
Sociale kaart binnen 
eerstelijns zones

Koen Berwouts



Professionele ont ïng



Google: handig voor eenduidige zoekvragen 



Maar geeft soms verbazende resultaten



En geeft niet altijd een snel correct antwoord op 
complexe vragen



Een databestand is nodig



Input, controle en update van informatie



Voor medewerkers

Gevolgen: 

Voor personen met een zorgnood



Centraal databestand is nodig

www.desocialekaart.be

http://www.desocialekaart,be/


Want een specifieke regionale focus is soms nodig





Informatie lokaal ontsluiten?



Doelgroep?



4 Gentse voorbeelden

• Gentinfo

• Met weinig geld (over)leven in Gent

• Wegwijs in Gent

• Sociale kaart van Gent









www.socialekaartvangent.be

http://www.socialekaartvangent.be/


Effecten www.socialekaartvangent.be

• Voor Gentse hulpverleners en zorgverstrekkers: 
• inzicht in de domeinen die nauw aansluiten bij hun domein

• beter doorverwijzen

• duidelijke en concrete info aan burger over andere diensten 

• minder tijd nodig hebben om de gepaste informatie te zoeken

• meer begeleidingstijd komt vrij

• Voor de Gentse burgers: vlotter toegang tot de verschillende facetten 
van de hulpverlening

http://www.socialekaartvangent.be/


Operationele uitgangspunten www.socialekaartvangent.be

• Regio Gent
• Intersectoraal
• Interface vóór bestaand databestand
• Open tool: vrij toegankelijk voor iedereen
• Extra functies mogelijk voor specifieke beroepsgroepen mét login
• Online onderweg: smartphone/…
• Geen cliëntgegevens (privacy, niet realiseerbaar op lokaal/regionaal vlak)

• Doelgroep = generalistische hulpverleners + Perspectief cliënt = 
toegankelijke en praktische info

• Blijvend ‘work-in-progress’ …

http://www.socialekaartvangent.be/


Regioafbakening www.socialekaartvangent.be

• Concept Sociale kaart van Gent -> intersectoraal + afgebakende regio

• Eerstelijnszone in Vlaanderen 

• ELZ Gent = stad Gent.

noden van de Gentse burger staan centraal. Daarom vallen ook 
voorzieningen die net buiten Gent vallen met een belangrijke 
gerichtheid hebben naar Gentse burgers binnen de scoop (bv. 
psychiatrische centra).

http://www.socialekaartvangent.be/


Wegwijs in 
Gent

Met weinig geld 
(over)leven in 
Gent

Gentinfo

Sociale kaart 
van Gent



Waar staan we?

• WRG werkt op 4 terreinen
• Conceptontwikkeling
• Technische uitwerking
• Globale inhoud
• Regionale inhoud

• www.socialekaartvangent.be staat open en 
kan geconsulteerd worden

• Voor en door Gentse hulpverleners
• Work in progress
• Suggesties zijn altijd welkom

http://www.socialekaartvangent.be/


Wat kun je doen?

• Gebruik Google op professioneel vlak enkel bij 
simpele vragen

• Gebruik www.desocialekaart.be als centraal 
databestand

• Hou de eigen informatie up to date op 
www.desocialekaart.be

• Vermijd te allen tijde om nieuwe databestanden 
uit te werken

• Stimuleer jouw medewerkers om intersectorale 
informatie op te zoeken op 
www.socialekaartvangent.be

• Aanvullende informatie?
Het is work in progress dus alle
suggesties zijn welkom

http://www.desocialekaart.be/
http://www.desocialekaart.be/
http://www.socialekaartvangent.be/

