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Korte projectbeschrijving
Wat is de interprovinciale sociale kaart?
Sinds mei 2001 werken de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de sociale kaart, d.i. het verzamelen, beheren en
ontsluiten van organisatiegegevens uit de ruime welzijns- en gezondheidssector. De contact- en
verrijkte kwalitatieve gegevens worden gratis online toegankelijk gemaakt via
www.desocialekaart.be.
Doelstelling?
Het ter beschikking stellen van actuele, kwalitatieve organisatiegegevens uit welzijn en
gezondheid aan burgers, werkveld, lokale besturen en de Vlaamse overheid.
Wie zijn de initiatiefnemers en partners?
De vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel (VGC) werken
sinds 2001 samen aan één sociale kaart die gebiedsdekkend is voor Vlaanderen en Brussel.
Belangrijke partner in het project is de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) die de
Brusselse sociale kaart beheert in opdracht van de VGC.
Sinds 2012 werken de sociale kaart partners nauw samen met het Huis voor Gezondheid vzw,
de Vlaamse overheid en de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL).
Het Huis voor Gezondheid verzamelt via www.zorgzoeker.be gegevens van de
Nederlandskundige zorgverstrekkers in Brussel en de rand.
Vijf belangrijke meerwaardes
•
•
•
•
•

Centralisatie van alle gegevens in één databank, met mogelijkheid tot hergebruik in functie
van gegevensuitwisseling.
Niet enkel algemene contactgegevens maar ook verrijkte kwalitatieve gegevens.
Sterk uitgebouwd hiërarchisch beheermodel, met betrokkenheid van de organisaties zelf.
Sociale kaart maakt maximaal gebruik van unieke databronnen.
Datamodel klaar om zelfstandige zorgverstrekkers uit Vlaanderen op te nemen (i.s.m.
SEL's).

Hoe verloopt het beheer van de gegevens?
De sociale kaart wordt beheerd door een team van medewerkers dat verspreid zit bij de vijf
provincies en de BWR. Ze bewandelen verschillende sporen om de sociale kaart zo kwaliteitsvol
mogelijk ter beschikking te stellen.
• De medewerkers gaan zelf pro-actief op zoek naar hiaten, fouten en onvolledigheden in de
databank sociale kaart.
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•

•
•

Er wordt nauw samengewerkt met de organisaties die opgenomen zijn in de databank. Elke
organisatie kan een beheerder aanstellen die met een eigen login en paswoord de fiche(s)
van de eigen organisatie kan beheren en actualiseren. Na een controle door het sociale
kaart team worden wijzigingen online gezet. Een fichebeheerder die te lang geen controle of
wijziging uitvoert aan de eigen fiche(s) krijgt een automatische reminder vanuit de
applicatie sociale kaart.
Het sociale kaart team kan een mailing versturen naar alle organisaties in de sociale kaart
met de vraag om de fiches na te kijken. Zeker voor fiches waar geen fichebeheerder aan
gekoppeld is, wordt deze werkwijze toegepast.
Er wordt gebruik gemaakt van authentieke bronnen om de sociale kaart aan te vullen en te
controleren.

Belangrijkste functionaliteiten op de website?
Sinds juli 2014 staat een nieuwe versie van www.desocialekaart.be online. De website werd
ontwikkeld samen met het Huis voor Gezondheid. Daardoor gebruiken www.zorgzoeker.be en
www.desocialekaart.be dezelfde zoekfunctionaliteiten en zoeken beide websites in dezelfde
databank.
•

•

Het zoeken in de sociale kaart databank staat centraal op de website. Bezoekers en
hulpverleners zijn immers op zoek naar een antwoord op een hulp- of zorgvraag: "bij wie
kunnen ze voor welke soort dienstverlening terecht?".
o Op de homepagina kan je direct zoeken naar "wie of wat" gecombineerd met
"waar".
o Hulpverleners willen vaak gerichter zoeken en kunnen dat via het uitgebreid
zoeken op rubrieken, trefwoorden, enz.
Professionele hulpverleners kunnen een profiel aanmaken op de website waardoor ze
toegang krijgen tot extra functionaliteiten zoals:
o Veel gebruikte zoekopdrachten opslaan.
o Favoriete fiches opslaan.
o Persoonlijk commentaar toevoegen aan een fiche ("post-it").
o Set van gegevens uit de databank exporteren voor hergebruik.
o Fiches "claimen" wat zoveel betekent als "dit is een fiche van mijn organisatie en
ik wil die voortaan beheren".

Inhoud: wat is niet opgenomen?
Wat is niet opgenomen in de sociale kaart? Commerciële initiatieven, sportverenigingen,
sociaal-cultureel werk,... Voorlopig vind je ook nog geen zelfstandige zorgverstrekkers in
Vlaanderen, enkel in Brussel.
Contactgegevens
Patricia Werbrouck, Projectcoördinator interprovinciale sociale kaart
info@desocialekaart.be – 09 267 75 25
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