10.42, fax : 02/230.23.77 E-mail: info@presentweb.be website: www.presentweb.be   
 
 

 
CCV – regio Cairos  
Cairos is de vormingsafdeling van en voor Caritas, die is ingebed in het centrum voor Christelijk Vormingswerk.  Cairos biedt ondersteuning in de gezondheids- en welzijnssector via vorming, begeleiding, intervisie, studiedagen, publicaties, en dit voor de thema’s:    
• christelijke identiteit van voorzieningen   
• zorg voor kwaliteit van wonen en leven in de ouderenzorg   
• ondersteuning van pastorale medewerkers in de zorg    

Geldenaakse baan 277, 3001 Heverlee Tel.: 016/38 98 94 E-mail: cairos@ccv.be Website: www.cairos.be 
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DIOCESANE GELEDINGEN 
 
 
Caritas Antwerpen vzw 

DNGW (Dienst Navorming voor Gezondheids- en Welzijnsvoorzieningen) 
Theologisch en Pastoraal Centrum 
Groenenborgerlaan 149 (blok A), 2020 Antwerpen 
03 287 35 76 
administratie@caritasantwerpen.be 
www.inspiratiezorg.be 

 
Caritas in Limburg vzw  

Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt  
011 24 90 38, fax  011 28 84 77 
caritas.limburg@bisdomhasselt.be 

 
Caritas Oost-Vlaanderen vzw 

Nederpolder 24, 9000 Gent 
09 224 37 69, fax  09 225 33 47 
caritas.oost-vlaanderen@skynet.be 

 
Vicariale Dienst Voorzieningenpastoraal & Caritas 
 Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen 
 015 29 84 51 
  vicariaat@vlbm.be 
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Caritas West-Vlaanderen vzw  

Bosdreef 5, 8820 Torhout  
050 74 56 22, fax  050 74 56 26  
tm@caritaswest.be  
www.caritaswest.be 
 

    Voor meer informatie over de activiteiten van de diocesane geledingen kan u contact met hen opnemen via de respectievelijke e-mailadressen.   
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PREFERENTIËLE VERBANDEN  
  VOCA Training & Consult is reeds meer dan 20 jaar actief in de welzijns- en gezondheidssector op het terrein van begeleiding, consult, diagnose, interne vorming of opleiding in open aanbod. VOCA Training & Consult biedt professionele ondersteuning op maat aan organisaties op het vlak van: kwaliteitszorg, personeelsbeleid, teambuilding, communicatiesystemen, samenwerkings-vaardigheden, strategische ontwikkeling. Sinds 2012 is Voca Training & Consult ondergebracht binnen Acerta vzw.  Diestsepoort 1, 3001 Heverlee Tel.: 016 40 41 01, fax: 016 40 45 62, e-mail: info.voca@voca.be Website: www.acerta.be/socialprofit/aanbod/vocatraining-consult-social-profit    De Groep IDEWE wenst bij te dragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan diens leef- en werkomgeving te voorkomen. De Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw en IBEVE vzw. Met medisch toezicht en risicobeheersing helpt IDEWE vzw 35 000 werkgevers en 600 000 werknemers in België aan een veilige en gezonde werkomgeving. IDEWE vzw is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. IBEVE vzw staat in voor de domeinen veiligheidscoördinatie, arbeidsveiligheid, milieu en industriële hygiëne op het werk. Een i-flash over Welzijn op het werk van IDEWE wordt als tweemaandelijkse bijdrage opgenomen in de Caritas Nieuwsbrief.  Idewe vzw, Interleuvenlaan 58, 3001 Leuven Ibeve vzw, Interleuvenlaan 58/2, 3001 Leuven Tel.: 016 39 04 11, e-mail: info@idewe.be Website: www.idewe.be   
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ALGEMENE VERGADERING (OP 31.12.2015) EN RAAD VAN BESTUUR  
(de leden met een * maken ook deel uit van de Raad van bestuur)  
 
EFFECTIEVE LEDEN 
Vanuit de kerkelijke instanties in Vlaanderen en Brussel Vanuit de Caritasorganisaties Vanuit de Caritasorganisaties  
Mgr. Luc. Van Looy (bisschop-referendaris) *       Caritas International   Vic. Luc De Geest (voorzitter) *               Vic. Bruno Aerts *          Dhr. François Cornet* Dhr. Kris Buckinx *          Dhr. Marc Nuytemans* E.H. Walter Van Goubergen*         Mevr. Marie-Paule Moreau * Mevr. Christel Decap*          Dhr. Michel Verhulst *  
Unie van de Religieuzen van Vlaanderen        Caritas Hulpbetoon 
E.P. Mark Tips*           E.H. Daniël. De Backer * 
 
Andere natuurlijke of rechtspersonen         Present Caritas Vrijwilligerswerk 
Mevr. Daniëlle Colsoul    Mevr. Anita Simoens Dhr. Etienne Rohaert     Dhr. Albert Cluckers *             Mevr. Liliane Krokaert               Adviserend lid Algemene Vergadering        Caritas Belgica 
Dhr. Urbain Cayzeele      Dhr. Raf De Rijcke  Dhr. Dominic Verhoeven   Dhr. Frank De Coninck * 
         Adviserend lid Raad van Bestuur        Caritas en Belgique Francophone et Germanophone 
Mevr. Liliane Krokaert    Dhr. Dominic Verhoeven      Dhr. Patrick De Bucquois * 
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TOEGETREDEN LEDEN  
 
Annonciaden van Huldenberg  
Zusters Augustinessen, Sint-Truiden  
Zusters van Liefde J.M., Gent 
Zwartzusters van Lier 
Zusters Franciscanessen van Gent - Vinderhoute 
Zusters van de H. Vincentius, Roeselare 
Zusters van O.L.Vrouw Visitatie, Sint-Amandsberg 
Zusters van het H. Hart van Maria, ’s Gravenwezel 
Zusters van Maria, Pittem 
Zusters van het Geloof, Tielt 
Gasthuiszusters Augustinessen, Brussel 
Broeders van de Christelijke Scholen, Ternat 
Salesianen van Don Bosco, Brussel 
Paters Jozefieten, Melle 
Salvatorianen (Sociëteit van de Goddelijke Heiland), Hamont-Achel 
Zusters van Barmhartigheid, Ronse 
Zusters O.L.Vrouw van Namen, Deurne 
Zusters van Barmhartigheid van Ronse, Nukerke 
Zusters van Bermhertigheid Jesu, Brugge 
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PERSONEELSLEDEN 
 
 
Dominic VERHOEVEN, directeur 
02 608 00 70   dominic.verhoeven@caritas.be 
 
Lieve COOREVITS, stafmedewerkster vrijwilligerswerk 
02 608 00 76   lieve.coorevits@caritas.be 
 
Amarylis DEGRYSE,  projectmedewerker vrijwilligerswerk 
02 608 00 71    amarylis.degryse@caritas.be  
 
Lina D’AMICO, stafmedewerkster algemeen beleid 
02 608 00 73    lina.damico@caritas.be 
 
Anne-Sophie DUFOUR, directiesecretaresse 
02 608 00 72   annesophie.dufour@caritas.be 
 
Regine DE BRUYCKER, stafmedewerkster pers en communicatie 
02 608 00 74  regine.debruycker@caritas.be 
 
Olga HUYLENBROECK, stafmedewerstker armoedebestrijding (standplaats Gent) 
09 224 37 69  olga.huylenbroeck@scarlet.be 
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Rosa MICHIELSEN, directiesecretaresse 
02 608 00 72  rosa.michielsen@caritas.be 
 
Ann NIVELLE, regionaal stafmedewerkster (standplaats Hasselt) 
011 24 90 38  ann.nivelle@caritas.be 
 
Thijs SMEYERS, stafmedewerker armoedebestrijding 
02 608 00 79  thijs.smeyers@caritas.be 
 
Griet TORREKENS, medewerkster boekhouding en personeelszaken 
02 608 00 72  griet.torrekens@caritas.be 
 
Pieter VANDECASTEELE, stafmedewerker pastoraal en identiteit 
 02 608 00 71  pieter.vandecasteele@caritas.be 
 Bernadette VERBRUGGEN, regionaal stafmedewerkster (standplaats Antwerpen) 
03 287 35 76  administratie@caritasantwerpen.be   
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Medewerkers van de Cairos (CCV-regio Caritas) 
(regio van het Centrum voor Christelijk Vormingswerk vzw) 
 
Dominiek LOOTENS, stafmedewerker pastoraal en identiteit , educatief medewerker Cairos (standplaats Antwerpen) 
03 287 35 72  dominieklootens@caritasantwerpen.be 
 
Annemie VANDEN BUSSCHE, coördinator en vormingsbegeleider (standplaats Heverlee) 
016 38 98 94  annemie.vanden.bussche.cairos@ccv.be 
 
Tanja MILOS, secretaresse (standplaats Heverlee) 
016 38 39 94  tanja.milos.cairos@ccv.be  
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INHOUDELIJKE VERSLAGGEVING 
VRIJWILLIG ENGAGEMENT EN  
ARMOEDEBESTRIJDING 
 
 
Vooraf   Het werk rond armoedebestrijding en vrijwillig engagement dat we binnen Caritas Vlaanderen opnemen, wordt sterk medebepaald door de dagelijkse context. We leggen elk jaar een aantal accenten, en trachten daarnaast flexibel in te spelen op de politieke actualiteit. Voor wat het luik ‘vrijwillig engagement’ betreft, vormde de vluchtelingenproblematiek, die zich in de tweede jaarhelft aandiende, een majeur gegeven, dat ons dwong onze prioriteiten grondig te herschikken.  We hebben in 2015 ook duidelijk de focus gelegd op het versterken van het advocacy-werk, via het werk in commissies en werkgroepen en in contacten met beleidsmakers. Dat we op regelmatige basis geconsulteerd worden illustreert onze visibiliteit op de vlak. Een belangrijk gerealiseerd project was de voorstelling van het Charter ivm. armoede in de residentiële ouderenzorg op 6 oktober 2015. Ook de Ontmoetingsdag in Leuven op 17 december rond armoede en vluchtelingen in een stedelijke context bood kansen tot verdieping, en aanzetten die we de volgende jaren in onze operationele werking zullen meenemen.   Structureel werd verder gewerkt op de lijnen van (1) de regionale inbedding, waarbij de versterking van de regionale input op operationeel vlak (via de werking met regionale preferentiële partners voor Caritas Hulpbetoon, en met regionale crisisfondsen) sterker samen spoort met de inhoudelijke werking, en (2) versterking en verbreding van partnerschappen met andere spelers, zoals LUCAS (voor het wetenschappelijk onderzoek), andere sociale organisaties (ivm. armoedeproblematiek, zie het Charter, maar ook diverse stellingnames), en andere organisaties ivm. de operationele omkadering van de vrijwilligerswerking.   



25  

 
 
 
We onderscheiden in het luik ‘Armoedeproblematiek’ volgende clusters: (A) Armoede in Voorzieningencontext, B) Monitoring en Advocacy-werk rond de Armoedeproblematiek, (C) Effectieve Hulpverlening, en (D) Aandacht voor Specifieke Doelgroepen.  
 
 
A. Armoede in Voorzieningencontext 
 In 2015 werd het thema ivm. ‘Sensibilisering rond armoede in de ouderenzorg’ afgerond, met de publicatie van het Charter rond ‘Armoede in de Ouderenzorg’ (A1).  Het thema rond kinderarmoede (A2) in voorzieningen wordt verder opgevolgd, met onder meer de opstart van onderzoek rond Armoede en Integrale Jeugdhulp  (het zwaartepunt daarvan ligt in 2016), maar de aandacht ging in 2015 vooral naar de implementatie van de invoering van de derdebetalersregeling in de gezondheidszorg (A3).   A.1. Sensibilisering rond armoede in de ouderenzorg:  
        Het Charter ‘Armoede in Woonzorgcentra’ 
 Met een Charter Armoede in Woonzorgcentra kaart Caritas Vlaanderen de armoedeproblematiek in de residentiële ouderenzorg aan. Er worden in het Charter 13 punten aangereikt, waarop woonzorgcentra kunnen inzetten om armoede en sociale uitsluiting in hun voorziening aan te pakken.  
In 2014 vatten we het thema aan van de sensibilisering rond armoede in de ouderenzorg.  Op basis van de resultaten van een expertenpanel dat op 19 september 2014 in het Vlaams Parlement werd georganiseerd rond de problematiek, werd een Charter uitgewerkt met uiteindelijk 13 engagementen voor een ouderenzorgvoorziening die betrekking hebben op resp. het garanderen van de financiële toegankelijkheid van het woon- en zorgcentrum, het tegengaan van sociale uitsluiting in het WZC, én het ondersteunen van de eigen werknemers. 

LUIK ARMOEDEPROBLEMATIEK 
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Het Charter werd begin 2015 goedgekeurd door de verschillende participerende organisaties en er werd een informatieve bundel bij uitgewerkt. Op 6 oktober 2015 werd het Charter voorgesteld in het Vlaams Parlement, om daarna te worden uitgerold in de sector. Het Charter wordt onder alle Vlaamse ouderenzorgvoorzieningen verdeeld, en wordt verder in regionale settings toegelicht. 
 
 Armoede in Woonzorgcentra 
 
Het armoederisico bij mensen ouder dan 60 is de laatste jaren afgenomen. In 2005 kende 22% van de ouderen een armoederisico, in 2014 was dit nog 16% (EU-SILC 2015). Bij 75-plussers blijft het armoederisico hoger: 19,4%. We kunnen ervan uitgaan dat deze evolutie zich ook doorzet in woonzorgcentra, waar geen specifieke armoedecijfers voorhanden zijn. Uit een steekproef van Zorgnet-Icuro (2014), weten we wel dat 2,5% van de bewoners in woonzorgcentra het factuur één of meerdere malen niet tijdig betaalden. Bij de meerderheid van deze bewoners met betalingsmoeilijkheden werd een oplossing gezocht in overleg met de sociale dienst. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat armoede vaak ook onzichtbaar is en zich uit in bijvoorbeeld weinig sociale contacten, een gebrek aan juiste hulpmiddelen of afwezigheid op betalende activiteiten. 
 

 Drie elementen 
Het Charter focust op drie aspecten van armoede in de residentiële ouderenzorg: financiële toegankelijkheid verhogen, sociale uitsluiting tegengaan en werknemers in het Woonzorgcentrum ondersteunen.  
Het financiële luik omvat het hanteren van dagprijzen waarin alle basiszorg en basisdienstverlening inbegrepen is, en daar eerlijk over te communiceren, alsook het uitwerken van realistische afbetalingsplannen bij moeilijkheden, in plaats van gerechtelijke procedures te starten”.  Om sociale uitsluiting aan te pakken wordt ingezet op sensibilisering en vorming van werknemers om bewoners te helpen in het uitoefenen van hun rechten en door het opzetten van een hulpmiddelenbeleid waardoor ook minder kapitaalkrachtige bewoners menswaardig kunnen leven. Tenslotte worden ook de eigen werknemers niet vergeten: het Charter vraagt ook aandacht voor situaties van armoede en  
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sociale uitsluiting bij hun werknemers en streeft naar het aanbieden van jobzekerheid op lange termijn. 
 
 Vorming 
Om woonzorgcentra bij te staan in de vorming van werknemers, doet Caritas Vlaanderen een beroep op Cairos, en op ‘Bind-kracht’. Concreet bestaat het aanbod uit drie luiken. Voorzieningen kunnen starten met een aanbod in huis. We geven er uitleg rond armoede en krachtgericht werken, zodat werknemers ermee aan de slag kunnen. Daarnaast is er een open aanbod, dat gedurende meerdere dagen verdiepend werkt met een kleine groep. En tot slot wil Cairos, samen met Caritas Vlaanderen, voorzieningen ook begeleiden tijdens de implementatie van het Charter, waarvoor samen een traject op maat van de voorziening wordt uitgewerkt. 
 
 Positief onthaald 
Het Charter Armoede in Woonzorgcentra wordt positief onthaald zowel door de wereld van de voorzieningen als door de politiek. 
Zowel Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, als Luc Martens, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), hadden tijdens het lanceermoment veel lof voor het initiatief van Caritas Vlaanderen. Luc Martens noemde het initiatief nodig, omdat het ons steeds appelleert aan de zorg die we voor de ander moeten hebben. Peter Degadt stelde dat het Charter op zich logisch lijkt, maar dat net het feit dat zovele organisaties het toch nodig vinden het allemaal nog eens op te lijsten duidelijk maakt dat het belangrijk is om blijvend aandacht te hebben voor dit thema. Voor Vlaams Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, die het lanceermoment afsloot, sluit het Charter naadloos aan bij de uitgangspunten van de missie van de Vlaamse overheid wat betreft de ouderenzorg:  

“Door het ondertekenen van het Charter Armoede in Woonzorgcentra beklemtoont een woonzorgcentrum dat in het woon-, zorg- en ondersteuningsaanbod dat het aanreikt, wil rekening houden met de leefwereld van mensen die in armoede leven en het appel dat van hen uitgaat. Het woonzorgcentrum gaat hierbij de verbintenis aan om op een innovatieve wijze haar zorg- en ondersteuningsbeleid, opnamebeleid, financieel beleid en medewerkersbeleid op aan te passen. Het is mijn overtuiging dat een woonzorgcentrum dat deze stap zet een bijkomende maatschappelijke waarde creëert die meer dan waardevol is.” 
 
Ook Liesbeth Homans, Vlaams Minister van Armoedebestrijding, hoopt op haar beurt dat het Charter massaal ondertekend wordt door voorzieningen:  
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“Ik waardeer dit Charter Armoede in Woonzorgcentra, dat niet alleen de (financiële) toegankelijkheid voor de bewoners wil garanderen, maar ook sociale uitsluiting wil tegengaan. Want ook dat is een kwalijk gevolg van armoede. Dit Charter waakt ook over een correcte beeldvorming omtrent armoede, informeert en sensibiliseert en zorgt voor een zo groot mogelijke participatie van alle bewoners. Het ondersteunt het Vlaamse armoedebeleid en het zorgt ervoor dat armoede op een efficiënte manier wordt aangepakt.” 
 

 Meer informatie 
Rond het Charter werd ook een eigen website gebouwd. Meer informatie over het Charter, de vormingsmomenten en het implementeren ervan kan op die website teruggevonden worden: http://www.charterarmoedewzc.be.  
  A.2. Kinderarmoede  Kinderarmoede is een kernpunt voor de Caritaswerking, zowel op het Vlaamse, het Federale als het Europese niveau (in samenwerking met Caritas Europa). Het vormt dan ook een blijvend aandachtspunt in de werking van Caritas Vlaanderen.  Europees maakt Caritas Vlaanderen deel uit van de werk groep die hierrond binnen Caritas Europa de thematiek opvolgt, en die eerder het ‘Ten Pack Recommendations’ uitwerkte. In eigen land legden we inhoudelijk de klemtoon op twee aandachtsvelden: de input rond de voorbereiding van het beleidsplan inzake de bestrijding van kinderarmoede, en de armoededimensie binnen het decreet Kinderopvang.  Verder werd een begin gemaakt met de voorbereiding van een nieuwe focus rond ‘Armoede en Integrale Jeugdhulp’, waarvan we de resultaten (en publicatie) in 2016 voorzien.   A.2.a. Het Eerste Kinderarmoedebestrijdingsplan 
Aan het einde van de vorige legislatuur stelde de toenmalig Staatssecretaris voor Armoedebestrijding een eerste nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan voor. Voor de eerste keer, zo klonk het toen, werd er in ons land, over de grenzen van Gemeenschappen en Gewesten heen, een plan specifiek om de armoede bij kinderen aan te pakken en om het welzijn van kinderen te promoten, opgesteld, met vier strategische doelstellingen: (1) toegang tot toereikende middelen, (2) toegang tot kwaliteitsvolle diensten, (3) kansen en participatie van kinderen en (4) horizontale en verticale partnerschappen afsluiten tussen verschillende beleidsdomeinen en verschillende 
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bestuursniveaus. In de praktijk bestond het plan uit niet veel meer dan een opsomming van de diversie acties die op de verschillende niveaus genomen werden, maar zonder dragende visie, doelstellingen en synergie, nodig om kinderarmoede effectief aan te kunnen pakken. 
 
 Nieuwe kans 
In de beleidsnota van de nieuwe Staatssecretaris wordt ‘kinderarmoede’ breed gedefinieerd: niet het kind, maar de omgeving waarin het kind verblijft verkeert in armoede. We bestrijden deze armoede dan ook pas, wanneer we een integrale aanpak naar voren schuiven voor de bestrijding van armoede in al haar vormen en facetten. Het - nieuwe - Kinderarmoedebestrijdingsplan moet dit in kaart te brengen en aanpakken.  
Caritas Vlaanderen maakte haar bedenkingen over aan de Staatssecretaris en engageerde zich om verder na te denken rond de inhoud van het Plan, vertrekkend vanuit twee krijtlijnen. 
 
 

 Een progressief-universele aanpak 
Het tweede Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan dient volgens Caritas Vlaanderen, samen met UNICEF Belgium, te vertrekken vanuit een eigen, uitgewerkte visie. We gaan daarbij uit van een basisaanbod voor iedereen, maar met de nodige aandacht voor gezinnen met specifieke noden en problemen (‘progressief-universele aanpak’). Alle gezinnen, in welke situatie ook, hebben immers recht op dezelfde kwaliteitsvolle diensten. Een doelgroepgericht beleid heeft in het verleden geregeld geresulteerd in een verschil in kwaliteit van dienstverlening. Sociale rechtvaardigheid impliceert niet alleen een gelijkheid van toegang tot diensten en kansen, maar ook een gelijkheid in de kwaliteit van deze diensten. 
Een ‘progressief-universele aanpak’ voegt aan diensten van goede kwaliteit voor iedereen, specifieke aanvullende diensten toe voor de meest kwetsbare groepen. Dit vereist vroegtijdig ingrijpen, waardoor de kosten van het verstrekken van de gespecialiseerde diensten voor 
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mensen die het nodig hebben en hun behoeften op langere termijn geminimaliseerd kunnen worden. Kinderopvanginitiatieven zijn een voorbeeld van een universele dienst, waar elke ouder beroep op kan doen. Bepaalde doelgroepen kunnen beroep doen op ‘extra’ ondersteuning, zoals vb. ingrepen in de kostprijs van de kinderopvang, of ondersteuning bij opvoedingsvragen. 
 
 Een integrale aanpak 
Tevens moeten actiepunten ontwikkeld worden vanuit verschillende beleidsdomeinen. Traditioneel worden vijf grote domeinen naar voren geschoven: (1) materieel welzijn, (2) huisvesting en leefomgeving, (3), opvoeding en onderwijs, (4) gezondheid en (5) het subjectief welbevinden. Een integraal kinderarmoedebeleid, moet durven inzetten op elk van deze domeinen. Een integraal beleid vereist verder ook samenwerking over de verschillende bestuursniveaus heen. De verschillende domeinen behoren immers tot het domein van verschillende overheden. 
 
A.2.b. Decreet Kinderopvang: Kinderopvang wordt een (dure) luxe 
Op 1 april 2014 trad het nieuwe decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters in werking. Hiermee wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De overheid wil onder meer het aantal inkomensgerelateerde plaatsen, waar de ouderbijdrage berekend wordt op basis van het inkomen van de ouders, sterk uitbreiden. Daarnaast wordt ingezet op de kwaliteit van de kinderopvang en wordt ook de pedagogische en sociale functie uitgediept. 
Toch zijn er ook belangrijke kanttekeningen. Caritas Vlaanderen reageerde met o.m. de Gezinsbond en Welzijnszorg, tegen de verhoging van de laagste tarieven voor Leefloongerechtigden. We bekwamen weliswaar niet de intrekking van de maatregel, maar toch een grotere handelingsmarge voor het OCMW, om verminderingen toe te staan.  
Een ander negatief effect van het nieuwe decreet, vloeit voort uit het ‘bestellen is betalen’-principe. Eens een aantal respijtdagen (maximaal aantal afwezigheden, zonder onderscheid naar reden) overschreden wordt, moet toch betaald worden, en soms niet het verminderd tarief, maar de volle pot, afhankelijk van het beleid van het opvanginitiatief, zoals bleek uit getuigenissen die we verzamelden.  Caritas Vlaanderen vroeg de overheid dit thema te herbekijken. Kind en Gezin plant een evaluatie die desgevallend de regelgeving kan bijsturen.  
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We deden alvast een aantal voorstellen om regelgeving socialer en inclusiever te maken, zoals het loskoppelen van ziektedagen van respijtdagen, of het invoeren van een maximumbedrag, dat een initiatief mag vragen wanneer de respijtdagen overschreden worden, en dat afhangt van het dagbedrag dat men normaal betaalt. Om dit te bewerkstelligen, is Caritas Vlaanderen ook lid van de Stuurgroep Sociale Functie, die rapporteert aan de Voortgangsoverleg. Dit Overleg staat de Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij in de uitrol van het nieuwe decreet Kinderopvang. 
  A.3. Derdebetalersregeling in de Eerstelijnszorg  Gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg is van cruciaal belang. Toch blijkt uit tal van onderzoek dat er een effectieve gezondheidsongelijkheid bestaat onder de bevolking. Voor tal van mensen weegt de factuur voor gezondheidszorgen zeer zwaar door. Het voorschieten van de kosten voor eerstelijnsgezondheidszorg lijkt voor vele zorgbehoevenden één van de drempels in de eerstelijnszorg te zijn, wat kan leiden tot het uitstellen of zelfs het afstellen van gezondheidszorgen. 
De derdebetalersregeling, waarbij de zorgverstrekker betaald wordt door de mutualiteit en de patiënt enkel nog het remgeld betaalt, neemt deze drempel in principe weg, maar velen maken hiervan geen gebruik, omdat het initiatief van de patiënt dient te komen. Bovendien blijft de toepassing ervan in een aantal gevallen facultatief. Weliswaar wordt ze vanaf 1 juli 2015 verplicht voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming (VT), maar voor andere kwetsbare groepen blijft de derdebetalersregeling facultatief. 
Meer dan 1,8 miljoen Belgen hadden in 2012 het VT-statuut en komen hierdoor dus in aanmerking voor de verplichte derdebetalersregeling. Toch wordt er verondersteld dat dit recht niet altijd wordt opgenomen, en zeker niet door de meest kwetsbare groepen. In de zomer van 2015 schatte de CM de groep van niet-gebruikers op maar liefst 500.000 Belgen. Zeker wanneer het VT-statuut toegekend werd op basis van inkomenssituatie, is de kans op niet-gebruik zeer groot. 
Caritas Vlaanderen wil hierrond onderbouwd stelling nemen en beleidsaanbevelingen ontwikkelen, en nam daarom LUCAS onder de arm voor een onderzoek naar ‘De Implementatie van de Regeling ‘Sociale Derde Betalende’ in de Eerstelijnszorg’. Het onderzoek werd uitgevoerd door Evy Meys, olv. Prof. Koen Hermans, en wordt in april 2016 voorgesteld. 
Daarbij zullen een aantal beleidspistes worden geformuleerd die voortbouwen op de inzichten uit het expertenpanel en op geselecteerde ‘goede praktijken’, waarbij ook het perspectief van personen in armoede zelf wordt gehanteerd. De bedoeling is te komen tot beleidsopties die ertoe moeten bijdragen dat de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg gegarandeerd is. 
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B. Monitoring en Advocacy rond Armoedeproblematiek  
Als tweede luik willen we meer in het bijzonder het monitoring- en advocacy-werk vermelden. Caritas legt in toenemende mate de focus op de monitoring van de armoedeproblematiek, en op het advocacy-werk errond. 
We doen dit enerzijds binnen Caritas Europa voor de opvolging van het Europese beleid, maar we zetten ook in eigen land meer in op monitoring van het Belgische en Vlaamse beleid. Een belangrijk onderdeel hierbij is de opvolging van ons Memorandum naar aanleiding van de verkiezingen in 2014. 
We bouwen daarbij ook aan netwerking met verwante middenveldorganisaties, en zetten in op overleg met de verschillende overheden.   
 B.1. Monitoring van het Europese Beleid: jaarlijks ‘Shadow Report’ van Caritas Europa  Binnen Caritas Europa is Caritas Vlaanderen al jaren actief betrokken bij het tot stand komen van de jaarlijkse ‘Shadow Reports’ (‘Caritas Cares’) die de uitvoering van de sociale doelstellingen binnen de Europa 2020-strategie tegen het licht houden. Sinds 2012 publiceert Caritas Europa ook ‘Crisis Monitoring Reports’. Het Crisis Monitoring Report 2015 kreeg als veelzeggende titel mee: ‘Poverty and Inequalities on the Rise’.  Daarnaast was Caritas Europa ook betrokken bij de gezamenlijke publicatie van de ‘EU Semester Alliance’ (een coalitie van Europese Sociale organisaties) van de Annual Growth Survey 2015. 
 
B.2. Memorandum voor de verkiezingen:          ‘Toekomst maken we samen, ook als het moeilijk gaat’  
De samenvallende verkiezingen van mei 2014 waren een belangrijk momentum voor ons land. Caritas Vlaanderen publiceerde naar aanleiding hiervan samen met de andere Belgische Caritasgeledingen een gezamenlijk ‘Caritas-memorandum’. 
We schoven een aantal eisen, vragen en verzuchtingen naar voor, binnen vijf thema’s (asiel en migratie, vrijwillig engagement, humanitaire hulpverlening, het recht op voedsel, en armoedebestrijding). We vertrekken daarbij op de keuze voor een positief verhaal, waarbij we als uitgangspunt nemen dat iedereen in principe kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de samenleving, en daar zelfs het recht toe heeft, en we baseerden ons daarbij op de principes van solidariteit, subsidiariteit, en verantwoordelijkheid.  
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Caritas Vlaanderen wil dit Memorandum gebruiken als een toetsingsinstrument, waarbij we op geregelde tijdstippen het gevoerde beleid van de verschillende overheden evalueren, door het tegen het licht van Memorandum te houden. We zullen ons daarbij telkens focussen op specifieke thema’s. Zo was één van de punten die we in 2015 in reliëf plaatsten, dat van de Ereloon-supplementen in de Gezondheidszorg: 
Ereloonsupplementen, een extra kost die een arts kan aanrekenen en die kunnen oplopen tot 400% van het normale honorarium, zijn vandaag nog steeds gekoppeld aan de kamerkeuze van patiënten. In 2013 werden de ereloonsupplementen al afgeschaft in meerpersoonskamers, maar in eenpersoonskamers blijven ze mogelijk. In de pers duiken verhalen op dat artsen “zich in bochten wringen om alleen nog patiënten in eenpersoonskamers te behandelen” (De Tijd (31/01/2015). 
Caritas had in het Memorandum reeds een lans gebroken voor de afschaffing van de ereloon-supplementen. De herziening van de ziekenhuisfinanciering, die in deze regeerperiode op de federale agenda staat, maakt een strikte scheiding van de zorgfunctie met hotelfunctie in onze ziekenhuizen mogelijk. Door deze splitsing te maken, wordt een ziekenhuis via een andere weg gefinancierd en kunnen ereloonsupplementen in alle kamers gebannen worden.  
Vandaag is het systeem van de erelonen immers noodzakelijk voor ziekenhuizen om uit de rode cijfers te blijven, enkel een volledige herziening maakt de afschaffing van ereloonsupplementen mogelijk. Een herziening van de tarieven van artsen moet dan ook nagenoeg vanzelf de afschaffing van de erelonensupplementen met zich mee brengen. Alleen zo kunnen we ontkomen aan een klasse-geneeskunde, waarbij armere patiënten ofwel gedwongen worden kosten te maken die ze niet kunnen betalen ofwel niet de geneeskundige zorg krijgen ze verdienen. 
 
B.3. Advocacy en beleidsadviezen   
Caritas Vlaanderen neemt deel aan het maatschappelijke debat, is vertegenwoordigd in overlegorganen en formuleert adviezen en opiniestukken die inspelen op de actualiteit (zie ook de inhoudelijke invalshoeken onder A).  
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B.3.1. Overlegorganen 
 Belgisch Platform Armoede en Sociale Uitsluiting EU 2020 
Caritas Vlaanderen is al vele jaren lid van het Belgisch Platform Armoede en Sociale Uitsluiting EU 2020. Het Belgisch Platform gaat uit van de Programmatorische Overheidsdienst Migratie-Integratie. Het is een open structuur die zoveel mogelijk stakeholders wil betrekken bij de Europa 2020-Strategie en de strijd tegen de armoede en sociale uitsluiting. In het Platform zijn diverse organisaties en stakeholders vertegenwoordigd. 
 
 Horizontaal Permanent Armoede Overleg 
In het horizontaal overleg komen de aandachtsambtenaren uit de verschillende departementen en agentschappen van de Vlaamse administratie samen met medewerkers van het Vlaams Netwerk tegen Armoede, vzw De Link en het interfederale Steunpunt Armoedebestrijding. Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw nemen sinds 2015 deel aan dit Overleg. Samen met enkele externe experts, vertegenwoordigt dit overleg verschillende beleidsdomeinen waarin armoedebestrijding belangrijk is. Tot de opdrachten behoren o.m. het Actieplan evalueren en de impact en de effecten van de acties analyseren.  

De werking van het Horizontaal Permanent Armoedeoverleg wordt jaarlijks opgevolgd aan de hand van een verslag in de actualisatie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. 
 
 Interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Sociale Uitsluiting en Bestaansonzekerheid 
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socio-economische omstandigheden leven: recht op een degelijke huisvesting, recht op energie, recht op de bescherming van het gezinsleven, recht op sociale bescherming, recht op de bescherming van de gezondheid, ... 
Het organiseert hiervoor diepgaand overleg tussen de verenigingen waar armen het woord voeren, de OCMW's, de sociale partners, de beroepskrachten van de verschillende sectoren, de administraties, ... Op basis van deze werkzaamheden formuleert het aanbevelingen ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken van ons land. Deze aanbevelingen vormen het voorwerp van debat in alle regeringen en parlementen alsook in de adviesorganen. 
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Het Steunpunt werd als instrument in de strijd tegen armoede gecreëerd door de Federale Staat, de gemeenschappen en gewesten, door een Samenwerkingsakkoord dat ondertekend werd door alle regeringen en goedgekeurd door alle parlementen. 
Caritas Vlaanderen is, op voordracht van de Vlaamse Regering, sinds 2015 lid van het Beheerscomité van het Steunpunt. Het Beheerscomité bewaakt de uitvoering van het samenwerkingsakkoord, bepaalt de personeelsbehoeften en werkt het ontwerp van budget uit. De leden van het Beheerscomité zijn tegelijk lid van de Begeleidingscommissie. Deze volgt de inhoud van de werkzaamheden van het Steunpunt op en bewaakt de methodologie die gehanteerd wordt. 
 
 Stuurgroep Sociale functie Kinderopvang 
Na enkele adviezen rond Kinderopvang, werd Caritas Vlaanderen gevraagd deel uit te maken van de Stuurgroep Sociale Functie Kinderopvang, een stuurgroep onder de vleugels van Kind & Gezin. 
De stuurgroep ‘versterken sociale functie van de kinderopvang’ bestaat sinds 2009, met als mandaat beleidsaanbevelingen formuleren ten aanzien van Kind en Gezin aangaande (a) regelgeving rond de toegankelijkheid en de sociale functie van de kinderopvang, (b) ondersteuning van de sector op vlak van het toegankelijker maken van de kinderopvang en het opnemen van de sociale functie, (c) wat de opdrachten zijn van de kinderopvang bij het invullen van de sociale functie en het verhogen van de toegankelijkheid. 
In de Stuurgroep Sociale Functie nemen vertegenwoordigers deel van enkele grote organisatoren, lokale besturen, gezinnen en experten (vormingsorganisaties, ondersteuningsorganisaties, experten sociaal beleid,…). 
 
B.3.2. Adviezen en opiniestukken 
Caritas Vlaanderen nam ook uitdrukkelijk deel aan het maatschappelijk debat, o.m. door de publicatie van vrije tribunes of open brieven, of door stelllingnames via de website van Caritas of via de sociale media. We geven hier kort een opsomming van de belangrijkste topics. Ze zijn opgenomen in bijlage bij dit verslag. 

 Opties voor werkzoekende mantelzorgers zijn geen optie 
 Als open brief verschenen op caritas.vlaanderen op 19/02/2015,  over de verstrenging voor werkzoekende mantelzorgers om een beroep te kunnen        doen op ‘vrijstelling wegens sociale en familiale redenen’ 
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 Verhoging minimumtarief IKG-kinderopvanginitiatieven 
Brief verstuurd aan Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,  samen met diverse andere organisaties uit het middenveld. Nadien als persbericht verspreid. over de verhoging van het minimumtarief in de kinderdagopvang. 

 Thuiszorg en kraamhulp ook noodzakelijk voor kwetsbare jonge ouders 
Verschenen op caritas.vlaanderen op 04/05/2015, en in de Caritas Nieuwsbrief, over de verblijfsduur in het ziekenhuis na de bevalling en de nood aan ondersteuning van de thuiszorg, zeker voor kwetsbare groepen. 

 Vlaams Actieplan Armoede niet (alleen) snel-snel bespreken in Parlement 
Verschenen op caritas.vlaanderen op 08/07/2015, en verstuurd naar leden van het Vlaams Parlement en in de Media, over de noodzaak van een diepgaand en constructief debat over het voorliggend Vlaams Actieplan. 

 Overheid moet optreden tegen artsen die wet rond derdebetalersregeling niet respecteren 
Verschenen op caritas.vlaanderen op 16/10/2015, en overgemaakt aan de Minister van Volksgezondheid, over de implementatie van de verplichte derdebetalersregeling voor sommige doelgroepen. 

 Turteltaks dreigt mensen zonder stroom te zetten 
Verschenen op caritas.vlaanderen op 21/10/2015,  over de extra belasting op elektriciteit die minister Turtelboom wil invoeren. 

 Ook kansen in 1-euro-maaltijden  
Verschenen als opiniebijdrage op demorgen.be en op caritas.vlaanderen op 17/10/2015,  over een genuanceerde kijk op het voorstel van Minister Homans om goedkope maaltijden aan te bieden.  
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B.3.3. Adviezen aan de overheden 
In 2015 gaf Caritas Vlaanderen advies aan de bevoegde overheden rond onder meer deze thema’s: 
 Vlaams 

 Verhoging laagste tarieven IKG-kinderopvang 
 Geboortepakket kwetsbare ouders 
 Kinderarmoedebestrijding 
 Vlaams Actieplan Armoede 
 Goedkope maaltijdzorg gekoppeld aan gezinsondersteuning 
 Invoeren energieheffingen 
 Preventieve gezinsondersteuning 

 Federaal 
 Kinderarmoedebestrijding 
 Indexaanpassing huurprijzen 
 Werkzoekende mantelzorgers 
 Regeling sociaal derde betalende in de gezondheidszorg 
 Verkorten verblijfsduur na bevalling 

 
B.3.4. Media 
Door een sterkere participatie aan het politieke en maatschappelijke debat in Vlaanderen, werd Caritas Vlaanderen ook vaker geconsulteerd door de media naar aanleiding van beleidsbeslissingen of actuele hete hangijzers. Geregeld kreeg dit ook weerklank in artikels en opiniestukken in Vlaamse kranten en op nieuwssites. Een overzicht: 
 

 ‘Mantelzorg verdient respect en aanmoediging, geen afstraffing’, De Standaard, 19/02/2015, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150219_01537628  
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 ‘Je telt nog slechts mee in de samenleving als je eraan bijdraagt’, De Standaard, 20/02/2015, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150219_01538631   
 ‘Kinderopvang moet betaalbaar blijven’, De Standaard, 06/03/2015, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150306_01565240   
 Ziekenhuis gestraft als jonge moeder te lang blijft, Het Laatste Nieuws, 04/05/2015, http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2308194/2015/05/04/Ziekenhuis-gestraft-als-jonge-moeder-te-lang-blijft.dhtml   
 Ziekenhuis gestraft als jonge moeder te lang blijft, De Morgen, 04/05/2015, http://www.demorgen.be/nieuws/ziekenhuis-gestraft-als-jonge-moeder-te-lang-blijft-b9a22d07   
 Pas bevallen en te lang op de kraamafdeling? Ziekenhuis gestraft. deredactie.be, 04/05/2015, http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2327387   
 Een gezicht doet geven, De Morgen, 29/05/2015, http://www.demorgen.be/plus/een-gezicht-doet-geven-b-1432856163074   
 Kritiek op actieplan tegen armoede, De Morgen, 09/07/2015, http://www.demorgen.be/plus/kritiek-op-actieplan-tegen-armoede-b-

1436399164350  
 ‘Vlaams armoedeplan schiet nog tekort’, De Standaard, 09/07/2015, http://www.standaard.be/cnt/dmf20150708_01768860   
 1 euromaaltijden moeten kansarme gezinnen hun weg naar hulpverlening doen vinden, De Morgen, 17 december 2015, http://www.demorgen.be/opinie/1-euromaaltijden-moeten-kansarme-gezinnen-hun-weg-naar-hulpverlening-doen-vinden-b9658817  
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C.  Effectieve Hulpverlening 
 Via Caritas Hulpbetoon is Caritas Vlaanderen ook operationeel actief in de strijd tegen armoede. In 2015 vonden opnieuw vier specifieke campagnemailings plaats, rond respectievelijk ‘Alleenstaande ouders met kinderen’, de Crisisfondswerking, een eigen huurwaarborgfonds, en de werking rond de winteropvang (blijvend onder de noemer ‘Elk Kind Onderdak’).  
Rond twee specifieke elementen van de werking werd zoals gepland verder gewerkt: het verder verfijnen van de benadering ‘Begeleide Individuele Hulpverlening’ (C1), en de verdere uitrol van de Crisisfondswerking, in 2015 in Antwerpen (C2). 
  C.1. Begeleide Individuele Hulpverlening  Caritas Hulpbetoon richt zich in belangrijke mate op individuele hulpverlening aan de kwetsbare medemens, maar steeds bemiddeld door een begeleidende dienst of instantie. De vraag voor financiële ondersteuning moet ons bereiken via andere organisatie, vb. een sociale dienst, een dienst voor thuisbegeleiding, een CAW…  

Op donderdag 5 november 2015 werd een ontmoetingsmoment georganiseerd rond de impact van (kleinschalige) begeleide individuele hulpverlening op de mogelijkheden van mensen om tegenslagen te boven te komen en uit de greep van de crisis te blijven. Uitgenodigd voor deze Ronde Tafel waren medewerkers van organisaties die een beroep doen op financiële ondersteuning door Caritas Hulpbetoon in het kader van één of andere vorm van begeleide individuele hulpverlening. Negen diensten namen aan de uitwisseling deel (enkelen hadden vooraf hun opmerkingen doorgegeven), samen met enkele leden van de Raad van Bestuur van Caritas Hulpbetoon en medewerkers van Caritas Vlaanderen. Int totaal telden we 16 deelnemers aan het gesprek. 
De bedoeling bestond erin om de impact van deze vorm van hulpverlening beter in beeld te krijgen, teneinde nog doelgerichter te kunnen tussenkomen zodat kwetsbare mensen toch alle kansen open houden om hun tegenslag te boven te komen en hun leven terug op de sporen te krijgen. Anderzijds maakten we  
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gebruik van dit forum om na te gaan hoe het geplande onderzoek rond armoede en jeugdhulpverlening gebruik kan maken van de ervaringen van de partnerorganisaties van Caritas Hulpbetoon. 
In de uitwisseling werd duidelijk de noodzaak onderkend van deze vorm van hulpverlening, en het daadwerkelijke effect op de onmiddellijke situatie van de hulpvragers. Het behoud van de ‘extra’-hulpverlening, pas na dat alle reguliere hulpbronnen zijn aangesproken wordt behouden. We beschikken ook niet over voldoende middelen om in eerste lijn tussen te komen.  Wel werd gevraagd naar een zo efficiënt mogelijke administratieve benadering, die tegelijk voldoende informatie aanreikt, maar anderzijds niet nodeloos voor procedurele vertraging zorgt. Hieraan zal worden tegemoet gekomen door een gemeenschappelijke aanvraagprocedure te ontwerpen die voor alle types projecten geldt. Deze zal worden voorgelegd op de Raad van Bestuur van juni 2016, samen met een meer theoretisch uitgewerkte visienota rond ‘Begeleide Individuele Hulpverlening’. 
Een ander element dat uit de Ronde Tafel naar voor kwam, was de signaalfunctie vanuit het werkveld en vanuit de specifieke cases waarvoor een tussenkomst gevraagd wordt, voor de advocacy-werking van Caritas Vlaanderen. Dit werd in eerste instantie verkend in verband met het onderzoeksproject rond armoede in de jeugdhulpverlening (o.m. inzake de problematiek van de toegangspoorten), maar kan ook betrokken worden op andere thema’s. In die zin werd afgesproken de banden met de partnerorganisaties sterker aan te halen, en hen ook hierop te appelleren. 
 
C.2. Uitbouw Crisisfondswerking  Met de verdere regionale crisisfondswerking willen we de aanpak van de Begeleide Individuele Hulpverlening, die nu vooral thematisch vanuit de centrale projectencommissie wordt georganiseerd, ook regionaal verankeren.  
Sinds 2013 wordt de in Oost-Vlaanderen ontstane Crisisfondswerking ook geïmplementeerd in Limburg en Antwerpen. Limburg is sinds 2014 operationeel, de organisatie van het Crisisfonds Antwerpen werd afgerond in 2015. Voor volgend jaar staat ook de uitbouw van West-Vlaamse afdeling op de agenda. 
Eén en ander betekent dat de omvang van deze hulpverlening steeg van goed 20.000 tot 25.000 € wat in de toekomst nog verder zal toenemen. We zullen dus genoodzaakt zijn onze fondsenwerving hier ook op af te stemmen. In het najaar van 2016 is dan ook een Ronde Tafel gepland met alle regionale Crisisfondswerkingen. 
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D. Specifieke Doelgroepen 
 Caritas Vlaanderen tracht vooral inclusief te werken. Toch houden we twee ’doelgroepen’ wat scherper in de focus, met name de Roma en de vluchtelingen. Op 17 december 2015 organiseerden we in Leuven opnieuw een Ontmoetingsdag, ‘Hoe mooi zouden onze steden zijn…’, waar de problematiek van beide groepen onder de aandacht kwam. 
 D.1. Roma  Via de operationele hulpverlening én de internationale netwerking van Caritas, komen we regelmatig in contact met de specifieke problematiek van Roma-groepen. Voortbouwend op onze ervaringen bij het seminarie van Caritas Europa rond de ‘Integratie van Ethnische minderheden’ in Kosice, Slovakije in 2013, waarvan we mede-organisator waren, nam ook de betrokkenheid van Caritas Vlaanderen bij de Roma-problematiek in eigen land toe. 
De situatie van de Roma is de laatste jaren, onder invloed van de crisis, nog gevoelig verslechterd. De leefomstandigheden in hun land(en) van herkomst gaan van kwaad naar erger, en velen beproeven hun geluk in het Westen, en onder meer in Gent. 
Op het vlak van de operationele hulpverlening blijven we via Caritas Hulpbetoon inzetten op huisvesting en op de ondersteuning van zomerkampen voor Roma-jongeren. Het samenwerkingsverband met O CASA werd verder gezet. 

Nog in eigen land ondersteunde Caritas Vlaanderen de film ‘On the Edge of Happiness’ van Wil Mathijs, een rauw, tragisch ‘document humain’ over het leven en overleven van enkele Bulgaarse lotgenoten in het industriële achterland van Gent. Een beklijvende film over vriendschap en dromen, over mensenrechten en verdraagzaamheid, over fataliteit en trouw. We vertoonden een trailer ook op de ontmoetingsdag in Leuven (zie verder). 
We bleven ook betrokken bij de Roma-problematiek op het Europese vlak, waar Caritas Europa wellicht voor 2016 een nieuw initiatief voorbereid. Lina D’Amico nam van 18 tot 20 februari 2015 namens Caritas Vlaanderen deel aan een internationale Conferentie van Caritas Oradea (Roemenië) over dilemma’s en perspectieven van Roma-migratie in de Europese Unie. Vooral de toegang tot  
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de arbeidsmarkt (en tot een billijke verloning) en de emancipatorische rol van het onderwijs stonden daarbij centraal. Even belangrijk was echter de oproep om positieve ervaringen en goede praktijken onder de aandacht te brengen, om op die manier negatieve beeldvorming en stigmatisering tegen te gaan en integendeel bruggen te slaan naar een inclusieve opstelling  ten overstaan van onze Roma-mede-Europeanen. 
 D.2. Vluchtelingen  Ontmoetingsdag rond vluchtelingen, migratie en armoede  De ongeziene vluchtelingenstroom die vanaf augustus op gang komt, maakt dat deze doelgroep sindsdien de activiteiten van Caritas in belangrijke mate beheerst: zowel naar opvangstructuren, als naar de ondersteuning van (de opvang van) vluchtelingen door vrijwilligers. Caritas Vlaanderen zal zich in eerste instantie vooral op dit laatste toeleggen en binnen haar vrijwilligerswerking de focus voornamelijk en in het najaar zelfs quasi uitsluitend hierop toeleggen (zie verder). 
Daarnaast stond in de jaarplanning ook een ontmoetingsdag gepland, in opvolging van eerdere initiatieven in 2010 en 2012. Deze ontmoetingsdag, die we samen organiseerden met de andere geledingen van Caritas in België, vond plaats op 17 december 2015 in het Provinciehuis te Leuven en telde een tachtigtal ingeschrevenen, uit zowel Caritasorganisaties, als voorzieningen en eerstelijnsdiensten.  
De insteek was ditmaal een uitspraak van Paus Franciscus: ‘Hoe mooi zouden onze steden zijn, als …’. Ditmaal lag de inhoudelijke focus op de problematiek van vluchtelingen, migranten en armoede in een stedelijke context, met ook aandacht voor de toegankelijkheid én voor de outreach-mogelijkheden en -opgaves voor de hulpverlening. 
Professor Gilles Van Hamme (ULB) trad op als keynote speaker en bracht een dynamische analyse van de moeilijke wijken in België, vanuit het oogpunt van de sociale geografie. Daaruit bleek nog eens de sterke stedelijke concentratie van armoede, achteruitstelling en uitsluiting, althans in een beperkt aantal wijken. Hoe zorgen we voor een betere spreiding? En hoe bereiken we de mensen die in deze wijken wonen? 
Vervolgens konden de deelnemers een keuze maken tussen drie workshops, een oefening die na de lunch herhaald werd, zodat iedereen met twee werkgroepen kon mee-denken.  
De eerste workshop had als thema: ‘Hoe mooi zouden onze steden zijn … als de sociale dienstverlening mensen in armoede tegemoet treedt (outreach)? Deze workshop werd begeleid door Johan Martens. Uit de debatten weerklinkt dat vrijwilligers hier een belangrijke en aanvullende rol te vervullen hebben. In veel gevallen is de hulpverlener immers de enige autochtoon waarmee vluchtelingen in aanraking 
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komen, maar vaak is hun opdracht sterk ‘instellingsgebonden’, en raken ze, ook door de hoge administratieve werklast, niet tot in het ‘thuismilieu’ van de vluchtelingen. Vrijwilligers zijn hier flexibeler, maar moeten dan wel goed begeleid en gevormd worden. 
De tweede workshop ging over: ‘Hoe mooi zouden onze steden zijn als de levenskwaliteit van de meest kwetsbare gezinnen wordt verhoogd …’ Deze workshop werd begeleid door Michel Kesteman, voorzitter van Caritas Francophone en Caritas Secours. Een goede integratie wordt centraal geacht om tot een goede levenskwaliteit te komen. Kennis van de taal en van België is daarin een belangrijke factor. Vooral naar vrouwelijke vluchtelingen toe is er wat dat betreft nog een lange weg af te leggen. 
In de derde werkgroep, geleid door Thijs Smeyers, was de insteek: ‘Hoe mooi zouden onze steden zijn, als de sociale dienstverlening  niet alleen op onmiddellijke hulpverlening is gericht, maar expliciet duurzaam en ecologisch wil zijn.” Het uitroeien van armoede is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. En betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting is een basisvoorwaarde om het eigen leven verder vorm te geven. Dit is voor de zwakkere groepen in de samenleving en a fortiori voor vluchtelingen geen sinecure. Meer dan de helft van de Belgen besteedt immers meer dan 30 % van het inkomen aan een woning. De krapte van de woningmarkt zal deze trend nog versterken. Vandaar de noodzaak om pilootprojecten op te zetten rond alternatieve woonvormen, zoals solidaire woningen met een leefproject, vormen van Community Land Trust (waarbij je alleen eigenaar bent van het huis, niet van de grond), of nog ‘gemeenschappelijke huizen’, met gemeenschappelijke ruimten en individuele kamers. 
De werkgroepen leverden een rijke oogst aan ideeën op, die in 2016 verder zullen worden geëxploreerd. Een paneldiscussie met Johan Martens, Michel Kesteman en Julien Van Geertsom (POD Maatschappelijke Integratie) sloot de bijeenkomst af, waarna Frank De Coninck, voorzitter van Caritas in België de bijeenkomst afrondde. 
Tussen de verschillende elementen van het programma werden de aanwezigen vergast op muzikale intermezzi door Tcha Limberger (Budapest Gypsy Orchestra), en werd een voorsmaakje getoond van de film ‘On the Edge of Happiness’, met een toelichting door de regisseur Wil Mathijs (zie hoger). 
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Caritas Vlaanderen werkte in 2015 verder rond haar klassieke aandachtsvelden inzake vrijwilligerswerk. Naast deze vier velden is er ook de blijvende ondersteuning van de werking van ‘Present Caritas Vrijwilligerswerk’ als geleding van Caritas Vlaanderen. 
Het gaat met name om: vrijwilligerswerk en de opvang van vluchtelingen, vrijwillig engagement in het kader van internationaal vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk in voorzieningen, met de insteek van de bestuursvrijwilligers, en tenslotte het nieuwe thema ‘vrijwilligerswerk en interculturaliteit’, dat als eind 2014 werd opgestart. 
Onnodig te zeggen dat de massale vluchtelingenstroom die vanaf augustus op gang kwam, de ganse planning voor het najaar danig overhoop haalde, en meebracht dat alle aandacht toegespitst werd op de inzet en ondersteuning van vrijwilligers bij de opvang van vluchtelingen. 
 
A.  Vrijwilligerswerk en de opvang van vluchtelingen 
 De inschakeling van vrijwilligers in de opvang van vluchtelingen en migranten was reeds naar voor geschoven als het belangrijkste thema voor 2015. Gratuite inzet en engagement voor de zwakkeren in de samenleving vormen van oudsher kernwaarden binnen het Caritasgedachtegoed. Anderzijds bestaat een belangrijk onderdeel van de operationele caritaswerking in België in de opvang van vluchtelingen in individuele huizen op verschillende locaties verspreid over het grondgebied: we kiezen immers uitdrukkelijk voor kleinschalige opvang omdat dit integratie bevorderend werkt. De combinatie van deze beide elementen maakt van de inzet van vrijwilligers bij de opvang van vluchtelingen een voor de hand liggend thema.  
We willen daarbij zowel de opvang ondersteunen, als ook kansen creëren voor een sterkere betrokkenheid van vrijwilligers bij deze opvang. Zo willen we het draagvlak vergroten om deze mensen die vaak uit traumatiserende oorlogssituaties komen (denken we aan de oorlogen in Syrië en Irak), opvang en ondersteuning te bieden. Anderzijds willen we op deze manier ook nieuwe pistes openen voor een sterkere betrokkenheid van vrijwilligers, én mogelijkheden creëren voor de ruimere samenleving om haar verantwoordelijkheid en haar opdracht van zorg voor de zwaksten ten opzichte van deze groepen gestalte te geven.  

LUIK VRIJWILLIG ENGAGEMENT 
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We dienden onze plannen evenwel aan te passen aan de realiteit: de omvang van de vluchtelingencrisis, en de beslissing om ons als Caritas ook te engageren in collectieve opvang (Peterskasteel in Scherpenheuvel), maakt dat we bij hoogdringendheid hieraan prioriteit dienden te besteden, zowel voor wat betreft het recruteren van vrijwilligers als mbt. het inschakelen van deze kandidaten. 
In eerste instantie werd een schriftelijke oproep gedaan voor vrijwilligers. Vervolgens werden in de verschillende regio’s (Gent, Mechelen, Brussel, Leuven, Torhout, Hasselt, Antwerpen, Scherpenheuvel) avonden georganiseerd, waarop we info verstrekten over wat vrijwilligerswerk met vluchtelingen kon inhouden, en waar bijkomend vrijwilligers werden gerecruteerd. In totaal leverde dit ons een ruw bestand op van meer dan 700 vrijwilligers. De hoge opkomst illustreert het draagvlak binnen de lokale gemeenschap, en biedt heel wat perspectief naar de toekomst toe, voor de lokale inbedding. Deze regionale infoavonden boden ook een uitgelezen kans om regionaal - en lokaal - samenwerking met andere gelijkaardige organisaties te organiseren en gestalte te geven. 

Tegelijkertijd werden vrijwilligers ingezet en begeleid voor de collectieve opvang, en voor specifieke opdrachten mbt. individuele vluchtelingen (vb. vervoer …), of voor het helpen bij de zoektocht naar huizen, eens de erkenningsprocedure achter de rug. Ook hier is samenwerking een imperatief. 
De andere aspecten van het inzetten van vrijwilligers, i.e. de verknoping met de regionale dienstverlening die we met Caritas Hulpbetoon, in samenwerking met regionale preferentiële partnerorganisaties, uitbouwen, of de versterking van de link naar scholen toe, bleven daartoe voorlopig in de koelkast. 
 
B.  Internationaal Vrijwilligerswerk  
 Het tweede thema behelst het internationale vrijwilligerswerk. Een toenemende groep jongeren (en ouderen) wil internationaal vrijwilligerswerk gaan doen, of contacteert ons met een vraag naar een buitenlandse stage. We vermoeden dat die vraag alleen maar zal toenemen. 
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Dergelijke uitwisselingen kunnen een verrijking vormen voor de betrokkenen zowel als voor het project waaraan ze participeren, mits een goede voorbereiding en opvolging wordt georganiseerd. Heel wat voorbereidingswerk is hiervoor reeds gebeurd. Vanaf 2016 zal hiervoor ook een personeelslid deeltijds vrijgesteld worden. 
In eerste instantie werd een pakket samengesteld met mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties in Zuid-Oost-Azië. Afhankelijk van de voorziene duur – het kan gaan om relatief korte periodes, maar ook om een meer langdurig engagement – kunnen mogelijkheden worden aangeboden in Nepal (opvang van straatkinderen, vanaf enkele weken), Thailand (onderwijscontext, periodes van eerder drie maand), of Cambodja (een horizon van minstens een jaar).  
We willen dit pakket vooreerst nog uitbreiden met stagemogelijkheden, alvorens het effectief te lanceren. Ondertussen werd wel reeds een stagiair uitgestuurd naar Bangkok. Vanaf de zomer 2016 hopen we het project dan te kunnen verruimen. 
 C.  Vrijwilligers in voorzieningen: bestuursvrijwilligers 
 We bouwen met dit thema verder op eerdere publicaties rond ‘Deugdelijk Bestuur’ (2007) zowel als rond ‘Beheerders in Christelijke Voorzieningen’(1999).  
Een actualisatie dringt zich op. In tegenstelling tot vroeger, is het immers niet langer evident om vrijwilligers te vinden die bestuurder willen worden van een raad van bestuur van een vzw. Niet alleen is er meer ‘concurrentieel aanbod’, ook het profiel van de vrijwilliger wijzigt (met kortere en meer specifieke engagementen). 
Deze bestuursvrijwilligers komen terecht in een sterk geprofessionaliseerde voorziening, met hoge eisen, ook aan de bestuurders. In het kader van maatschappelijke legitimering en van de continuering van visie en missie van de oprichters van een organisaties (mission driven) is het echter van kapitaal belang om voldoende ‘bestuursvrijwilligers’ aan boord te blijven houden. Het is dan ook een prioritaire bekommernis om aan de recrutering en vorming van deze bestuursvrijwilligers de hoogste prioriteit te geven. 
Tijdens het voorbije jaar werden een aantal bijkomende gesprekken met een aantal bestuursvrijwilligers en werd overleg opgestart met Acerta vzw om tegelijk met de lancering van het nieuwe cahier, ook een studiedag rond het belang en de recrutering van bestuursvrijwilligers te organiseren. 
De afronding van het thema en het gezamenlijke lanceermoment is echter verdaagd naar 2016, omwille van de andere prioriteiten voor het vrijwilligerswerk in het tweede semester van 2015. 
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D.  Vrijwilligerswerk en Interculturaliteit 
 Het vierde en laatste thema dat we vooropgesteld hadden voor 2015, de interculturele insteek voor het vrijwilligerswerk, werd omwille van de vluchtelingencrisis tijdelijk on hold gezet. Anderzijds onderstreept natuurlijk de huidige crisis net de noodzaak om hier verder werk van te maken. 

Vele vluchtelingen die in België aankomen, willen zich ook inzetten voor onze samenleving ook via vrijwilligerswerk. Het is evenwel niet evident voor vluchtelingen om vrijwilligerswerk te doen. Naast wettelijke barrières is er ook veel gebrek aan informatie en kennis.  
Anderzijds biedt vrijwilligerswerk ook heel wat mogelijkheden om aan integratie te werken, én om de beeldvorming rond vluchtelingen en mensen met een andere herkomst grondig te veranderen. Vrijwilligerswerk kan voor hen een opstap zijn naar een actief participeren aan de samenleving waarin ze terecht zijn gekomen, én een kans om hier een eigen steentje aan bij te dragen. Voor Vlamingen is het anderzijds een uitgelezen kans om op een andere manier met deze groepen in onze samenleving in contact te komen en oude vooroordelen over boord te zetten. 
We blijven wel de timing aanhouden om einde 2016 hierrond een informatienota rond te hebben.  
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ALGEMEEN 
 
In de loop van het voorbije werkjaar werd de werking rond Pastoraal en Identiteit verder geheroriënteerd en werd sterker de nadruk gelegd op vorming en begeleiding van de pastores op de werkvloer. De werking van de Commissies werd daartoe herzien, en vervangen door een orgaan dat vooral gericht is op coördinatie en expertise-uitwisseling. Inhoudelijk werd in 2015 vooral gewerkt rond drie polen:   
Vormingsinitiatieven 
(met een aantal jaarlijks weerkerende vormingsinitiatieven, waarbij met verschillende partners wordt samengewerkt)  In 2015 werden vier brede vormingsmomenten georganiseerd:   •  een vormingstweedaagse rond spirituele en pastorale zorg •  een seminarie ism. UCSIA rond ‘Spiritueel maar niet religieus’ •  een studiedag ism. het ACPT rond ‘ketenzorg’ •  een studienamiddag ism. KSGV rond ‘chronische pijn en zingeving’  Daarnaast werd in 2015 ook de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van een vernieuwd aanbod rond pastorale supervisie, dat in 2016 van start gaat. 
  
 

 LUIK PASTORALE ZORG  
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Communicatie 
(Waarbij blijvend ingezet werd op het tijdschrift Pastorale Perspectieven en op de Elisabeth-website) 

 
 

Concrete thema’s en activiteiten 
Twee activiteiten worden afgerond: (a) het congres in samenwerking met de Beroepsvereniging rond Praktijk en Onderzoek in Beweging, waarbij ook de Prijs van de Spiritualiteit werd uitgereikt, en (b) de ‘Dag van de Spirituele Zorg 2015’.  Andere elementen werden opgestart, maar lopen over het jaareinde door: (c) ‘spirituele zorg en de noden voor ouderen’, met aansluitend aandacht voor de ontwikkeling van het Prezo-model, (d) de inschakeling van niet-theologisch geschoolde medewerkers in de pastorale zorg, en (e) de voorbereiding van het seminarie rond interculturele pastorale zorg, dat in september 2016 ism. SIPCC in Gent georganiseerd wordt.  Drie kleinere, vooruitgeschoven projecten werden niet gerealiseerd. 

 
 
Andere elementen 
Tot slot vermelden we nog de ondersteuning ivm. de ISBIs en Reprobel. 

 
 
   



50  

Van Pastorale Commissie naar Coördinatie en expertise-uitwisseling (Het Collectief) 
 
Gelet op de wijzigingen van de laatste jaren was de Commissie immers minder een plaats geworden voor de voorbereiding van beleidsdocumenten, dan wel een werkforum waar afspraken gemaakt worden rond concrete geplande (vormings)activiteiten en dat tevens fungeert als draaischijf voor netwerkcontacten.  De pastorale commissies werden in de loop van 2015 dan ook vervangen door één centraal orgaan (‘Het Collectief’ genoemd), waarin vertegenwoordigers en vrijgestelden uit de verschillende sectoren uit de gezondheidssector (Zorgnet-Icuro) samenkomen rond de uitwisseling van expertise en planning van activiteiten, over de grenzen van diocesen en sectoren heen.   Het Collectief is de gesprekspartner voor het IOKS (Interdiocesaan Overleg rond Kerk en Samenleving, het overlegorgaan van Caritas waar de diocesane beleidsverantwoordelijken elkaar ontmoeten). In dit overleg met IOKS wordt ook de verdere planning opgesteld rond concrete activiteiten en initiatieven. Voor concrete activiteiten uit de planning worden telkens kleine task forces in het leven geroepen met een ad hoc opdracht en levensduur. In het geval van publicaties kunnen die task forces worden gecomplementeerd met leescomités met experten uit de sector. Ook voor andere activiteiten wordt getracht informeel met vertegenwoordigers uit de sector de overleggen.  Het Collectief fungeert ook als netwerkinstrument. Van hieruit worden contacten onderhouden met andere partners in binnen- en buitenland, zoals o.m. : de Beroepsvereniging voor Katholieke pastores, het Academisch Centrum voor Praktische Theologie (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KULeuven), KSGV, UCSIA, de Society for Intercultural Pastoral Care and Counseling (SIPCC), of nog het European Network of Health Care Chaplaincy (ENHCC).   Pastorale vorming 
 
Een blijvend aandachtsveld zijn de vormingsinitiatieven die centraal ingericht worden. Deze worden aangereikt met en vanuit Cairos (de vormingscel van Caritas Vlaanderen binnen het CCV), en in samenwerking met andere actoren in het veld, zoals de Beroepsvereniging, UCSIA, KSGV en het Academisch Centrum voor Praktische Theologie.  
 



51  

In 2015 werden vier brede vormingsmomenten georganiseerd:  • een vormingstweedaagse rond spirituele en pastorale zorg • een seminarie ism. UCSIA rond ‘Spiritueel maar niet religieus’ • een studiedag ism. het ACPT rond ‘ketenzorg’ •   een studienamiddag ism. KSGV rond ‘chronische pijn en zingeving’  Daarnaast werd in 2015 ook de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van een vernieuwd aanbod rond pastorale supervisie, dat in 2016 van start gaat.  
 A. VORMINGSTWEEDAAGSE ROND SPIRITUELE EN PASTORALE ZORG (ISM. CAIROS)  Op donderdag 29 en vrijdag 30 januari 2015 organiseerde Caritas ism. Cairos in Gent haar jaarlijkse interdiocesane studietweedaagse voor pastores in de zorg- en welzijnssector. 
Pastorale zorg speelt zich af tussen de polen van kerkelijke en gelovige presentie, hulpverlening, medemenselijkheid en empowerment. Zo is de pastor altijd in zekere mate getuige, hulpverlener, metgezel of pleitbezorger. Op basis van die verschillende rollen kunnen uiteenlopende pastorale handelingsmodellen worden onderscheiden: het gelovig duidend en kerkelijk-sacramenteel pastoraat, het therapeutisch en medemenselijk pastoraat, het sociaalkritisch en diaconaal pastoraat. Elk van deze modellen legt verschillende accenten op het vlak van ‘inhoud’ en ‘relatie’.   De narratieve benadering van pastorale zorg wil de eigenheid van die verschillende modellen respecteren en ze tegelijk met elkaar verbinden en integreren. In het narratieve pastorale model is de pastor vooral tolk en gids: hij/zij draagt bij aan het zelfverstaan van de gesprekspartner in zijn of haar context. De pastor helpt verbindingen te leggen tussen het eigen verhaal van de gesprekspartners en dat van belangrijke anderen, en indien gewenst met de verhalen uit de christelijke traditie(s). Het narratieve handelingsmodel ziet de kern van pastorale zorg als: zorg voor het verhaal van mensen in relatie tot het verhaal van God.  
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Vanuit deze visie op pastorale zorg biedt CCV regio Caritas drie vormingsmodules aan: module A: Geloofsvragen en levensbeschouwing; module B: Levensvragen en zingeving; module C: Identiteit en beroep. Deze modules kunnen in een willekeurige volgorde worden gevolgd.  In het voorjaar van 2015 stond module C op het programma. Door middel van zelfreflectie, conceptontwikkeling en praktijkuitwisseling werkten de deelnemers aan hun professionaliteit en aan het ontwikkelen van hun identiteit als pastor. Bij het verlenen van spirituele en pastorale zorg doet de pastor beroep op verschillende referentiekaders: hij/zij brengt de eigen persoonlijkheid mee binnen en situeert zich als gelovige en als symboolfiguur binnen de christelijke traditie; hij/zij maakt gebruik van de praktische theologie als primair referentiekader en hanteert daarnaast relevante inzichten en methoden uit de menswetenschappen. Tijdens module C werd stil gestaan bij een aantal thema’s uit de pastorale praktijk die zowel vanuit de praktische theologie als vanuit sociale en organisatorische denkkaders kunnen worden verkend. Theoretische inzichten, reflectiemomenten, rollenspel en praktische oefeningen werden met elkaar afgewisseld.   Volgende thema’s kwamen aan bod: 
•  De context: cultuur, zorg, religie en het beroep van pastor •  In relatie tot andere disciplines: de bijdrage van spirituele en pastorale zorg  •  Pastorale stijlen: verbreden van het repertoire •  Typen van verhalen in de zorgpraktijk •  Organisatie-identiteit en de pastor  Begeleiding: Prof. Ruard Ganzevoort (VUAmsterdam), Dominiek Lootens (Caritas Antwerpen (DNGW) en Caritas Vlaanderen (Cairos)) en Jan Michels (CCV-Caritas Oost-Vlaanderen)  

 B. SEMINARIE ‘SPIRITUEEL MAAR NIET RELIGIEUS’ (I.S.M. UCSIA)   Op 11 maart 2015 vond het seminarie ‘Spiritueel maar niet religieus ?’ plaats. Dit seminarie was een organisatie van UCSIA, ism. het bisdom Antwerpen, Relevant, Caritas Vlaanderen (Cairos) en Caritas Antwerpen (DNGW). Daarnaast vonden eveneens een aantal ontmoetingen plaats tussen de gastspreker en een aantal Belgische en Nederlandse onderzoeksgroepen. 
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Spiritual but Not Religious - Prof. dr. Nancy Ammerman 
Volgens de godsdienstsociologe prof. dr. Nancy Ammerman (Boston University, USA) noemen veel gelovigen zich spiritueel maar niet religieus en situeren ze zichzelf buiten georganiseerde religie, kerk en dogma. De werkelijkheid is veel ingewikkelder: spiritualiteit wordt nooit helemaal individueel beleefd en is niet zomaar een cultureel alternatief voor religie. Mensen knutselen een persoonlijke spiritualiteit ineen volgens enkele types: een ‘deïstisch pakket’ dat spiritualiteit verbindt met persoonlijke goden, een ‘extra-deïstisch pakket’ dat spiritualiteit een plaats geeft in naturalistische vormen van transcendentie, een ‘ethisch-spiritueel pakket’ dat focust op dagelijks mededogen of een pakket ‘geloof en spiritualiteit in culturele zin’. Steeds wisselende en soms vluchtige groepen van mensen brengen op zeer uiteenlopende plaatsen (zoals de werkplek of de lijnbus) religie en spiritualiteit ter sprake; Ammerman noemt ze ‘tribes’. Ze is echter overtuigd dat religie en spiritualiteit niet meer voldoende aan bod komen zonder kerken of congregaties, zonder organisatie of structuur.  Goden van de stad. Op zoek naar religie en spiritualiteit in de urbane context - Prof. dr. Hijme Stoffels 
Prof. dr. Hijme Stoffels (Vrije Universiteit Amsterdam) illustreerde hoe het stadsbeeld van het zo-gezegde postmoderne seculiere Den Haag in tegenstelling tot sociologische voorspellingen, bol staat van religie en spiritualiteit.  Spiritualiteit of religie: door de ogen van jongeren en parochianen - Ronald Sledsens 
Ronald Sledsens (priester Bisdom Antwerpen) analyseerde welke spirituele ‘parels’ jongeren en parochianen (niet) zoeken en/of (niet) vinden of weer verliezen (Mattheus 13, 45–46). 
Dominiek Lootens (Caritas/Cairos) formuleerde besluiten. 
 
 C. STUDIEDAG ‘KETENZORG’ (I.S.M. ACADEMISCH CENTRUM PRAKTISCHE THEOLOGIE)   Op 12 maart organiseerde het Academisch Centrum voor Praktische Theologie (ACPT) in samenwerking met Caritas Vlaanderen een studiedag over ‘ketenzorg’, of de vermaatschappelijking van de pastorale zorg.   De zorg- en welzijnssector in Vlaanderen is al een tijdje in de ban van een ingrijpende ontwikkeling, die andere namen en proporties aanneemt naar gelang de sector van waaruit je kijkt. In de geestelijke gezondheidszorg wordt naar die ontwikkeling nogal cryptisch verwezen met ‘artikel 107’, maar ook in andere sectoren is er sprake van de ‘vermaatschappelijking’ van de zorg. Transmuralisering of 
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extramuralisering zijn andere termen, die verwijzen naar de muren die traditioneel stonden tussen de voorziening en de maatschappij, en dus tussen de ‘abnormale’ en de ‘normale’ mensen; de zieken en de gezonden; de ouderen en de vitale mensen…   Dat deze muren gesloopt moeten worden, is op zich al een belangrijk inzicht. In het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw te Brugge heeft men dit prachtig weergegeven door letterlijk een bres in de muur te slaan, en er een poortgebouw in te plaatsen (zie foto). In deze nieuwe visie worden zorgvoorzieningen dus niet langer gezien als afgescheiden eilanden, maar als schakels in een groot - maatschappijbreed - netwerk van zorg. Dit heeft grote impact op het zorgaanbod, dat zich moet vertalen en herorganiseren naar deze nieuwe zienswijze. Het heeft ook grote impact op het spiritueel zorgaanbod in de voorziening en de ‘territoriale’ pastorale zorg die via parochies gebeurt, en vooral op de wederzijdse afstemming die nodig is om dit te realiseren.  In het najaar van 2013 begon het ACPT met een expertisenetwerk ‘transmurale zorg’ dat zich op de veranderingen in de organisatie van de zorg richtte en nadacht wat dit kon betekenen voor de continuïteit van spirituele zorg. De studiedag van 12 maart was een eerste belangrijke output van dit expertisenetwerk. Op verschillende manieren was deze studiedag een heel verbindende gebeurtenis. In het programma werd bijvoorbeeld heel sterk de nadruk gelegd op de verbinding tussen praktijk en theorie, door de afwisseling van lezingen met de voorstelling van allerhande projecten die de weg van de vermaatschappelijking van de zorg reeds verkenden. Op die manier werden ideeën en mogelijkheden voortdurend geïllustreerd met reële projecten.   Ook de verbinding tussen het beleidsperspectief van Peter Degadt (Zorgnet Vlaanderen) en het perspectief vanuit de christelijke traditie was zeer verrijkend. De christelijke traditie bezit inderdaad een spirituele en intellectuele kracht om in te gaan op veranderingsprocessen in de samenleving.   Johan Verstraeten (KULeuven) ontsloot in zijn bijdrage die bronnen, en in zijn besluit verwees hij naar ‘het verrijzenisgebeuren dat geen voltooid verleden tijd is, maar een kracht die mensen tot leven wekt’. Nancy Ammerman (Boston University) sprak over het werk en de uitdagingen van geloofsgemeenschappen, en lichtte acht houdingen toe om met de veranderingsprocessen om te gaan. Daarbij legde 
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ze sterk de nadruk op ‘entrepreneurship’, een term die eerder verwacht wordt in werkgeversmiddens dan op een theologische studiedag. Niettemin werd haar pleidooi voor innovatief ondernemen goed begrepen en ontvangen door het publiek, dat bestond uit enerzijds pastores en beleidsverantwoordelijken uit zorgvoorzieningen, en anderzijds uit parochie-assistenten en parochiaal verantwoordelijken. Ook deze mix zorgde voor interessante uitwissel- en verbindingsmogelijkheden.  Op de Elisabethwebsite werd kort na de studiedag een opvangrijk dossier geplaatst, waar het thema verder uitgelicht wordt (zie www.pastoralezorg.be). De presentaties en de praktijkvoorbeelden zijn er terug te vinden. Bovendien zal dit dossier aangroeien naarmate er nieuwe projecten ontstaan. Het expertisenetwerk blijft de vinger aan de pols houden, zodat de aansporende dynamiek van deze geslaagde studiedag verder kan gaan en neerslag kan vinden in talrijke nieuwe verbindende projecten op het raakvlak tussen categoriale en territoriale pastoraal.  
 D. STUDIEBIJEENKOMST CHRONISCHE PIJN EN ZINGEVING (I.S.M. KSGV)  
 
Op dinsdag 19 mei 2015 organiseerde de Vlaamse Netwerkgroep KSGV in Leuven een studiebijeenkomst rond chronische pijn en zingeving.  Pijn heeft een impact op je ganse zijn. Pijn beïnvloedt je gevoelens, je concentratie, hoe je denkt en handelt. En als pijn chronisch wordt, is deze invloed nog veel groter. Een huwelijk komt onder druk te staan, je verliest je baan, vrienden haken af. ‘Wat voor zin heeft het nog, mevrouw?’ vroeg één van de pijnpatiënten die meewerkten aan een onderzoek. Ja, pijn beïnvloedt niet alleen ons lichaam of onze relaties maar ook ons psychologisch functioneren en onze zingeving of zinbeleving. Pijn ervaren dringt vaak door tot het existentiële domein.  In deze studiebijeenkomst werd vanuit verschillende perspectieven aandacht gegeven aan de verhouding tussen de beleving van chronische pijn en de wijze waarop zingeving en de spirituele dimensie hierin een plaats kunnen krijgen. Aan bod kwamen hierbij: de verhouding tussen pijnbeleving en zinbeleving, de confrontatie met fysieke beperkingen met aandacht voor diepere zinvragen binnen een geloofsperspectief, de spirituele dimensie van de zorg met aandacht voor spirituele pijn en krachtbronnen.   Deze studiebijeenkomst werd georganiseerd door het KSGV, kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke gezondheid (Tilburg), in samenwerking met het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (Geel), het Provincialaat van de Broeders van Liefde (Gent), het Vormingscentrum Guislain (Gent), Caritas Vlaanderen, Icuro en Zorgnet Vlaanderen. 
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  ‘Wat voor zin heeft het nog?’ (Jessie Dezutter ,godsdienstpsychologe, KULeuven)  
Jessie Dezutter ging in op de verhouding tussen pijnbeleving en zinbeleving. Wat doet pijn met zin en wat doet zin met pijn? En hoe zit dat dan met geloof en religie? Het eerste deel belichtte de wijze waarop zin en pijn theoretisch met elkaar in verband worden gebracht in de huidige psychologische literatuur. In het tweede deel presenteerde Dezutter recente bevindingen uit een aantal studies die ze samen met de Vlaamse Pijnliga uitvoerde.  Kwaliteitsvol leven met chronische pijn (Anita Galle, therapeute, auteur) 
Anita Galle verwoordde de focus van haar lezing aldus: “Hoezeer het kunnen presteren in onze maatschappij een mens mede zijn identiteit verschaft, ervaart men pas op het moment dat men niet meer gewoon kan functioneren. Als fysieke beperkingen blijven duren, beseft een mens meer dan ooit hoe zijn lichaam zijn dichtste gezel is. Diepere zinvragen dringen zich op. Als chronische pijnpatiënt is dit mijn ervaring geweest en de uitdaging bij uitstek om mee om te gaan. Naast het delen van mijn onmacht, verdriet en opstandigheid met anderen, heb ik als gelovige ook God hierbij uitgedaagd. Het werd een lang gesprek met Hem waarbij de dialoog me hielp om zin te geven aan wat me overkwam. Steeds minder werd ik slachtoffer van mijn pijn. En hoewel de pijn nooit meer ophoudt, ben ikzelf veranderd. Zonder die voortdurende tweespraak met God had ik dit nooit ervaren.”  Spirituele pijn: het laatste taboe? (Mieke Vermandere, huisarts, KULeuven) 
De meeste artsen en verpleegkundigen zien wel degelijk het belang in van de spirituele dimensie van zorg. En toch voelen de meesten een zekere schroom om het onderwerp aan te snijden bij hun patiënten. Mieke Vermandere ging dieper in op spiritualiteit in de gezondheidszorg en belichtte enkele modellen die als leidraad kunnen dienen om (spirituele) pijn en krachtbronnen beter in kaart te brengen.  
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De namiddag werd afgesloten met een panelgesprek met de verschillende sprekers onder leiding van Koen De Fruyt (PC Sint-Amandus Beernem & Provincialaat Broeders van Liefde).  
Pastorale communicatie  

 Een belangrijke hoeksteen van de werking rond pastoraal vormt daarnaast het luik ‘communicatie’, met het eigen tijdschrift Pastorale Perspectieven, en met de Elisabeth-website.  
 A. PASTORALE PERSPECTIEVEN (TIJDSCHRIFT) 
 Pastorale Perspectieven bereikt 450 lezers: pastores, pastoraal animatoren, vrijwilligers, directies, en andere zorgverleners,… De eindredactie is in handen van Pieter Vandecasteele, die wordt bijgestaan door een redactieraad van een tiental leden die vier maal per jaar samenkomt. Voor specifieke thema’s wordt gewerkt met gastredacteurs. Bernadette Verbruggen staat in voor recensies en administratie.  Het tijdschrift Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores bracht in de afgelopen jaargang weer vier goedgevulde nummers, met de gekende opbouw van een themagedeelte, aangevuld met een of enkele extra artikels, en enkele vaste rubrieken, zoals het nieuws van ‘Over de grenzen’ waar Anne Vandenhoeck de lezer laat kennis maken met de manier waarop spirituele zorg georganiseerd wordt in andere landen. Of ‘Uitgelezen’, de boekenrubriek, waar telkens een vijftiental recente boeken besproken worden. Op die manier probeert de redactie de vinger aan de pols te houden.   
De thema’s van de voorbije jaargang:   Overzicht: • Maart: DEPRESSIE EN ZINGEVING? Van onbegrip via onmacht naar aanwezigheid      (Themaredactie door Roeland Polspoel, pastor PZ Sint Annendael te Diest) 
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• Juni: VREEMD VERTROUWD. Verkenningen in het moslimpastoraat                 (Themaredactie door Pieter Vandecasteele)   • September: RESEARCH & DEVELOPMENT in pastorale zorg  (Themaredactie door Pieter Vandecasteele) 
 • December: DE TEKENEN DES TIJDS. Pastorale zorg in een wereld van verandering  (Themaredactie: Dominiek Lootens en Alexander Van Biezen)  

Het maartnummer van het tijdschrift ging over depressie en zingeving. Na een inleidend stuk van psychiater Pascal Sienaert, waarin hij een overzicht biedt van de actuele inzichten over depressie, en de meest courante behandelingswijzen, gaan verschillende pastores vanuit hun eigen context (universitair ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg of ouderenzorg) dieper in op hun eigen ervaring en benadering.   Het juninummer zette de eerste stapjes in de richting van een nieuwe en relatief onbekende wereld: de wereld van het moslimpastoraat. De titel - ‘vreemd vertrouwd’ - gaf echter aan dat er ondanks de vele verschillen (misschien meer cultureel dan pastoraal-theologisch) ook veel gelijkaardige inzichten en elementen te vinden zijn. De uitdagingen voor de toekomst zijn in ieder geval duidelijk: het spirituele zorgaanbod in zorg- en welzijnsvoorzieningen kan maar verankerd en geïntegreerd worden als verschillende levensbeschouwingen coherent en proactief gaan samenwerken. Dit themanummer wilde alvast een bescheiden aanzet hiertoe leveren.  
Het themadeel van het septembernummer stond in het teken van het congres van de beroepsvereniging (juni 2015). Tijdens het congres werden ‘good practices’ voorgesteld, van pastores die vanuit hun werkcontext op onderzoeksvragen gebotst waren, en ook effectief op onderzoek gingen.   De jaargang werd afgesloten met een nummer over de maatschappelijke inzet van kerkgemeenschappen in de samenleving. Het interdiocesaan pastoraal beraad (IPB) voerde in het afgelopen jaar onderzoek naar wat het betekent een ‘levende geloofsgemeenschap’ te zijn. Op een studiedag in Leuven werden op 24 oktober de resultaten voorgesteld. Aan verschillende mensen werd gevraagd hierop te reflecteren. Anneleen Decoene, stafmedewerker diaconie bij het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, focuste op het luik rond maatschappelijke inzet. Haar bijdrage werd het eerste artikel van dit themadeel.  
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Nieuw: startende pastores aan het woord 
In 2015 lieten we in ieder nummer van Pastorale Perspectieven ook een ‘beginnend pastor’ aan het woord. Goedele Miseur nam de rol van interviewster op, en stelde telkens dezelfde interessante vragen. De nieuwe rubriek is getiteld: ‘Frisse wind of onervaren groentjes. Gesprekken met beginnende pastores’. Het bleek een schot in de roos te zijn. In de interviews werd niet alleen gevraagd naar de motivatie om pastor te worden, maar ook naar de vooropleiding, of de andere werkervaring van de kandidaten. Er werd ook gepolst naar de ‘meest deugddoende ervaring’, of naar ‘het moeilijkste aspect van de job’.   Voor mensen die zelf twijfelen of het beroep (of de roeping) van pastor iets voor hen is, is deze nieuwe rubriek dus ideale literatuur. Maar ook voor de meer ervaren pastores is deze interviewreeks aanbevolen. Er wordt immers ook gepolst naar de spirituele krachtbronnen van collega-pastores, en het doet altijd deugd om hierbij stil te staan.   
 B. DE ELISABETH-WEBSITE (WWW.PASTORALEZORG.BE) 
 De Elisabeth-website wil een algemene website zijn met bruikbare informatie over spirituele en pastorale zorg in zorgvoorzieningen. Het maandelijks aantal bezoekers schommelt tussen 8 000 à 10 000, voor driekwart uit Vlaanderen afkomstig, en voor een kwart uit Nederland. Daarnaast bevat de website ook een specifiek gedeelte voor de leden van de beroepsvereniging (200 leden), en is er ook een maandelijkse elektronische nieuwsbrief aan verbonden die 4500 bestemmelingen telt. De redactie is in handen van een redactieteam, aangestuurd door Pieter Vandecasteele vanuit Caritas en Prof. A. Vandenhoeck (voorzitter ACPT).     
De rubriek ‘Uitgelicht’ is inmiddels een vaste waarde op de Elisabethwebsite. Maandelijks wordt een thema over spiritualiteit en/of spirituele zorg inhoudelijk uitgediept. Ook in het afgelopen werkjaar werden er op de website diverse topics aangeboden.   In september bijvoorbeeld behandelde Liesbet Vervaecke de noodzakelijke competenties van verpleegkundigen in het opnemen van een eerstelijns spirituele zorg. Deze competenties werden theoretisch en theologisch gefundeerd, en vervolgens werd bestudeer hoe deze competenties het best aan te leren zijn aan verpleegkundigen. Anne Donné belicht welke de spirituele noden zijn van palliatieve patiënten in de terminale fase. Daarbij formuleert en onderbouwt ze de stelling dat zowel eerstelijnszorg als een specialistenperspectief nodig is voor kwalitatieve spirituele zorgverlening.  
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Verder werd er in 2015 ook hard gewerkt ‘achter de schermen’ of ‘onder de motorkap’ van de website, en ook de homepage werd grondig vernieuwd. Al deze inspanningen worden beloond, niet alleen door de vele positieve reacties, maar ook door het stijgend aantal bezoekers van de website en de inschrijvingen op de maandelijkse nieuwsbrief.   Concrete thema’s en activiteiten 
 We rondden in 2015 twee voorziene activiteiten af: (a) het congres in samenwerking met de Beroepsvereniging rond Praktijk en Onderzoek in Beweging, waarbij ook de Prijs van de Spiritualiteit werd uitgereikt, en (b) de ‘Dag van de Spirituele Zorg 2015’.  Andere elementen werden opgestart, maar lopen over het jaareinde door: (c) ‘spirituele zorg en de noden voor ouderen’, met aansluitend aandacht voor de ontwikkeling van het Prezo-model, (d) de inschakeling van niet-theologisch geschoolde medewerkers in de pastorale zorg, en (e) de voorbereiding van het seminarie rond interculturele pastorale zorg, dat in september 2016 ism. SIPCC in Gent georganiseerd wordt.  Drie kleinere, vooruitgeschoven projecten werden niet gerealiseerd, om uiteenlopende redenen, met name: (i) het uitwerken van een nieuwe publicatie rond ‘Depressie en Levensmoeheid bij Ouderen’; hier werd volstaan met de reeds bestaande verslaggeving in Pastorale Perspectieven; (ii) een nieuw project rond zinzorg en oncologische dagpatiënten, ism. de onco-coaches van een groot ziekenhuis; dit project is owv. personeelswijzigingen in het ziekenhuis voor onbepaalde tijd ‘on hold’ gezet; en (iii) een publicatie rond morele weerbaarheid, een monografie voor professionals in zorg en welzijn, owv. gezondheidsproblemen van één van de auteurs. Dit derde project is wel opnieuw opgenomen in de lijst voor 2016.    
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 A. GOOD PRACTICES. PRAKTIJK EN ONDERZOEK IN BEWEGING  
(CONGRES VAN DE BEROEPSVERENIGING VOOR KATHOLIEKE PASTORES) 
  Op zaterdag 6 juni ging in Brugge de jaarlijkse studiedag door van de Beroepsvereniging voor Katholieke Pastores. Deze studiedag wordt in samenwerking met Caritas Vlaanderen georganiseerd.   Een honderdtal pastores zakte af naar de hoofdstad van West-Vlaanderen, voor een congres over 'Good practices. Praktijk en onderzoek in beweging'. Heel wat pastores zijn immers creatief bezig. Een aantal onder hen kwamen dan ook graag getuigen over hun 'good practices' (nieuwe werkwijzen, samenwerkingen, initiatieven en modellen) die ontstaan waren uit reflectie op en vanuit hun eigen praktijk.   De output van dit congres werd verwerkt tot een themapagina op de Elisabethwebsite, en ook het tijdschrift Pastorale Perspectieven wijdde het septembernummer aan de thematiek.    Prijs van de Spirituele Zorg 2015  Op het jaarlijkse congres reikte de Beroepsvereniging voor Katholieke Pastores ook de Prijs van de Spirituele Zorg uit. We zetten zo jaarlijks met deze uitreiking het belang van de spirituele zorg in de kijker. En de beroepsvereniging wil hiermee ook onderlijnen dat zij echt wel een ambassadeur van de spirituele zorg in Vlaanderen wil zijn.    Op 6 juni 2015 werd de tweede Prijs van de Spirituele Zorg uitgereikt aan Geert Vanacker, pastor in het Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede in Menen. Hij is sinds 30 jaar pastor in het ziekenhuis en stapte mee in het proefproject van Anne Vandenhoeck om een screeningsinstrument uit te werken voor psychiatrische ziekenhuizen. Hij werkte mee aan het experiment op één afdeling, verzamelde reacties en resultaten en stuurde van hieruit bij in de werkgroep. Hij ging in zijn ziekenhuis in gesprek met directie en bestuur én bereikte dat er nu op elke opnameafdeling een spirituele screening gedaan wordt.  Geert Vanacker is al jaren een voortrekker van de spirituele zorg in zijn voorziening en is een meer dan terechte ontvanger van deze tweede Prijs van de Spirituele Zorg (de eerste Prijs werd in 2014 uitgereikt aan Mieke Vermandere, vorser van het academische centrum voor huisartsgeneeskunde (KU Leuven), die promoveerde op het thema “Spirituality at the end of life: art or science?”). 
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 B. DAG VAN DE SPIRITUELE ZORG 2015   De Dag van de Spirituele Zorg is ondertussen aan z’n vierde editie toe. Gestart als een initiatief van de Beroepsvereniging voor Katholieke pastores, is deze dag uitgegroeid tot een begrip in veel zorgvoorzieningen. Bedoeling is om binnen de organisatie de veelkleurigheid en de diversiteit van het spiritueel zorgaanbod voor het voetlicht te brengen. Is dit nodig? Uit de vele reacties van collega-zorgverleners blijkt dat dit aspect van het zorgaanbod vaak nog onbemind want ongekend is. hieronder een kleine selectie van twee mooie projecten.  Meer info via www.pastoralezorg.be.  
 ‘Leave a light on’ in PZ Heilig Hart Ieper 
In het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart vroeg men aandacht voor de Dag van de Spirituele Zorg aan de hand van de actie ‘Leave a light on’. De Dienst Zinzorg en Pastoraal trok met een kar, met daarop een affiche, een radio, een mand met theelichtjes en een theelichtjeshouder doorheen het ziekenhuis.  Ze speelden het liedje ‘Leave a light on’ van Marble Sounds in een lus af en nodigden zowel patiënten als medewerkers uit om een kaarsje aan te steken. Het mooie was dat de kaarsjes allemaal verbonden waren met elkaar door het soort kaarsjeshouder die ze gebruikten. Nadien gaven ze nog een bijhorende flyer mee met een stukje tekst uit het lied en een verdiepende tekst van Toon Hermans over wat het betekent een kaarsje aan te steken. Meer dan 280 kaarsjes werden gedurende de dag aangestoken. Ook medewerkers waren enthousiast. Patiënten bereikten ze tussen twee therapiemomenten, op centrale plaatsen in het ziekenhuis of op de afdeling (voor minder mobiele patiënten). Een geslaagde editie van de Dag van de Spirituele Zorg, die hopelijk een jaar lang vruchten zal afwerpen. 

 
‘De Stille Gazet’ in Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen 
Het is ondertussen een traditie aan het worden: op de Dag van de Spirituele Zorg was er een nieuwe Stille Gazet in het Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen. Het thema: spiritualiteit in de zorg: wat is voor een aantal collega-pastores of andere collega’s spiritualiteit in de zorg? En hoe ervaren zieken de zorg voor spiritualiteit?    
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Het pastoresteam stelde deze Stille Gazet samen, aan de hand van verschillende impulsen: getuigenissen, interviews, gedichten, spreuken, foto’s… Voor elk wat wils. Het is een interessante werkvorm, omdat er altijd wel iets is dat mensen aanspreekt. Een uitleenexemplaar kon bij het team bekomen worden.    
 C. SPIRITUELE NODEN IN DE ZORG VOOR OUDEREN  

 In 2008 heeft SPES Academie Leuven (Spiritualiteit en Economie in de Samenleving) in opdracht van Caritas Vlaams-Brabant en Mechelen een onderzoek gedaan naar de spirituele noden bij bewoners van enkele ouderenzorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant. Deze spirituele audit resulteerde in een belangrijke lijst van aandachtspunten voor spiritueel zorgverleners, beleid en medewerkers. We willen deze bevraging hernemen en uitbreiden naar het Vlaamse niveau, om te komen tot een schema voor spirituele audit dat kan veralgemeend worden, en waarrond vorming kan worden uitgewerkt.   
Hierrond werd in 2015 de aftrap gegeven, met een aantal voorbereidende vergaderingen. Tevens werd erover gewaakt deze oefening te laten aansluiten bij de ontwikkeling van het Prezo-model (zie hierna). De verdere uitwerking van het onderzoek is voorzien voor 2016, met een Congres in 2017.  Het project is een gezamenlijk initiatief van Caritas Vlaanderen met de Beroepsvereniging voor Katholieke Pastores en het Academisch Centrum voor Praktische Theologie (met Prof. Anne Vandenhoeck), en Cairos voor wat het vormingsluik betreft.  Spiritualiteit in het PREZO-woonzorgmodel:   Over hefbomen voor spirituele zorg in het kwaliteitsmodel van PREZO 
 De afgelopen jaren zette Zorgnet Icuro sterk in op PREZO Woonzorg, een nieuwe manier van denken over de kwaliteit van zorg in woonzorgcentra. Gestart als een pilootproject in negentien Vlaamse woonzorgcentra, wordt dit systeem begin 2015 echt ‘op de markt’ gebracht. Het is een alomvattend en beleidsondersteunend systeem om de kwaliteit van het zorgaanbod voortdurend te monitoren en zo nodig bij te sturen. Het uitgangspunt is dat de cliënt of bewoner centraal staat in heel dit proces. De logica waarmee deze basisovertuiging doorgetrokken wordt in heel het model, is indrukwekkend.   



64  

De Pastorale Commissie voor ouderenzorg van Caritas Vlaanderen - later opgegaan in Het Collectief -  en de Beroepsvereniging voor Katholieke Pastores kwamen begin februari samen voor een kennismaking met dit systeem, waarin een belangrijke plaats wordt toegekend aan het domein van de zingeving en het spiritueel welbevinden. Het werd meteen duidelijk dat deze combinatie een veelbelovende aanzet is om pastorale en spirituele zorg op een kwalitatief verantwoorde wijze te integreren in het zorgaanbod.  Wat is PREZO Woonzorg ? 
Het model beschrijft in totaal 60 kwaliteitsthema’s die gelinkt zijn aan de bewoner, die in het middelpunt staat. Om dit vatbaar en werkbaar te houden zijn deze kwaliteitsthema’s geclusterd in zes domeinen: 1. Welbevinden m.b.t. wonen en leven; 2. Sociaal welbevinden; 3. Psychisch welbevinden en gezondheid; 4. Lichamelijk welbevinden; 5. Zingeving en spiritueel welbevinden; en 6. Partnerrelaties, intimiteit en seksualiteit. Binnen deze domeinen zijn telkens concrete ‘prestaties’ beschreven, die door de cliënt als kwalitatief gewaardeerd zouden moeten worden. Zo begint het domein rond welbevinden m.b.t. wonen en leven met: ‘de cliënt voelt zich geborgen en op zijn gemak in aanwezigheid van de medewerker’. Dit streefdoel (of plan) - het eerste van in totaal 60! - wordt grondig uitgewerkt: eerst komt een beschrijving van wat de medewerker(s) én de organisatie kunnen doen om het streefdoel te bereiken.  Daarna wordt aangegeven hoe er gecontroleerd wordt of dit streefdoel bereikt wordt (aan de hand van erkende indicatoren). Als je de resultaten meet en evalueert, krijg je als medewerker en als organisatie een zicht op wat er beter kan, of op wat goed gaat en dus behouden moet blijven. Wie vertrouwd is met kwaliteitssystemen, ontdekt hier dus de klassieke PDCA-cyclus: Plan - Do - Check - Act. Wanneer de voorziening wil werken rond het gevoel van geborgenheid van de bewoner, biedt het PREZO Woonzorgmodel een volledig traject. Dit wordt bovendien ondersteund door een ICT-tool waarin alle handelingen kunnen geregistreerd worden. Per prestatie is ook een toolkit voorhanden, waarin verschillende bronnen (regelgeving, instrumenten, toelichting,…) samengebracht zijn die inspiratie bieden om werk te maken van het thema.   Zingeving en spiritueel welbevinden 
Er zijn twee prestaties (streefdoelen) die expliciet verwijzen naar de spirituele dimensie van het zorgaanbod: ‘respect voor de waardigheid en lichamelijke en geestelijke integriteit’ enerzijds, en ‘aandacht voor levensvragen’ anderzijds. Vanuit pastoraal perspectief kan dit alleen maar toegejuicht worden. Als men de oorspronkelijke versie van het model - ontwikkeld in Nederland - erbij  
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neemt, dan wordt zelfs duidelijk dat het domein over spiritualiteit toegevoegd is in de Vlaamse versie van het model. Bovendien komt het pastoraal (of breder: spiritueel) perspectief ook in verschillende domeinen aan bod. Denk maar aan de zorg omtrent het levenseinde, of aan rouwzorg. Het is dus in ieder geval duidelijk dat het PREZO-denken heel veel hefbomen biedt voor een kwaliteitsvolle integratie van spirituele zorg in het totale zorgaanbod dat zich als een dragend weefsel rondom de bewoner weeft.   Bij de uitwerking van een concreet aanbod naar de ouderenzorg toe in de volgende jaren, zal hierop zeker verder worden ingezet.  
 D. MEDEWERKERS IN DE PASTORALE ZORG 

 
Een belangrijk gegeven uit de praktijk van heel wat voorzieningen is het feit dat in de pastoraal meer en meer medewerkers worden ingeschakeld die geen echte theologische opleiding hebben genoten. Vaak gaat het om mensen die erg met pastorale zorg begaan zijn en binnen hun takenpakket over een aantal uren beschikken voor deze zorgverlening.  
Dit project heeft wat vertraging opgelopen, maar we hebben alsnog In 2015 een begin gemaakt met de inventarisatie van de inschakeling van medewerkers zonder theologische opleiding in de pastorale zorg, met een bijzondere aandacht voor de noden ivm. ondersteuning, vorming en navorming. Dit studiewerk wordt in 2016 gecontinueerd, teneinde in 2017 uit te monden in een brede ontmoetingsdag, een vormingsaanbod - met aandacht voor good practices -  en specifieke intervisie-momenten voor deze groep.    
 E. SEMINARIE INTERCULTURELE PASTORALE ZORG     Caritas Vlaanderen organiseert samen met SIPCC (Society for Intercultural Pastoral Care and Counseling) van 11 tot 16 september 2016 een international seminarie te Gent, met als titel: ‘Care and Counselling as Social Action. Interreligious Cooperation in  Urban Migration Contexts’, waarop de sector wordt uitgenodigd.  
De doelstelling bestaat erin te komen tot een internationale uitwisseling tussen pastores, supervisoren en praktische theologen met diverse levensbeschouwelijke achtergronden. De bevindingen zullen worden gepubliceerd in een verslagboek, en de belangrijkste conclusies zullen ook hun weg vinden naar de Pastorale Perspectieven. 
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 De bulk van de voorbereiding situeerde zich reeds in 2015. Dominiek Lootens nam deel aan de SIPCC-bijeenkomsten in Polen, en bracht er ook een bijdrage, die werd opgenomen in het congresboek: Lootens, D. (2015). Diversity Management in European Healthcare Organizations: The Catholic Chaplain as Advocate, In: K. Federschmidt & D. Louw (Eds.), Intercultural and Interreligious Pastoral Caregiving. The SIPCC 1995-2015 : 20 Years of International Practice and Reflection, p. 201-214.  Caritas Vlaanderen is een partnership aangegaan met het SIPCC. Hiermee willen we ons positioneren op de internationale scene, en vanuit een open, interreligieuze betrokkenheid.      
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Andere elementen  
  Naast de aspecten die betrekking hebben op pastoraal en pastorale zorg, zijn nog enkele andere elementen opgenomen in de overeenkomst, met name de continuering van de ISBIs en de opvolging van het Reprobel-contract.   

 A. INTERSECTORALE BEHEERSINFORMATIE (ISBIS)   In 2015 verschenen 35 ISBIs, rond volgende thema’s:   OVERZICHT CARITAS - INTERSECTORALE BEHEERSINFORMATIE   2015  
Nr Datum OMSCHRIJVING 

1117 27.01.2015 Aanpassing vanaf 01.01.2015 van de bedragen voor loonbeslag en 
loonoverdracht. 

1118 28.01.2015 Geen Herwaarderingscoëfficiënt voor werkloosheid met 
bedrijfstoeslag en nachtarbeid in 2015 

1119 29.01.2015 Vrijwilligers: maximale forfaitaire kostenvergoeding vanaf 
01.01.2015. 

1120 30.01.2015 Wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten – 
loongrenzen vanaf 01.01.2015. 

1121 02.02.2015 Meemoeders: voortaan ook recht op klein verlet en zorgverloven. 
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1122 03.02.2015 Bedrijfswagens: referentie-CO2-uitstoot bekend gemaakt. 
1123 04.02.2015 Nieuwe regels rond de uitkeringen bij tijdskrediet. 
1124 09.03.2015 Toegelaten arbeid voor gepensioneerden: nieuwe regeling en 

grensbedragen. 
1125 10.03.2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): strengere regels vanaf 

01.01.2015. 
1126 17.03.2015 VZW-problematiek: nieuwe bedragen in 2015 voor: 

- bekendmaking van akten in het Belgisch Staatsblad 
- openbaarmaking van jaarrekeningen 

1127 18.03.2015 Treintarieven: ongewijzigde werkgeverstussenkomst in 2015. 
1128 19.03.2015 Uitbreiding onbetaald ouderschapsverlof 
1129 07.05.2015 Bijdragen fonds sluiting ondernemingen voor 2015. 
1130 

 
08.05.2015 Regionalisering betaald educatief verlof: praktische uitwerking 

vanaf 01.04.2015. 
1131 11.05.2016 Verhoging doelgroepvermindering “eerste 3 aanwervingen” vanaf  

01.01.2015 gepubliceerd. 
1132 26.05.2015 Indexsprong gepubliceerd in het staatsblad. 
1133 27.05.2015 Loonnorm 2015-2016 in het staatsblad gepubliceerd. 
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1134 28.05.2015 Utilitaire voertuigen: gunstig RSZ-regime, maar aangifte verplicht. 
1135 03.07.2015 Gebruik van privé-voertuig voor beroepsdoeleinden: aanpassing 

kilometervergoeding vanaf 01.07.2015. 
1136 

 
28.07.2015 Geleidelijke vermindering kwartaalbijdrage jaarlijkse vakantie 

arbeiders vanaf 1 april 2015. 
1137 07.09.2015 Wet tot verbetering van de werkgelegenheid. 
1138 08.09.2015 Landingsbanen: NAR-CAO’s nr 118 en 103bis. 
1139 10.09.2015 Cosoursing: de werkgeversgroepering – testfase verlengd. 
1140 11.09.2015 Uitvoering interprofessioneel akkoord: verhoging plafond 

resultaatsgebonden voordelen. 
1141 14.09.2015 Sociale verkiezingen 2016: de wet is er! 
1142 21.09.2015 Extra maand gewaarborgd loon bij ziekte – na uitstel nu ook afstel. 
1143 22.09.2015 ZIV-uitkeringen bij ‘omgezet moederschapsverlof’ voor co-ouders: 

het plaatje is volledig. 
1144 23.09.2015 Beschikbaarheid arbeidsmarkt SWT’ers en ouders werklozen. 
1145 24.09.2015 Sociale en fiscale werkbonus hoger sinds 1 augustus 2015. 
1146 25.09.2015 Verhoging van de pensioenleeftijd. 
1147 28.09.2015 Innovatiepremies geven blijft mogelijk. 
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1148 30.09.2015 Nieuwe indeling en etikettering van stoffen en mengsels in de 
welzijnswetgeving. 

1149 26.10.2015 Elektronische maaltijdcheques. 
1150 

 
25.11.2015 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten – 

loongrenzen vanaf 1 januari 2016. 
1151 26.11.2015 Verhoging werkbonus vanaf 1 augustus 2015: KB gepubliceerd. 

     
 B. REPROBEL (ISBIS)   Caritas Vlaanderen staat in voor de administratieve opvolging en de contacten met Reprobel. De herziening van de overeenkomst, al verscheidene malen in het vooruitzicht gesteld, is nog steeds niet gerealiseerd. De overeenkomst wordt bijgevolg telkens voor één jaar verlengd.  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
        
 

 

 
 

 
 

Liefdadigheidstraat  39 
1210  BRUSSEL 
t. 02 608 00 72 

post@caritas.be 
www.caritas.be 

 

 


	KAFT JAARVERSLAG CARITAS VLAANDEREN 2015 BACK
	KAFT JAARVERSLAG CARITAS VLAANDEREN 2015 FRONT
	JAARVERSLAG CARITAS VLAANDEREN 2015

