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LOKALE
VERANKERING

Verbindend ondernemen voor mensen met
een verhoogde kwetsbaarheid

HOOGTEPUNTEN 2020

Kwaito ijvert voor een transitie naar een ander zorgsysteem en
een nieuwe taal. Waar dialoog centraal staat en elkeen in relatie tot
anderen en de planeet betekenisvol is. Waar mensen met een
verhoogde kwetsbaarheid ook deelnemen én bijdragen aan de
lokale gemeenschap. Door kennisdeling, beleidsbeïnvloeding, en
verbindend ondernemerschap gaat Kwaito voor innovatieve, inclusieve
en duurzame businessmodellen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

VERBINDING

Coöperatie met erkenning
sociale onderneming

Dagelijks Bestuur
Raad van Bestuur
Algemene Vergadering
Stuurgroep
Werkgroep
Beleid
Werkgroep
Communicatie

VERDUURZAMING
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STRUCTUUR

- Aanwerving coördinator
- Indeling werkgroepen
- Woordvoerder
- Bestuurderswissel

Themagroepen
Projectgroepen
Schenking
WP

CO-ENTREPRENEUR
BUSINESSONTWIKKELING

INSTITUTIONALIZER
BELEIDSBEÏNVLOEDING

Vlaams departement van
Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoede Beheersovereenkomst na
onderhandeling met
minster Beke Regelluwte en rechtszekerheid
voor VAPH-leden en
belendende sectoren

Buurtgericht
ondernemen

Applicatie
ICC
TRANSFORM

CORONA
OVERLEG
- Kleinschalig wonen
- Werken
- Life long learning
- Zorgzame buurten
- Vrije tijd
- Mobiliteit
- PVF als middel
- Zorgtechnologie
- Social impact bonds

TRAILBLAZER
KENNISDELING

- Hart voor Handicap
- SUEM
- UGent
- VAPH
- Fovig
- Howest

Hart voor Handicap:
Kwaito participeert in het werkatelier van
Hart voor Handicap m.b.t. ontwikkelen
lokaal inclusieplan.
Suem:
Kwaito maakt kennis met SUEM, de
Belgische
koepelvereniging
voor
Supported Employment en ondertekent
gezamenlijke boodschap over inclusieve
arbeidsmarkt in Europa.
Howest:
o Kwaito verkent mogelijke samenwerking met Makerhealth, een participatief
innovatieproject gericht op “low tech,
high impact” zorginnovaties voor en door
zorgprofessionals a.d.h.v. medical fablab
technieken.
UGent:
o Ondertekening intentieverklaring
SBO-Project SPARK: SPace for caRe:
innovation in the maKing of socio-spatial
quality of living environments for citizens
who need intensive and long-term care.
o Participatie master: innovatie van het
zorgaanbod na invoering van PVF.
o Kwaito als focusgroep in onderzoek over
de invloed van PVF op het pedagogisch
project van zorgaanbieders.
o Participatie aan onderzoek naar
een reflectie-en-inspiratiekader omtrent
de-institutionalisering.
Sociaal.net
o Standpunt over co-creatie en dialoog
tussen vrager en aanbieder n.a.v. PVF:
VAPH:
o Samenwerking krijgt opnieuw
vorm.
Fovig:
o Pistes tot samenwerking worden
verkend.

