Persbericht

OCMW Turnhout zet ZORGGROEP ORION
in de startblokken
Beste journalist,
Beste redactie,
Zorggroep Orion wordt officieel in de startblokken gezet. Deze zorggroep is in eerste instantie de verzelfstandiging bij OCMW Turnhout van woonzorgcentrum De Wending, de assistentiewoningen, Lokaal
Dienstencentrum Albert Van Dyck en OC De Meerloop. De ambitie ligt echter hoger. Samen met andere
partners willen we een verhaal schrijven om stelselmatig integrale en kwalitatieve zorg te ontwikkelen in
de regio en een zorgcontinuüm te realiseren.

MOTOR VOOR INTEGRAAL AANBOD IN DE REGIO
Zorggroep Orion heeft de ambitie om hokjes tussen verschillende domeinen van zorg weg te werken. Door partnerschappen aan te gaan, kunnen we bijvoorbeeld expertise rond palliatieve zorg, dementie en psychische zorg
in onze dienstverlening opnemen. Door afstemming op en samenwerking met partners, willen we op termijn
een volledig “zorgparcours” aanbieden aan onze klanten. Het voordeel is duidelijk: één aanspreekpunt dat zorg
kan bieden, gaande van animatie in een dienstencentrum tot nachtzorg van ondersteuning in de thuiszorg tot
residentiële zorg.
Uiteraard staan we ook open voor uitbreiding van ons bestaand aanbod. Indien woonzorgcentra, assistentiewoningen of dienstencentra interesse hebben, willen we het gesprek zeker aangaan.
KWALITATIEF EN MENSGERICHT
De te verwachte stijging van het aantal bewoners van woonzorgcentra en de onzekerheid over toekomstige
financiering zal in de toekomst druk zetten op de kwaliteit van de dienstverlening. Voor zorggroep Orion staat
de kwaliteit echter voorop. Dit beperkt zich niet tot het aanbod van goede maaltijden en een nette leefomge-
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ving. We willen onze zorg organiseren op maat van de bewoner. Door tal van kleine en grotere aanpassingen in
onze manier van werken willen we dit stelselmatig neerzetten. Zoiets realiseer je immers niet van de ene dag
op de andere.
Praktijken uit het buitenland tonen aan dat dit perfect mogelijk is tegen een correcte prijs. Het vraagt wel een
hele inspanning van de organisatie, maar daar zijn we volop mee bezig.
“Deze verzelfstandiging is voor alle duidelijkheid geen privatisering”, benadrukt burgemeester Eric Vos. “Het is
een publiekrechtelijke verzelfstandiging die maakt dat er nog steeds een link is met het lokaal bestuur.”

ZORGGROEP ORION
Er wordt bewust gekozen voor de naam zorggroep en niet zorgbedrijf. De focus ligt immers op samenwerking
met andere partners.
Luc Op De Beeck, OCMW-voorzitter licht verder toe: “Orion is een sterrenstelsel dat vooral zichtbaar is aan de
winterhemel. Het is een jong sterrenstelsel dat nog voortdurend uitbreidt. Het geeft de ambitie weer van de
organisatie die we willen opzetten. Elke nieuwe ster heeft zijn eigenheid en meerwaarde… en mag schitteren.”

Het dossier voor de oprichting van de zorggroep werd op 24 september unaniem goedgekeurd op de OCMWraad. Het wordt op 5 oktober behandeld op de gemeenteraad en later door de bevoegde minister. Het echte
startpunt voor zorggroep Orion is in januari 2016.
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“Aangezien de OCMW- raad akkoord ging en dit dossier ook wordt gedragen binnen het college, heb ik er alle
vertrouwen in dat dit mooie initiatief wordt goedgekeurd” stelt burgemeester Vos tot slot.
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