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Philippe De Coene geeft toelichting.  

 

De raadsleden krijgen steeds verslag van de genomen beslissingen. Onlangs kwam bijvoorbeeld het 

dossier rond het project “De gele doos”  verschillende keren op de agenda. We maken groepsaankopen 

van de gele doos voor de gemeenten mogelijk. Het doel van het project is om medisch en medicaal 

verbruik van oudere mensen op een vaste plaats, in de gele doos in de koelkast, te bewaren zodat 

hulpverleners of familieleden onmiddellijk op de hoogte zijn van het medisch profiel van de bewoner. 

Wij coördineren dit en zijn bereid de aankoop de faciliteren. Dit gaat over enkele duizenden dozen. Het 
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aantal participerende gemeenten en oplagen is nog niet bekend, al is er enthousiasme. Gemeenten 

willen dit liefst kosteloos ter beschikking stellen.  

 

Mia Cattebeke: Worden er ook dozen voor mensen onder de 80 maar van zekere leeftijd, met ernstig 

zorgprofiel of bijvoorbeeld voor mensen met een beperking voorzien? 

Philippe De Coene: iedere gemeente beslist zelf hoe breed ze hierin gaan.  

 

Cathy Matthieu suggereert om in de doos eventueel ook info op te nemen met betrekking tot hoe de 

zorg voor de huisdieren kan opgenomen worden.  

Philippe De Coene geeft aan dat er brede interesse is om de gele doos uit te rollen. De uiteindelijke 

beslissing zal afhangen van de partners in het thuiszorgveld. De coördinatie zou aan ons zijn.  

Tachtigplussers zijn de gemene deler waarop de prijs berekend werd. In Kortrijk leven naar schatting 

5772 tachtigplussers. Na aftrek van de mensen uit de residentiële setting resten zo’n 4000 personen. 

BTW inbegrepen komt een doos op een bedrag van 4,50 euro. Wij kunnen dit dragen en eventueel ook 

uitbreiden. Via de patiëntenbestanden van de huisartsen kan dit op een GDPR-prove wijze 

georganiseerd worden. 

 

Lien Claassen: kan dit afgehaald worden bij de huisarts?  

Philippe De Coene: dit kunnen we voorleggen aan de huisartsen.  

 

We ramen de kost op zo’n 100 000 euro op W13 niveau. In de theorie dat 14 gemeenten meedoen voor 

de brutogroep. Zonder residentiële bewoners maar mét een eventuele verbreding, krijgen we wellicht 

een gelijkaardig aantal.  

 

Mia Cattebeke: stel ik ben niet hulpbehoevend, ik wil toch een doos. Kan dit ook?  

Philippe De Coene: voor mij is dat geen probleem maar we moeten uiteraard het aantal vragen wat in 

de hand houden. De aanvraag gebeurt dus best in overeenstemming met mantelzorgers, 

thuisverpleegkundigen of artsen.  

 

Een ander voorbeeldproject dat regionaal aangestuurd wordt is dat van de OverKop-huizen.   

U krijgt de verslagen. Vragen kunnen ten allen tijde gesteld worden. Philippe De Coene houdt de 

raadsleden verder op de hoogte van zaken die ook aan bod komen in de gemeenteraad.  

 

Lien Claassens: er was ook een toelichting rond de stavaza rond het project Konekti. Gebeurden daar 

wijzigingen?  

Philippe De Coene: het project loopt over het algemeen goed maar soms zou er een betere afstemming 

moeten zijn tussen de maatschappelijk werkers/ OCMW en de partners. Er is een sterk geloof in het 

model maar we willen inhoudelijk wat bijsturen en beter afstemmen. Zeker als het gaat over specifiek 

hulpvragen. Momenteel worden de processen verder uitgetekend. Afspraken worden in een zeer open 



sfeer gemaakt. Deelnemende organisaties hebben natuurlijk ook een grote graad van autonomie. Het 

OCMW is niet in alle casussen betrokken. Maar veel overleg komt gedragen beslissingen ten goede.  

Mia Cattebeke: is dit een trend in Konekti?  

Philippe De Coene: neen. Het is verfijning van het project, zeker als het gaat over moeilijke casussen.  

Mia Cattebeke vindt het model van Konekti toepasbaar op de gehele jeugdhulp en bevestigt dat de 

afstemming onderling cruciaal is. Ze is grote voorstander maar er is zeker nog ruimte voor verbetering.   

Philippe De Coene geeft aan dat op basis van die ervaringen het dossier van OverKop-huizen beter 

onderbouwd kon worden. Het gaat om een specifieke call om jongeren die het moeilijk hebben in 

verbinding te brengen met de juiste mensen: zonder drempels en taboe, maar wel de beschutting 

biedend. De samenwerking met o.a. Oranjehuis, JUMP, Ajko,… zit vrij stevig in elkaar. Mia Cattebeke 

hoopt dat we het binnenhalen in Kortrijk. Philippe De Coene stelt dat we middelen krijgen maar er ook 

verwacht wordt zelf een significante bijdrage in te brengen. Voor Kortrijk vonden we een oplossing in 

het bestaande kader. Dit blijkt niet voor iedereen evident. Er werden veel dossiers ingediend. Vanuit 

Kortrijk vermoedelijk zelfs twee, waaronder Habbekrats. Met Kortrijk kozen we voor het W13-verhaal. 

Dit beantwoordt ook aan het lastenboek met de aanbeveling om regionaal te denken. Onder begeleiding 

van W13 dachten jongeren het concept uit. Ook federaal ontvangen we extra middelen in het kader van 

geestelijk welbevinden van jongeren en senioren in tijden van covid. We willen hier graag een deel van 

in de OverKop-huizen brengen waarbij we dus de bestaande acties versterken.  

 

Cathy Matthieu: we krijgen de verslagen pas wanneer we OCMWraad/gemeenteraad hebben. Als je niet 

in de sociale sector opgeleid bent, zijn ze bovendien zeer moeilijk te lezen (onder meer omwille van de 

vele begrippen en afkortingen).  

Mia Cattebeke suggereert een lijst met veelgebruikte afkortingen of termen bij het verslag te voegen.   

Philippe De Coene: de verslagen van de maandelijkse raad van bestuur, kunnen ook maandelijks met 

het verslag aan de OCMW-raad doorgegeven worden.  Of bij de notulen van de gemeenteraad?  

Indien uitleg nodig is, kan dit gerust op informele wijze. Steeds welkom voor vragen.   

 

Mia Cattebeke: vanuit overheden stromen soms middelen naar steden en gemeenten om het 

welbevinden van jongeren/senioren te bevorderen. Is het mogelijk dat dit bekendgemaakt wordt aan 

de gemeenteraadsleden? Wat is de finaliteit ervan? Werden de middelen al besteed? Kan ik hier zicht 

op krijgen.  

Philippe De Coene: er zijn twee soorten ondersteuning: 1. materiële ondersteuning (vb. laptops voor 

afstandsonderwijs), de specifieke ondersteuning covid-krediet. 2. Een beperkter en recenter aandeel 

rond lenigen van geestelijke noden. Het is verder eerder een beperkte lijst. We bezorgen de lijst via 

Joris Beaumon. Zowel Vlaams als federaal kregen we bijvoorbeeld wel wat ondersteuning in tijden van 

covid. De benuttingsgraad van het covid-krediet is in Kortrijk groot omwille van de soepele manier om 

de middelen te besteden aan de hand van een vereenvoudigde procedure. Het Bijzonder Comité is op 

de hoogte maar de maatschappelijk werkers kunnen het krediet op vrij autonome basis in de 

behandeling van hun ondersteuningsdossiers opnemen. De provincies zijn niet meer bevoegd voor 



welzijn. Sinds 2019 werd nog weinig toegekend aan het lokale niveau. Vanuit de persoonsgebonden 

materie kregen we veel steun vanuit W13.  

 

Christiane Vannieuwenhuyze: kan de gele doos ook interessant zijn voor mensen van 75-plus, 

alleenwonend met veel onderliggende aandoeningen? 

Philippe De Coene: we mikken op 80+ maar mensen die jonger zijn met ernstige aandoeningen komen 

ook in aanmerking. Eerstelijnszones en zorgverstrekkers zullen de selectie via mantelzorgers en 

dergelijke maken. We laten dit niet afhangen van leeftijden maar wel van zorgbehoevendheid. We 

zorgen dat er genoeg dozen zijn.  

Cathy Matthieu: kan die groep eventueel de doos zelf betalen of een deel door de familie laten 

bekostigen?  

Philippe De Coene: mij eender. Maar het is een te klein bedrag om hierrond een systeem uit te bouwen. 

Als ze maar terechtkomen bij de mensen die ze nodig hebben.  

 

Allen met felicitaties voor Tine en welkom terug!  
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