
 

VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG: 

EEN POSITIEVE KEUZE…? 

TUSSEN DROOM EN DAAD… 

7 maart 2017 

 
Vermaatschappelijking van de zorg wil enerzijds gaan over de zorg in de maatschappij 
(deïnstitutionalisering) en anderzijds over de zorg door de maatschappij, waarbij het eigen 
netwerk en de reguliere diensten een grotere rol dan voordien krijgen. 
Als opleiding bachelor orthopedagogie kiezen we voor een positieve betekenisverlening. Dit houdt, 
ook in de lijn van het VN-verdrag ‘rechten van personen met een beperking’, in dat we 
vermaatschappelijking zien als het noodzakelijke middel om het recht op een leven in de 
samenleving en het recht op het participeren aan de maatschappij voor iedereen te garanderen, met 
inbegrip van de kwetsbaren. 
 
Dit betekent ook in dat de rol van de professional grondig gaat veranderen. Het is niet langer meer 
zijn taak te ‘zorgen voor’ maar eerder te ‘zorgen dat’ de zorgvrager in de maatschappij zijn eigen rol 
kan opnemen en hierbij liefst zoveel mogelijk door de maatschappij wordt gesteund. 
 
Beleidsmatig wordt er in Vlaanderen veel aandacht besteed aan deze vermaatschappelijking. Dit 
brengt heel wat teweeg bij professionals en zorgvragers, terecht of onterecht… 



 

PROGRAMMA 
 

09u00 Onthaal  

09u30 Verwelkoming  

09u45 De veranderende rol van de hulpverlener en het samenspel tussen zorgvrager, mantelzorger, 

vrijwilliger en professional 
Spreker: Marianne Potting, lectoraat Sociale Integratie Zuyd Hogeschool 

10u50 Pauze 

11u20 Hoe als professional op een (zorg)ethische manier present zijn 

Spreker: Jhoy Dassen, lector Zuyd Hogeschool 

12u30  Lunch  

13u30 Uitdagingen en valkuilen van de Persoonsvolgende Financiering binnen de context van 

vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen 
Spreker: Mario Vanhaeren, Oostrem 

15u00 Verdiepingssessies 
 Zie ‘inhoud van de dag’ voor een overzicht van deze sessies 

16u00 Einde 

 
 

INHOUD VAN DE DAG  
 

Tijdens deze dag wordt het woord gegeven aan deskundigen uit Nederland en Vlaanderen die kunnen helpen om het 

positieve gedachtengoed van vermaatschappelijking als zorg in en door de maatschappij vorm te geven. Daarnaast 
wordt er in de namiddag ingezoomd op specifieke thema’s. 

 
Marianne Potting (Zuyd Hogeschool) zal ons vanuit de ervaringen in Nederland meenemen in haar onderzoek over 

de veranderende rol van de hulpverlener en over het samenspel tussen de zorgvrager, mantelzorger, vrijwilliger en 

professional nu de regie veel meer bij de zorgvrager komt te liggen. Wat hebben de professionals straks nodig om de 
zorgvrager en zijn sociale netwerk te ondersteunen?  Tijdens haar lezing gaat zij kort in op de achtergronden bij de 

veranderingen in het Nederlandse stelsel van Welzijn en Zorg en wat dat voor professionals en informele zorgverleners 
in de praktijk betekent. Ze eindigt met een aantal praktijk dilemma’s die nu om antwoorden vragen. 

Jhoy Dassen (Zuyd Hogeschool) zal, voortgaande op de uiteenzetting van de eerste spreker, aangeven hoe je als 

professional op een (zorg)ethische manier ook in deze verander(en)de rol present kan zijn t.a.v. diverse betrokkenen. 
Hij gaat op zoek naar manieren waarop professionals antwoorden kunnen vinden voor die dillema’s onder andere 

vanuit een zorgethisch perspectief. 

Mario Vanhaeren (Oostrem Herent) zal in de namiddag de link maken naar de uitdagingen en valkuilen van de 

Persoonsvolgende Financiering binnen de context van vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen. Mario bekent 
zich tot fan van ‘vermaatschappelijking’, maar de vraag is hoe dit begrip ingevuld wordt binnen het huidige neoliberale 

denken. Zet vermaatschappelijking de deur open voor vermarkting? Op welke manier zet het ‘eigen regie’-denken de 

wederkerigheid binnen een hulpverlenersrelatie onder druk? 
 

In de namiddag worden volgende verdiepingssessies met als centraal thema ‘hoe maak je vermaatschappelijking 
waar?’ georganiseerd: 

1. Zorg voor de mantelzorgers   

door Ann De Brabanter  
Welke ondersteuning van maatschappij en beleid hebben mantelzorgers nodig om te kunnen blijven zorgen?  

Deelnemers aan de studiedag krijgen de gelegenheid in gesprek te gaan met enkele mantelzorgers. Vanuit hun 
ervaringsdeskundigheid delen zij met de deelnemers hun mening i.v.m. de ondersteuning die zij nodig hebben of 

achten om hun rol als mantelzorger te kunnen blijven invullen. 

2. Werken met vrijwilligers 

door Nadia Quintiens  

Zij brengt het praktijkverhaal van het werken met vrijwilligers binnen vzw Bindkracht, een initiatief van ouders.  
Geen grote theorieën maar stilstaan bij de uitgangspunten, de rol van de vrijwilliger, opleiding en motivatie van 

de vrijwilligers, samenspel tussen de verschillende cirkels… 
  

 



 

3. Netwerkondersteuning- en uitbreiding  
door Evy Meys  

Netwerkondersteuning en -uitbreiding brengen een aantal veranderingen mee voor de rol van de 

professional. Wat zijn uitdagingen hierbij? Welk mandaat krijg je of neem je als begeleider? Wat vindt het 
netwerk en/of de cliënt hiervan? Wat zijn valkuilen? Evy vertelt vanuit het onderzoek in de Academische 

Werkplaats Inclusie Ondersteuning van SPOND vzw (vroegere federatie begeleid wonen).  

4. Partnerschap met ouders en familie 

door Liesbeth Lenie  
Hoe kan je met ouders en familie een partnerschap in de zorg aangaan?  Het erkennen van hun 

deskundigheid en hun inzet vormen de basis voor een zorgvuldige communicatie in dit partnerschap.  Zorg 

goed voor de cliënt, zorg beter voor zijn ouders, zo zegt Chiel Egberts (www.drienamiek.com).  In deze 
sessie komen concrete handvatten voor deze communicatie aan bod.  

5. Kwaliteit van de zorg onder druk? 
door Jhoy Dassen  en Mario Vanhaeren  

Hoe kan je als professional omgaan met de spanning tussen resultaatgericht werken en de kwaliteit van 

zorg?  Wat betekent dit voor jou, je denken en je handelen? Jhoy en Mario zullen samen met de deelnemers 

reflecteren over kwaliteit van zorg die onder druk komt te staan. 

6. Uitdagingen voor organisaties en professionals 
door Marianne Potting  

Welke zijn de  gevolgen van de rolverwisselingen in het sociale domein voor professionals en informele 
zorgverleners en hoe kan binnen organisaties daarmee worden omgegaan?  Deze vraag is het uitgangspunt 

voor het gesprek met Marianne Potting, waarbij zij zich baseert op het recent verschenen boek: Tussen 
Regels en Vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat (Linders, Feringa, Potting, Jager-

Vregugendehil. 2016. Amsterdam: Van Gennep). 

7. Online hulpverlening, ook een stap in vermaatschappelijking?   
door Davy Nijs 

Langzaam groeit het onlinehulpaanbod vanuit welzijns- en zorgorganisaties in Vlaanderen waardoor 
hulpverleners en cliënten via ICT met elkaar communiceren om welzijn of gezondheid te verhogen. Vanuit de 

keuze voor vermaatschappelijking van de zorg is ook online overleg tussen cliënten, mantelzorgers en 

professionele zorg onafwendbaar. Er kan zelfs aangenomen worden dat onlinehulp leidt tot ‘betere en 
efficiëntere hulp en zorg’. Positieve effecten zijn immers: zorgbehoevende ouderen kunnen langer thuis 

blijven wonen, gezinnen en jongeren kunnen langer in de eigen context geholpen worden, bij psychische 
problemen kan de veerkracht van mensen sneller en laagdrempeliger ondersteund worden. Voorbeelden 

illustreren de mogelijkheden van online hulpverlening.  
 

DOELGROEP 
 
Ieder die in zorg, dienst- en hulpverlening nieuwsgierig is naar een invulling van vermaatschappelijking als 

positieve keuze en hoe de rol van professional hierbinnen vorm te geven. 
 

LOCATIE 
 
UCLL, campus Diepenbeek | Agoralaan, gebouw B | 3590 Diepenbeek. 
 

DEELNAMEPRIJS 
 

55 euro  
15 euro voor studenten UCLL, docenten UCLL en oud-studenten banaba orthopedagogisch management – er 

wordt een beperkt aantal plaatsen voorbehouden 
 

INSCHRIJVEN 
 

Heb je interesse? Klik hier om het inschrijvingsformulier in te vullen of schrijf je in via 
www.ucll.be/inschrijvingenortho. 

Inschrijven mogelijk tot 1/3/17 
 

MEER INFO 
 
Liesbeth.Lenie@ucll.be  
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