
Corona.
W13 in 2020: uitdagingen en kansen



De strijd tegen corona

“Wat ik geleerd heb, is dat 

we door samenwerking het 

virus kunnen verslaan”

Alexander Seurinck

Huisarts en voorzitter HZW 



Corona

“Via W13 konden we in de 

eerste golf mondmaskers, 

alcoholgel en schorten 

aanvragen. Dat was heel 

belangrijk in de strijd tegen 

COVID-19”

Ann Herpels

Directeur intramurale dienst bij OCMW 

Waregem en directeur wzc De Meers



1ste coronagolf: enkele cijfers

▪ W13 zocht en verdeelde in de eerste golf:

▪ 86.700 chirurgische mondmaskers

▪ 10.871 FFP2-maskers

▪ 910 herbruikbare schorten voor residentiële 

zorgvoorzieningen

▪ materiaal voor de uitrusting van 10 triagecentra, 

waaronder 91.800 latex handschoenen 



1ste coronagolf: enkele cijfers

▪ W13 verdeelde samen met HVZ Fluvia 150.000 

federale en Vlaamse chirurgische mondmaskers naar 

triagecentra, eerstelijnsmedewerkers, 

woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen

▪ W13 verdeelde 687 noodpakketten met 

mondmaskers, handschoenen en handgels aan 

eerstelijnszorgverstrekkers 



Regionale contactopsporing

▪ Begin augustus gaf de Vlaamse overheid de lokale 

besturen de toestemming om in de strijd tegen 

corona een eigen contactopsporingscentrum op te 

zetten. W13 sprong meteen op de kar, samen met az

groeninge, Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en 

de regionale labo’s.

▪ Eind augustus erkende Vlaanderen de regionale 

contactopsporing onder leiding van coördinator Chris 

De Niel als proeftuin 



Regionale contactopsporing

▪ De regionale contactopspoorders waren voornamelijk 

mensen op pensioen die bij az groeninge hadden 

gewerkt. Ook dokter-stagiairs van het Kortrijkse 

ziekenhuis hielpen een tijdje mee

▪ Begin december erkende Zorg en Gezondheid de 

regionale contactopsporing. Daardoor kreeg de 

contactopsporing middelen voor haar werking en 

konden de contactopspoorders gebruik maken van 

het Vlaams script



Regionale contactopsporing

▪ Enkele cijfers:

▪ 12.246 besmettingen in Zuid-West-Vlaanderen genoteerd 

tussen 1 augustus 2020 en 1 januari 2021

▪ 5.320 besmette personen werden persoonlijk 

gecontacteerd

▪ 2.400 personen werden opgevolgd door een fieldagent of 

een maatschappelijk werker van een lokaal bestuur

▪ 21 weken lang draaide de regionale contactopsporing op 

vrijwilligers 



Plan ‘Acties voor de Zorg 2020’

In voorbereiding op een 2de coronagolf maakte W13 net 

voor de zomer werk van het plan ‘Acties voor de Zorg 

2020’. Enkele doelstellingen/realisaties:

▪ Geregionaliseerde reservevoorraad materiaal aanleggen: 

alle voorzieningen voorzien een extra stock voor 1 tot 2 

weken en die vormt een buffer van 1 tot 2 maanden.



Plan ‘Acties voor de Zorg 2020’

▪ Project Preventie en Controle Infectieziekten: residentiële 

voorzieningen konden een plaatsbezoek aanvragen door 

W13 en het Team Ziekenhuishygiëne van az groeninge. 

Het project kon gerealiseerd worden door de steun van 

de Koning Boudewijnstichting.

▪ Insteek: Wat loopt qua hygiëne goed en wat is nog voor 

verbetering vatbaar?

▪ Deelnemers: 12 voorzieningen vroegen een plaatsbezoek

▪ Alle tips en info werden in een inspiratiedraaiboek en 6 fiches 

Tips & Tricks gebundeld. Alle informatie vind je op: 

https://www.welzijn13.be/content/preventie-infectieziekten

https://www.welzijn13.be/content/preventie-infectieziekten


Het reguliere werk

W13 moest in 2020 ook zijn normale werking 

garanderen. Een werking die draait rond 4 pijlers:

▪ Armoede

▪ Werken

▪ Wonen en Energie

▪ Zorg



Armoede

1. Beleidsplan ‘Welzijn na corona’

-> Belangrijkste insteek: vergroten van actieradius van OCMW’s

-> Nadruk op 3 zaken: 

▪ opstart brugfiguren secundair onderwijs naar analogie van brugfiguren in 

lager onderwijs; opstart in 2021

▪ afstemming allerhande steunmaatregelen: in 2020 vonden de lokale 

besturen van W13 afstemming over de besteding van subsidies in het 

kader van COVID-19. Het doel is om ook in de toekomst af te stemmen 

over steunmaatregelen

▪ online (financiële) hulpverlening: samen met BudgetInZicht werd 

onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een laagdrempelig, regionaal 

online platform



Armoede

2. Food Act

-> Is een regionaal voedseldistributieplatform 

-> Haalt verse voeding op bij aantal supermarkten en lokale 

handelaars

-> Sorteert de voeding en verdeelt die onder sociale en 

welzijnsorganisaties

-> Resultaten in 2020: 

▪ 360 ton verse voeding opgehaald, dat is 1.800 kilo per ophaaldag

▪ De top 3 van opgehaalde voeding: verse groenten (116.929 kg); verse 

vruchten (78.435 kg); bakkerij/beschuiten (37.224 kg)

▪ Indicatieve winkelwaarde: 2.304.000 euro of 11.520 euro per ophaaldag 



Armoede

“We kunnen ons niet

meer inbeelden hoe we het 

deden zonder jullie 

leveringen, want die 

vormen het grootste deel 

van onze pakketten”

Riet De Loof

Oeze Winkel Avelgem

“Bij Food Act 13 heb ik de 

nodige werkervaring 

opgedaan en heel veel 

andere zaken geleerd”

Axel

Ex-leerwerknemer



Armoede

3. Budgetbeurs en app WAKOSTA?!

-> De budgetbeurs van BudgetInZicht kon in 2020 slechts een 

paar keer plaatsvinden door corona. Vorig jaar werd er daarom 

een digitale budgetbeurs ontwikkeld die in 2021 wordt gebruikt

-> De gratis WAKOSTA?!-app kreeg ook een update en is nu 

nog gebruiksvriendelijker



Armoede

4. BIZondere duo’s

-> Is een buddywerking voor mensen in financiële hulpverlening. Een 

vrijwilliger vormt een BIZonder duo met die persoon en helpt 

hem/haar waar mogelijk, telkens in samenspraak met de 

maatschappelijk werker

-> Startte als pilootproject in 2019 en liep in 3 fases. Einde op 31 

oktober 2020. W13 trok het project, partners waren BIZ, CAW Zuid-

West-Vlaanderen, Huis van Welzijn Harelbeke en A’kzie

-> 24 personen startten op als buddy

-> Het pilootproject liep in Anzegem, Harelbeke, Zwevegem en bij 

CAW, in 2021 starten ook Deerlijk, Menen en Kuurne met BIZondere

duo’s



Armoede
BIZondere duo’s

Nelson krijgt hulp van  buddy 

Diederich: “Ik ben blij dat 

iemand me wil helpen”



Armoede

5. Communicatiecampagne ‘Dichtbij, ook op afstand’

-> De impact van de coronacrisis was niet min. Lokale besturen 

voorzagen daarom diverse steunmaatregelen 

-> Mogelijke problemen: Heb je problemen om de huur, de 

schoolfactuur of energiefactuur te betalen? Om je hypotheek af 

te betalen? Heb je nood aan psychosociale hulp, maar kost die 

te veel?

-> Boodschap: neem contact op met de sociale dienst van je 

gemeente

-> Voor communicatiecampagne werd een flyer, een button en 

een e-mailhandtekening ontwikkeld die nog altijd gebruikt 

worden



Armoede

6. Ta(a)lent voor iedereen

-> Vrijwilligers gaan aan de slag met anderstalige kinderen en 

leren hen op een leuke, speelse manier Nederlands 

-> Het gaat om een samenwerking tussen W13 en de lokale 

besturen Anzegem, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wervik en 

Wevelgem

-> Het project werd in 2020 goedgekeurd en loopt over 2 

schooljaren. Door corona staat Ta(a)lent voor iedereen on hold

-> XXXX: 
▪ Zzzzz



Werken

1. Wijk-werken

-> Wijk-werken is een activeringsmaatregel. Mensen die net 

buiten het economisch circuit vallen, krijgen op een 

laagdrempelige manier kansen op werkervaring op te doen bij 

lokale besturen, particulieren, land- en tuinbouwbedrijven …

-> De vrije inloopmomenten werden door corona vervangen 

door zitdagen op afspraak

-> 98.230 uur gepresteerd of een daling met 33% tov 2019; 

vooral in april en mei konden wijk-werkers amper aan de slag

-> Wijk-werkers kregen vaak andere taken (bijv. ontsmetten 

lokalen in WZC en scholen, boodschappendienst)



Werken

2. Activeringstrajecten

-> Trajecten op maat aanbieden om mensen met mentale, 

medische, psychische, psychiatrische of sociale drempels te 

activeren 

-> Sinds de opstart in 2018 hebben al 17 personen hun volledige 

traject doorlopen. Momenteel lopen er nu zo’n 65 

activeringstrajecten 



Werken

3. Opstart ESF-project WWIN

-> WWIN staat voor Werk en Welzijn Integratie. Het is een 

project met de steun van ESF

-> W13, Groep INTRO, Mentor, CAW en CDV Aura zetten een 

project op poten dat zich richt naar jongeren om hun positie op 

de arbeidsmarkt te versterken 

-> Project loopt 2 jaar (1 jan 2021-1 jan 2023)

-> Het doel is om jaarlijks 120 jongeren in een kwetsbare positie 

te bereiken



Werken

4. GBO niet-toeleidbaren

-> Een niet-toeleidbare persoon is iemand van wie de VDAB na 

een screening besluit dat hij/zij omwille van niet-

arbeidgerelateerde problematieken en zelfs met intensieve 

begeleiding niet in aanmerking komt voor een betaalde job of 

vrijwilligerswerk 

-> In dit project zijn de OCMW’s, het CAW en de diensten 

maatschappelijk werk van de mutualiteiten de partners 

-> In 2020 verwees de VDAB 11 mensen door naar het 

partnerschap



Werken

GBO niet-toeleidbaren

Martha: “Het is fijn te weten 

dat er iemand is bij je met al 

jouw vragen terechtkan



Werken

5. Signaalbeleid en regionale samenwerking 

arbeidsmarkt

-> Vinger aan de pols houden wat betreft de evoluties op de 

arbeidsmarkt 

-> Wat gedaan? 

▪ Regionaal schrijven naar minister van Werk ivm moeilijkheden met de 

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

▪ Meewerken aan relanceplan Wijk-werken

▪ Bezoek aan kabinet van minister Crevits om te spreken over de toekomst 

van Wijk-werken, de komst van het nieuwe decreet ‘individueel maatwerk’ 

en de impact op ons regio …



Werken

6. Regierol sociale economie

-> Vanuit alle concrete werkgroepen zochten we naar 

oplossingen om de verschillende werkvloeren binnen de sociale 

economie zo veilig mogelijk open te houden 

-> Daarnaast passeerden ook andere thema’s de revue. Zo 

maakten we een uitgebreide oefening over wat de plek van de 

LDE binnen de komst van individueel maatwerk zou kunnen zijn



Wonen en energie

1. Kracht.wonen

-> Langdurige thuis- en daklozen kunnen via Kracht.wonen een 

tijdelijke woning én ondersteuning op maat krijgen 

-> Partners zijn Vesta, Groep Ubuntu x8, Kompas en CAW 

-> Enkele cijfers: 

▪ 71 situaties aangemeld, daarvan 41 van langdurige thuisloosheid in 

combinatie met problematieken

▪ 17 keer konden mensen een beroep doen op het aanbod van 

Kracht.wonen

▪ 41 lopende trajecten in 2020; 14 ervan afgesloten en 27 lopen door i 

2021



Wonen en energie

2. Regionaal crisisnetwerk (RCK)

-> RCK biedt crisisbedden aan mensen die zich in een 

crisissituatie bevinden en voor wie er niet meteen een veilige 

oplossing voorhanden is 

-> Partners zijn pz Vlas, SVK De Poort, az groeninge, OLV 

Lourdes Waregem, Psychiatrisch Centrum Menen, de 14 

OCMW’s en CAW 

-> Enkele cijfers: 

▪ 173 aanmeldingen

▪ 142 opnames met 285 overnachtingen



Wonen en energie

3. Meldpunt preventie uithuiszetting

-> Het meldpunt werd najaar 2020 gelanceerd 

-> Doel: uithuiszettingen door woonproblemen vermijden, want 

dergelijke procedures zijn voor zowel verhuurder als huurder 

stressvol en kosten geld

-> Op de website van W13 kan een huurder of verhuurder met 

woonproblemen (bijv. achterstal huur, leefbaarheidsproblemen 

…) een formulier invullen. Een medewerker van de gemeente of 

het CAW neemt dan contact op en bemiddelt tussen huurder en 

verhuurder



Wonen en energie

4. Energiehuis 2.0

-> Het Energiehuis verstrekt niet alleen energieleningen maar is 

ook een uniek loket (backoffice) met de lokale besturen in de 

frontoffice. De nadruk ligt op advies, begeleiding en ontzorging

van de burger 

-> W13 neemt ism Leiedal de coördinatie van het partnerschap 

Energiehuis-WarmerWonen op zich

-> Enkele cijfers: 

▪ 148 aanvragen voor een energielening

▪ 134 dossiers goedgekeurd, goed voor 1.416.042 euro



Wonen en energie

5. Woonclub

-> De Woonclub begeleidt mensen in hun zoektocht naar een 

geschikte, kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning 

-> Door corona werkt de Woonclub sinds mei 2020 op afspraak 

in de 11 antennepunten

-> Enkele cijfers: 

▪ 554 gezinnen klopten aan bij de Woonclub in 2020; 233 gezinnen vonden 

een huurwoning, de andere krijgen verdere begeleiding

▪ De grootste groep gezinnen die aanklopt, zijn alleenstaanden die al dan 

niet kinderen hebben



Wonen en energie

De 

medewer-

kers van de 

Woonclub 

met v.l.n.r. 

Margot 

Bonte, Steffi 

Vandevelde 

en Pauline 

Opsomer



Zorg

1. Konekti

-> Konekti biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en 

gezinnen in een crisissituatie aan. Die hulp is op maat en komt 

op tijd  

-> Samenwerkingsverband van een 70-tal partners

-> Konekti gaat te werk volgens de werkwijze 1Gezin1Plan. Het 

gezin beslist zelf, ondersteund door de verbinder 

-> Enkele cijfers: 

▪ 245 vragen naar gezinsondersteuning in 2020

▪ De EersteLijnsPsychologische Functie kreeg 88 aanvragen binnen 



Zorg

“De verbinder ging 

regelmatig mee naar 

[organisatie]. Dat stelde me 

gerust: ik wist dat er 

iemand was op wie ik kon 

rekenen”

Een alleenstaande mama

“Ik heb al heel veel 

hulpverlening gehad en 

dikwijls is het zo dat ze een 

draaiboek moeten volgen. 

Bij Konekti is dat niet zo”

Een mama



Zorg

2. GBO jongvolwassenen

-> In juni 2020 werd dit project goedgekeurd. W13 werkt samen 

met de kernpartners OCMW, CAW en diensten maatschappelijk 

werk van de mutualiteiten. Er is ook een samenwerking met tal 

van andere organisaties, zoals JUMP!, VDAB en GTB

-> Het samenwerkingsverband zet in op jongvolwassenen in 

kwetsbare situaties en streeft naar een laagdrempelige en 

toegankelijke dienstverlening


