
 

VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG, EEN POSITIEVE KEUZE…  ? 
 7/3/17  UCLL  

 
9u: Onthaal  

9u30: Verwelkoming door Gert Houben, opleidingshoofd Bachelor Orthopedagogie  UCLL  

9u45: De veranderende rol van de hulpverlener en het samenspel tussen zorgvrager, mantelzorger, 
vrijwilliger en professional  door Marianne Potting (Zuyd Hogeschool)  

Zij  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. 
 
10u45: Pauze  
 
11u: Hoe als professional op een (zorg)ethische manier present zijn door Jhoy Dassen (Zuyd Hogeschool) 
Voortgaande op de uiteenzetting van de eerste spreker zal Jhoy 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. 

12u15: Lunch  

13u: Uitdagingen en valkuilen van de Persoonsvolgende Financiering binnen de context van 
vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen  door Mario Vanhaeren, Oostrem 

In deze uiteenzetting zal Mario 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? 

14u15: De stem van de mantelzorger m.m.v. An Vlekken (Samana), Laura Ongena (oud-student bachelor ortho 
en BNB sociale gezondheidszorg), Viv Gemoets (mantelzorger en lid stuurgroep mantelzorg Samana), Sigrun Jorissen 
(mama en mantelzorger), Elke Pereira (student), Ann De Brabanter (docent) 

15u-16u: Verdiepingssessies ‘hoe maak je vermaatschappelijking waar?’  

(2) Werken met vrijw illigers door Nadia Quintens  (lokaal P005, gelijkvloers)  
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  (lokaal P013, gelijkvloers) 
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).  

(5) Kwaliteit van de zorg onder druk? door Jhoy Dassen en Mario Vanhaeren (lokaal P14, kelderverdieping)  
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 (lokaal P007, gelijkvloers)  
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 vermaatschappelijk ing? door Davy Nijs (lokaal P006, gelijkvloers) 
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’. Voorbeelden illustreren de mogelijkheden van online hulpverlening.  


