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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/1 Aanwending verdeelkrediet krediet 'sociale projecten 2017' 
voor innovatief project. Goedkeuring.

Op het provinciaal budget 2017 is krediet voorzien voor de subsidiëring van sociale 
projecten, op rekeningcombinatie 2017/64900000/21/0909 met Ramingsnummer 
2017140511.

Een deel van dit krediet wordt voorbehouden om subsidies toe te kennen op basis 
van het reglement impulssubsidie – innovatieve projecten in de welzijns- en 
gezondheidssector, door de raad laatst gewijzigd in vergadering van 24 november 
2016.

De deputatie kan impulssubsidies tot maximum 10.000 EUR toekennen aan 
innovatieve projecten in de welzijns- of gezondheidssector.  Impulssubsidies – 
innovatieve projecten vanaf 10.000 EUR zijn het voorwerp van voorstellen aan de 
provincieraad.

In 2017 komen enkel volgende projectaanvragen in aanmerking voor goedkeuring:
 Projectaanvragen voor de verlenging van een meerjarig project waartoe de 

provincie zich in het verleden geëngageerd heeft om dit voort te zetten;
 Projectaanvragen die kaderen in thematische oproepen. 

1. Verlenging van een meerjarig project

Wat betreft de sociale impulsprojecten waarvoor een engagement werd aangegaan, 
mits positieve inhoudelijke evaluatie en goedgekeurde verantwoording van de 
voordien bekomen subsidie, is een aanvraag tot voortzetting van het project 
“Ontsluiting van de reguliere zorg d.m.v. outreachende zorg en nazorg voor 
kwetsbare doelgroepen” door Dokters van de Wereld vzw ingediend.

Voorgesteld wordt 30.000 EUR ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de 
2e fase van dit project: 
Dokters van de Wereld vzw, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel:
Project: Ontsluiting van de reguliere zorg d.m.v. outreachende zorg en nazorg 
voor kwetsbare doelgroepen 

Projectgegevens en kostenraming

Het project “Ontsluiting van de reguliere zorg d.m.v. outreachtende zorg en nazorg 
voor kwetsbare doelgroepen” kaderde binnen de thematische oproep die eind 2015 
door de provincie gelanceerd werd met als doel innovatieve praktijken om de 
gezondheidszorg meer toegankelijk te maken voor kwetsbare doelgroepen, te 
stimuleren. Het project werd goedgekeurd voor een duurtijd van twee jaren.



In een eerste projectjaar werden twee complementaire modellen voor outreachende 
zorg voor de zeer kwetsbare doelgroep van thuis- en daklozen opgezet en uitgetest 
binnen het Zorgteam van CAW Antwerpen en Dokters van de Wereld. Beide 
modellen vertrekken vanuit de vaststelling dat zorg verankerd moet zijn in de 
levenscontext van de cliënt om drempels te overwinnen en tot duurzame resultaten 
te leiden. In een tweede projectjaar willen beide organisaties de verwezenlijkingen 
en opportuniteiten van het eerste werkjaar verdiepen en verankeren. 
Het Zorgteam zal de methodiek verder uitwerken en van daaruit inzetten op 
verbinding met hulpverleners van CAW en andere spelers binnen de geestelijke 
gezondheidssector (GGZ).  Het project biedt de kans om de cultuurverschillen van 
het Algemeen Welzijnswerk en de GGZ te overbruggen. 

In een tweede projectjaar zal Dokters van de Wereld de bevindingen van het eerste 
projectjaar omzetten in concrete initiatieven ter versterking van de externe 
projecten en het outreachend werk. 

Volgende doelstellingen worden vooropgesteld:
- Deskundigheidsbevordering: paramedici en medici opleiden tot 

zorgprofessionals met notie van de sociale kaart, inzicht over armoede, 
kennis over ziektekostverzekering, medische waarborg en de verschillende 
verblijfstatuten en -documenten,  ... 

- Buddywerking: buddy's recruteren, opleiden en inzetten wanneer een 
netwerk van hulpverleners nodig is om de verschillende aspecten van de 
multiproblematiek aan te pakken.  

- Satellietpost en mobiele outreach: via een structurele samenwerking met 
Free Clinic (satellietpost) beter inspelen op verslavingsproblematieken. 
Daarnaast zal ook getest worden met mobiele outreach van 
verpleegkundigen, om verbinding te zoeken met grote zorgmijders 
(straatverplegers). 

- Professionalisering:  communicatie- en zorgprotocollen verder 
implementeren in de externe projecten via het elektronisch dossier, om de 
projecten te ondersteunen in het ontwikkelen van coherentie en continuïteit 
in de zorgtrajecten.  

-  Bewustwording door informatieverstrekking : onwetendheid houdt drempels 
in stand. De reguliere hulpverlening blijven informeren over de drempels tot 
toegang en cliënten beter informeren over de bestaande mogelijkheden, via 
aangepaste kanalen en communicatie op maat.

De totale kosten voor 2017 worden geraamd op 72.500 EUR. Voorgesteld wordt 
vanuit de provincie Antwerpen – dienst Welzijn en Gezondheid 30.000 EUR ter 
beschikking te stellen.

Motivatie:

Het project richt zich op dak- en thuislozen en dit omdat zij veel meer dan 
gemiddeld kampen met ernstige gezondheidsproblemen waarvoor zij geen 
behandeling krijgen. Door deskundigheid inzake gezondheidszorg te enten op 
laagdrempelige voorzieningen binnen de dak- en thuislozenzorg willen ze tot meer 
vroegtijdige interventies, diagnose en behandeling komen waarbij zo veel als 
mogelijk verbinding wordt gemaakt met de reguliere gezondheidszorg op 
generalistisch en gespecialiseerd niveau. Het project combineert hulpverlening, 
deskundigheidsbevordering en 'actieonderzoek' dat na 2 jaar moet uitmonden in 
verbeterde werkmodellen. Het eerste projectjaar werd positief geëvalueerd en er 
wordt een perspectief geboden voor continuïteit na afloop van de volledige 
projectperiode. Subsidies voor een tweede projectjaar kunnen daarom worden 
toegekend.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 2017.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet van 30 november 2005;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de voorgebrachte aanwending van het krediet op het budget 
2017, ingeschreven op het verdeelkrediet – rekeningcombinatie 
2017/64900000/21/0909  Ramingsnummer 2017140511 -  Subsidies voor sociale 
projecten (R) - Innovatieve project voor een bedrag van 30.000 EUR aan Dokters 
van de Wereld vzw goed.


