
Project waarbij in kaart werd gebracht hoe sociaal werkers handelen bij outreachende huisbezoek-
en en hoe burgers deze huisbezoeken percipiëren. Het project resulteerde in de uitwerking van een 
gesprekstool rond vijf ethische spanningsvelden, die toelaat om binnen de context van een organi-
satie zelf aan de slag te gaan en op basis van de tool standpunten in te nemen en een duidelijk 
beleid uit te werken. 
Samenwerking tussen 3 werkterreinen (Dienst Maatschappelijk Werk, Samenlevingsopbouw en 
Outreachende psychiatrische diensten) en HOGENT.
  
Voor meer info: https://expertise.hogent.be/nl/projects/met-de-deur-in-huis-een-zoektocht-naar-
een-ethische-en-methodologische-onderbouwing-van-outreachende-huisbezoeken-in-het-sociaal-
werk(131ea4f4-ec86-4ce4-80c3-67be4f00a44a).html
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360° Zorg en Welzijn

De gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen.  Evoluties zoals 
de vergrijzing, de toenemende diversiteit en complexiteit van zorg- en ondersteuningsvragen, de 
sociaal-economische gezondheidskloof, technologische vooruitgang, vermaatschappelijking, … 
vragen om een paradigma-shift en nieuwe manieren om zorg en ondersteuning te verlenen en 
organiseren. Zorg en ondersteuning staan niet op een eiland, maar zijn ingebed in andere sectoren 
zoals onderwijs, werk, wonen, sociaal beleid, … 
Vanuit HOGENT bieden we advies en dienstverlening i.f.v. het optimaliseren en innoveren van 
zorg- en ondersteuningsprocessen en interventies, vanuit een 360° benadering. Hierbij beogen wij 
het optimaal functioneren van mensen en zorgvragers in hun traject, zowel in kader van preventie 
als cure en care, doorheen verschillende levensfasen en -domeinen. De noden en vragen van de 
zorgvragers en hun netwerk worden als uitgangspunt genomen, er wordt ingezet op interprofes-
sionele verbinding en nieuwe modellen van samenwerking in de zorg, we leggen verbinding met de 
bredere context (fysieke, sociale context en organisatie- en beleidscontext) waarbinnen dit gebeurt.

Mogelijke thema’s waarrond advies en ondersteuning kan geboden worden: interprofessionele 
zorg, eerstelijnszorg, integrale zorg, mantelzorg en informele zorg, inclusie, vermaatschappelijking, 
ouderbegeleiding, geestelijke gezondheidszorg, outreachend werken, buurtzorg, oplossingsgericht 
werken en coachen, kwaliteit van leven, interdisciplinair werken, apps en serious games in kader 
van leerstoornissen-taalontwikkelingsstoornissen-neurogene stoornissen, professioneel stemge-
bruik en stemversterkers, lawaaischade.

Hoe samenwerken?

1. Hogescholen informeren en communiceren over de laatste nieuwe trends, technologieën en best pratices. 

     Ze triggeren bedrijven en social profit organisaties om met hun innovatieve ideeën aan de slag te gaan.

2. Bedrijven en organisaties krijgen ondersteuning bij het SMART-definiëren van de vraag– of probleemstelling.   

     De doelstelling, de doelgroep, de planning van de activiteiten en de mogelijke financiering worden besproken.

3. Een expert van de hogeschool geeft inhoudelijk advies over het thema en biedt een overzicht van de mogelijke  

     samen-werkingsvormen en subsidiemogelijkheden. 

4. Hogescholen bieden informatie en concreet advies aan over de samenwerking met de hogescholen of andere  

      leden van het VLAIO Netwerk en over het instrumentarium van VLAIO of andere financieringskanalen.
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