Algemene vergadering
Welzijnsraad
Verslag
Datum: dinsdag 7 mei 2019

1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 31 januari 2019.
o

Het verslag wordt goedgekeurd door de aanwezigen op deze algemene vergadering.

2. Stand van zaken kastoestand
o

Penningmeester heeft een stand van zaken. De vergadering keurt dit goed.

3. Evaluatie ‘Verdrongen’
o

o

Vele positieve reacties, aanwezigen hebben er van genoten, beklijvend en op een positieve manier
gebracht. Een zeer mooie afsluiter van het project ‘Ik zie u zitten; ze’. Het was een zeer mooie
voorstelling met een diep menselijke inslag. Rita Vranken is zeer tevreden over de samenwerking met
de verenigingen van verschillende gemeenten.
Er werd ook een financieel verslag gemaakt, dankzij de samenwerking tussen de verschillende
organisatie, positief saldo van € 240. Wat doen we hiermee? Terug in kas Welzijnsraad, schenken aan
organisatie achter Verdrongen, of deels aan beiden? Dagelijks Bestuur is van oordeel dat dit geld het
beste terugkomt naar de Welzijnsraad daar dit bedrag werd geschonken als steun voor de organisatie.
Welzijnsraad mag niet beginnen te dienen als subisidiërend orgaan voor externe organisaties. Het zou
een verkeerd signaal zijn naar de Gemeente toe dat de inbreng van de Welzijnsraad wordt gebruikt als
sponsoring van verenigingen buiten Opwijk. Na stemming wordt dit standpunt gevolgd.

4. Café Zetta 2019
o
o
o
o

Maart: carnaval: zeer goed meegevallen, laagdrempelig, veel volk, goed mengsel van doelpubliek en
carnavalisten, goed versierd.
April: eigen organisatie, hamburgers, redelijk wat volk van Zonnelied en Hopperank, weinig
inclusiemogelijkheden, door concert in zaal waren er wel een aantal jongeren aanwezig.
Mei: KVLV; gaan zorgenpopjes maken voor Moza’ik; stellen de vraag aan bestuur om de kosten van …
te recupereren. Tekorten worden bijgepast.
Juni: groepsuitstap: 19 juni, uitstap naar Buggenhout Bos, iedereen brengt iets mee (lekkernijen,
snacks, drank,…) Er wordt gevraagd om bussen van WZC en Optempo te gebruiken om de
geïnteresseerden naar daar te brengen. Onkosten worden vergoed. Alternatief bij echt slecht weer =
iets in het WZC organiseren. Verzamelen op 19 juni om 13u aan Nijdrop.

5. Pesten
o
o

Voorstel tot advies: zie bijlage I.
Wordt goedgekeurd.

Ook eens zoeken naar methode van ‘deugdenaanpak’.
6. Vrijwilligers
o
o

Voorstel tot advies: zie bijlage II.
Wordt goedgekeurd.

7. Preventie van Zelfdoding
o
o
o

Lezing: college heeft organisatie van deze lezing goedgekeurd.
Sedert vandaag 30 inschrijvingen, wat het vooropgestelde minimum was. Er zijn zeker nog plaatsen.
Karen vraagt na of Vincent een kleine inleiding mag geven.

8. Zorgzame Buurten
o

o
o

o

Presentatie rond Hoplr; Karen geeft wat meer uitleg. Ze stelt voor om één van de initiatiefnemers uit
te nodigen voor een infosessie voor raadsleden en/of leden van sommige andere adviesraden
(seniorenraad, senioren verenigingen, …).
Voorstel tot advies: zie bijlage III.
Aanvulling:
▪ “Doel Welzijnsraad is om een zo groot als mogelijk bereik te krijgen bij hun doelpubliek”. Zo’n
ruim mogelijk draagvlak creëren.
▪ Wat met de mensen die niet ‘digitaal’ bezig zijn? Deze moeten ook kunnen deelnemen aan
dergelijk project.
▪ Rondvraag doen bij reeds deelnemende gemeenten.
Iedereen denkt na over ideeën om buren e.d. meer in contact met elkaar te brengen.

9. Mobiel AED Toestellen
o
o
o

De gemeente heeft positief gereageerd op het voorstel van de welzijnsraad en een mobiel toestel
aangekocht.
De afsprakennota voor het gebruik hiervan is al goedgekeurd:, binnenkort volgt het persbericht. zie
bijlage IV
Het is nuttig om min. één persoon per vereniging de opleiding ‘reanimeren en defibrilleren’ te laten
volgen.

10. Stand van Zaken nieuwe samenstelling Welzijnsraad
o
o
o

We wachten nog op concrete richtlijnen vanuit Gemeente.
Communicatie is voorbereid en wordt binnenkort verspreid.
Karen geeft wat meer uitleg.

11. Gezondheidsenquête logo’s
o Voorstel van Minister Van Deurze - Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid - Eowyn geeft meer uitleg.
o Welzijnsraad geeft een gunstig advies aan college om in te tekenen op deze bevraging.
o Deze enquête wordt elektronisch doorgestuurd naar leden van de Welzijnsraad.
o Mogelijke resultaten van dit onderzoek kunnen geïmplementeerd worden in actieplannen van de
Gemeente – Gezonde Gemeente
o Vraag is om tijdig aan de Welzijnsraad de resultaten te overhandigen zodat wij de Gemeente kunnen
adviseren welke initiatieven er best genomen worden.
12. Dementie
o 19 september organiseren Opcura en dienst welzijn een infoavond over dementie. Zij vragen het
akkoord van de welzijnsraad over de thema’s die aan bod zullen komen. Enerzijds gaan we in op
hulpmiddelen: Welke zaken kan je thuis zelf doen? Welke hulpmiddelen helpen om het thuis beter te
laten verlopen. Vb. telefoon met grote toetsen, gezicht en telefoonnummers in het groot, lichtprikkels,
Anders wordt ook het zorgpad uitgelegd. Zoals hoe de diagnosestelling verloopt. Welke medicaties
worden gegeven? Welke organisaties kunnen thuis ondersteuning bieden? Eveneens willen we
aandacht besteden aan ‘als het thuis niet meer gaat’.
o De welzijnsraad stelt dat de mantelzorger niet mag vergeten worden.

13. Varia
o
o

G-basket BCO: eerste training is 8 september. Annelies De Pauw licht toe en vraagt of iemand
potentiële trainers kent? Verdere communicatie komt in het Opwijks Leven.
Vraag om ‘wijkwerking’ nog eens te publiceren.

BIJLAGE I: advies pesten

Geachte College van Burgemeester en Schepenen,
Een van de aspecten waarvan de welzijnsraad stelt dat er aandacht voor nodig is, is PESTEN. Hieronder enkele
bevindingen na een rondvraag bij Opwijkse scholen:
-

Drie scholen gaven aan dat zichtbaar pestgedrag wekelijks voorkomt. Bij andere scholen is het slechts enkele keren
per jaar. We merken dat er al heel wat gedaan wordt rond pesten bv. afspraken rond pesten in het schoolreglement,
gebruik maken van de ‘no blame’-methode, aanspreekpunt, individuele en klasgesprekken, aparte zones op de
speelplaats,…

-

Toch geeft elke school aan dat ze nog steun kunnen gebruiken.
o Een vorming of themadag voor leerkrachten rond pesten kwam vaak terug.
o Ook sociale vaardigheidstrainingen bij kinderen en jongeren bv. sjanstrainingen.

-

Bovendien vernemen we dat er vaak toezichters tekort zijn en dat er vraag is naar vorming voor deze groep, ook hier
kunnen scholen nog ondersteuning in gebruiken.

-

Tot slot is er nood aan vrijwilligers en restjes stof om ‘zorgpopjes’ en ‘speelgoedzakjes’ te helpen maken (methodiek
van de MOZA-IK).

We adviseren het gemeentebestuur om binnen het onderwijsbeleid een actie uit te werken rond
pesten.
- Een vorming rond pesten voor leerkrachten,
- Een vorming voor kinderen voor sociale vaardigheidstraining. Er zijn instanties die trainingen
geven, eventueel voorstellen om de infrastructuur van Opwijk gratis te gebruiken hiervoor.
Wij hopen op een positief onthaal van dit advies,

BIJLAGE II: advies vrijwilligers
Geachte College van Burgemeester en Schepenen,
Een van de aspecten waarvan de welzijnsraad stelt dat er aandacht voor nodig is, is de ondersteuning en het
informeren van vrijwilligers. Je vindt ze terug in allerlei sectoren en organisaties en ze zijn onmisbaar voor
onze samenleving. Toch vernemen we dat veel organisaties hard moeten zoeken naar geëngageerde personen
en dat mensen zich niet willen binden. In Vlaams-Brabant is er de ‘Vrijwilligersacademie’ en in het Antwerpse
arrondissement is er de organisatie ‘Oppepper’. Zij bieden verschillende workshops aan voor verenigingen :
hoe brainstormen, alternatieve aandachtstrekkers, vrijwilligerswet uitgeklaard, een website voor je vereniging,
feedback geven en ontvangen, …
We adviseren het gemeentebestuur om binnen het vrijwilligersbeleid extra in te zetten op het
ondersteunen van de vrijwilligers door hen te informeren via workshops, artikels en door hen extra te
waarderen, bijvoorbeeld in de week van de vrijwilliger.
Wij hopen op een positief onthaal van dit advies,

BIJLAGE III: Hoplr
Geachte College van Burgemeester en Schepenen,
Een van de accenten waarin de welzijnsraad rond wenst te werken is het stimuleren van ontmoeting en meer
specifiek contact en communicatie in lokale buurten stimuleren. De gemeente geeft hiervoor ook al een goede
aanzet met buurtzorg en ook wij proberen ons steentje bij te dragen met Café Zetta. Na enig onderzoek
kwamen we uit bij de digitale applicatie Hoplr.
Deze app bevordert:
1) Communicatie
– Je stimuleert contacten in een buurt (“vb. hond weggelopen, ik heb zaterdag een garageverkoop”), je
bereikt inwoners op buurt- en straatniveau (“vb. route winterloop, wegenwerken”, je verstuurt
berichten ontvangt nuttige reacties, je kan de impact van je berichten volgen.
2) Participatie
- Hoplr zorgt voor een bereik van online groepen. Verzamelt ideeën en voor- of tegenargumenten van
burgers.
- https://blog.hoplr.com/hoog-engagement-op-eerste-participatief-traject-in-boechout
3) Inzichten
- Je weet wat er leeft onder inwoners (GDPR-proof! Informatie wordt geanonimiseerd aangeboden met
behulp van een service Dashboard).
4) Buurtwerk & Zorg
- Hoplr draagt zijn steen bij aan maatschappelijk uitdagingen: sociale cohesie, individualisering,
buurtzorg, vergrijzing, integratie, inspraak.
5) Integraties
- Hoplr gelooft in het samenspel van technologie en bewoners en gaat voor een smart city waar
technologie een middel is om de kracht van het collectief te benutten.
Deze app wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Verschillende gemeentes zijn hiermee aan de slag gegaan:
Boechout, Olen, Mechelen, Sint-Niklaas, Geraardsbergen, Dilbeek,… Gemiddeld 26% van de huishoudens. Het
loont de moeite de website al eens te verkennen.
We wensen de makers van deze app te contacteren voor een vrijblijvende informatiesessie en nodigen
het lokaal bestuur en zijn diensten uit om hierbij aanwezig te zijn. Op die manier kan er een
gefundeerde mening worden gevormd om Hoplr al dan niet te lanceren in Opwijk.
Wij hopen op een positief onthaal van de verkenning van Hoplr en jullie engagement om aanwezig te zijn,

BIJLAGE IV: Afsprakennota uitleen mobiele defibrillator
1.

Algemeen concept:
De gemeente Opwijk en de lokale afdeling van het Rode Kruis stellen gratis een AED PLUS van het merk Zoll ter
beschikking van erkende verenigingen van Opwijk.
2. Voorwaarden:
2.1. Het toestel kan worden uitgeleend aan verenigingen van Opwijk die erkend zijn door het college van burgermeester
en schepenen, conform het gemeentelijke reglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 maart 2016.
2.2. De verenigingen in kwestie verklaren dat zij over de nodige kennis beschikken om dit toestel te bedienen en zij
dragen hiervoor ook zelf de verantwoordelijkheid. De verenigingen vullen hiervoor bijgevoegde verklaring op eer in.
3. Aanvraagprocedure:
De vereniging vraagt aan de voorzitter van de lokale afdeling van het Rode Kruis of het toestel kan worden
uitgeleend.
Contactgegevens:
Frans De Smedt, Broevink 43 te Opwijk, T. 0476 34 74 17 of E. voorzitter@opwijk.rodekruis.be
4. Vragen?
Voor bijkomende vragen kan u zich richten tot de gemeente Opwijk, dienst welzijn, Ringlaan 20, 1745, T. 0800 113 41
of E. welzijn@opwijk.be

Verklaring op eer
Ondergetekende, ……………………….................................................
Adres………………………..........................................
Telefoon………………………......................................
Mail ………………………...........................................
Rijksregisternummer……………………….......................
Opwijkse vereniging

……………………….................................................
……………………….................................................
……………………….................................................
verklaart dat een betrokken persoon van de desbetreffende Opwijkse vereniging over de nodige
deskundigheid beschikt om het AED Plus toestel van Zoll te gebruiken indien nodig.
Daarnaast verklaart men zoals een goede huisvader/-moeder zorg te dragen voor het toestel en dit terug te
bezorgen aan de heer Frans De Smedt op ……………………………………………………..
Voor waar en echt verklaard,
Handtekening + datum + plaats,

