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Groeiende organisatie



Groeiende organisatie

▪ Juni 2015: W13 start officieel op.

▪ Partners: 13 OCMW’s (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, 

Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, 

Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, 

Zwevegem) en CAW Zuid-West-Vlaanderen.

▪ Juni 2017: OCMW Wielsbeke sluit aan. 



Groeiende organisatie

▪ Opstart met 6

medewerkers.



Groeiende organisatie

▪ W13 telt momenteel 71 medewerkers die actief zijn 

op de domeinen armoede, werken, wonen & energie 

en zorg.

▪ De teams:

▪ Zorg (inclusief Konekti): 31 medewerkers

▪ Wonen & energie: 9 medewerkers

▪ Werken: 22 medewerkers

▪ Armoede: 8 medewerkers 

▪ Ondersteunend team van 3 medewerkers



OverKopwerking



OverKopwerking

▪ Mei 2021: OverKopdossier voor Zuid-West-

Vlaanderen wordt goedgekeurd.

▪ 5 oktober 2021: OverKop-huis in Kortrijk opent.

▪ November 2021: OverKop-huis in Menen opent de 

deuren.

▪ Vanaf 2022: er opent gefaseerd een antennepunt in 

Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, 

Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.



OverKopwerking

▪ Agentschap Opgroeien voorziet 3 jaar lang een 

subsidie van € 100.000 per jaar.

▪ Met dat geld worden 2 VTE OverKopmedewerkers

gefinancierd. CAW Zuid-West-Vlaanderen stelt 

bovendien 0,5 VTE beschikbaar.

▪ OverKop Zuid-West-Vlaanderen is uniek door de 

regionale samenwerking waarbij tal van partners zijn 

betrokken.



Lancering Gele Doos



Lancering Gele Doos

▪ Maart 2021: de raad van bestuur beslist om de Gele 

Doos in Zuid-West-Vlaanderen uit te rollen voor 80-

plussers.

▪ Vanaf mei 2021: ontwikkeling van Gele Doos en 

documenten: ringboekje, vermissingsfiche, pochette 

en stickervel.

▪ Vanaf september 2021: uitrol van de Gele Doos in en 

door de 14 lokale besturen. 



Lancering Gele Doos



Dak- en 

thuislozentelling



Dak- en thuislozentelling

▪ Het gaat om een point-in-time telling van dak- en 

thuislozen in Zuid-West-Vlaanderen.

▪ De telling gebeurt op vrijdag 29 oktober door meer 

dan 60 organisaties.

▪ LUCAS (Centrum voor Zorgonderzoek en 

Consultancy van KU Leuven) en UC Louvain trekken 

de telling, dit in samenwerking met W13.

▪ Resultaten worden voorjaar 2022 verwacht.



WWIN



WWIN

▪ WWIN staat voor Werk en Welzijn Integratie.

▪ Het project loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 

2023.

▪ Het project focust op 18- tot 30-jarigen die werkloos 

zijn en zoeken naar ondersteuning op het vlak van 

welzijn en werk.

▪ Het project wordt gefinancierd door ESF.

▪ Partners zijn Aura, CAW Zuid-West-Vlaanderen, 

Groep Intro en Mentor.



WWIN

▪ WWIN is actief in de 14 gemeenten die bij W13 zijn 

aangesloten.

▪ De WWIN-coaches geven individuele begeleiding aan 

de jongeren en jongvolwassenen. Zij zijn hun 

‘compagnon de route’. 

▪ Behalve individuele begeleiding is er ook de 

mogelijkheid tot groepswerk binnen WWIN.

▪ Van januari tot september: 125 aanmeldingen via 

VDAB, OCMW en het brede netwerk.



Konekti bestaat 3 jaar



Konekti bestaat 3 jaar

▪ Konekti werd op 15 oktober 2018 geboren.

▪ Het is een samenwerkingsverband van 75 

organisaties (bij de opstart 70) uit 7 sectoren.

▪ De sectoren: algemeen welzijnswerk (CAW), VAPH, 

CLB’s, Agentschap Opgroeien, Gemandateerde 

Voorzieningen, Geestelijke Gezondheidszorg en de 

lokale besturen.

▪ W13 is kernpartner.



Konekti bestaat 3 jaar

▪ Konekti werkt met de (Nederlandse) methodiek 

1Gezin1Plan. Dat wil zeggen dat bekeken wordt wat 

de sterktes en mogelijkheden van het gezin zijn. Het 

gezin heeft altijd de regie in eigen handen en neemt 

zelf alle beslissingen.



Konekti bestaat 3 jaar

▪ Het team van Konekti bestaat uit 24 personen: 1 

coördinator, 1 projectmedewerker, 18 verbinders en 

4 eerstelijnspsychologen.

▪ De verbinders ondersteunen het gezin.

“De verbinder zei ons: het is niet mijn bedoeling om hier te komen zeggen wat 

jullie moeten doen. Wij moesten zeggen waar wij nood aan hadden, wij moesten 

zeggen wat ons doel was. Een andere wereld ging open. Ik heb al heel veel 

hulpverlening gehad en nogal dikwijls is het zo dat ze een bepaald draaiboek 

hebben, dat ze willen of moeten volgen.” Een mama.



Konekti bestaat 3 jaar

▪ In 3 jaar tijd kreeg Konekti 1.107 aanvragen tot 

ondersteuning binnen. 

▪ 858 trajecten werden opgestart

▪ 249 keer zocht Konekti mee naar een oplossing omdat 

andere organisaties betere ondersteuning konden bieden, 

omdat het gezin in een andere regio woonde …



Food Act 13



Food Act 13

▪ Opstart in oktober 2018 als regionaal voedsel-

distributieplatform.

▪ 2019: 280 ton verse voeding opgehaald.

▪ 2020: 360 ton verse voeding opgehaald.

▪ 2021: van 1 januari tot 15 oktober al 300.570 kilo 

verse voeding opgehaald.

▪ Prognose: eind november, begin december ronden 

we de kaap van 1 miljoen kilo opgehaalde verse 

voeding.



Food Act 13

▪ Food Act 13 haalt verse voeding op bij super-

markten (Colruyt, Okay, Bio-Planet, Metro, Aldi, 

Carrefour), bakkerijen en landbouwers.

▪ Food Act 13 sorteert de opgehaalde verse voeding en 

verdeelt die onder ruim 30 sociale en welzijns-

organisaties.

▪ Food Act bood al ruim 80 personen een traject als 

leerwerknemer aan (70 % stroomt door naar NEC of 

stroomt door naar nieuw traject).



Meer informatie?

▪ www.welzijn13.be

▪ Contacteer communicatiemedewerker Axel 

Vandenheede, axel.vandenheede@welzijn13.be

http://www.welzijn13.be/

