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1.

17 december 2020 – van 20.00u tot 22.00 uur (via MS Teams)

Goedkeuring verslag raadscommissie sociale zaken, welzijn, gezin, armoedebestrijding, diversiteit en personen met een beperking van 15 oktober 2020.

Het verslag werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
2.

Toekomst ouderenzorg

De voorzitter stelt de sprekers voor ;
-

Prof. Dr Anja Declercq, hoofddocente en projectleider LUCAS (KULeuven). LUCAS staat
voor centrum voor zorgonderzoek en consultancy. (presentatie in bijlage)
Wendy Absillis – directeur organisatie ontwikkeling - zorgbedrijf Rivierenland
(presentatie in bijlage)

De voorzitter bedankt de sprekers voor hun interessante uiteenzetting en geeft het woord aan
de deelnemers.
Besluiten en engagementen nav het gesprek nadien;
-

Covid heeft blootgelegd waar het minder goed gaat. Men was te laat met zien dat de
bewoners van een woonzorgcentra een kwetsbare groep is. We moeten in de toekomst
meer aandacht besteden en investeren in zorgondersteuning, in de toegang voor
iedereen, in de bouw van kleinschaligere wooneenheden binnen een groot geheel,…

-

Inspiratie opdoen in andere steden. Een goed voorbeeld is Huis Perrekes – OosterloGeel. Zeker waardevol om hier eens naar te gaan kijken. Knappe architectuur, grote
integratie in de buurt,…

-

Mechelen is een zeer diverse stad, en toch staat het cijfer op 0 binnen de Mechelse
Woonzorgcentra. Zorgbedrijf Rivierenland heeft in het verleden al een traject gelopen
met PRISMA. Er ligt nog een rol in blijven werken aan perceptie langs beide kanten.

De voorzitter dankt alle leden van deze commissie voor hun aanwezigheid en wenst hen een
prettig eindejaar.
Verslaggever:
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