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Gezinszorg 

1.1 Situering  

Voor sommige ouderen is hulp bij dagelijkse taken zoals wassen, strijken, verstellen, het bed opmaken of de 

woning schoonmaken onontbeerlijk. Voor deze niet-medische zorg kunnen de diensten voor gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg een belangrijke steun betekenen. Ze worden aangeboden door een waaier van 

zowel private als openbare diensten.  

In Vlaanderen zijn het aanbieden van persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, psychosociale 

ondersteuning en schoonmaakhulp aan gebruikers met een verminderd zelfvermogen de kerntaken van de 

diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.  

- De opdrachten schoonmaakhulp, karweihulp en professionele oppashulp worden geïntegreerd onder 

de noemer gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

- De activiteiten van de bestaande diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg waarvan de 

initiatiefnemer tevens een erkende dienst voor gezinszorg heeft of waarbij de initiatiefnemer een 

samenwerkingsverband is aangegaan met een erkende dienst voor gezinszorg, vallen onder de 

activiteiten van een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 

- Een dienst voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg, waarbij noch de integratie in een dienst voor 

gezinszorg, noch het afsluiten van een samenwerkingsverband met zulke dienst haalbaar zijn, wordt 

omgevormd tot een dienst voor logistieke hulp. 

- De diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten schoonmaakhulp laten uitvoeren door 

hun logistiek personeel en doelgroepmedewerkers.  

1.2 Berekening en invulling programmatie 

Het aantal subsidiabele uren voor gezinszorg en aanvullende thuishulp wordt jaarlijks bepaald op basis van 

de bevolkingsprojecties voor de komende jaren, verrekend aan 30% voor Brussel. Aldus kende de 

programmatie afgelopen jaren een stijgende evolutie, gaande van 837.850 uren in 2008 tot 902.042 in 2014. 

In deze programmatie legt de minister het maximum aantal uren gezinszorg vast dat in aanmerking komt 

voor subsidiëring, het zogenaamde urencontingent. Dit wordt verdeeld over de erkende diensten in functie 

van de effectieve realisatiegraad, de geografische spreiding en de invulling van de programmatie. De 

stijging van het urencontingent is afhankelijk van de realisatiegraad in het voorgaande jaar. In 2011 hadden 

de twee grootste diensten voor gezinszorg actief in Brussel samen een urencontingent van 171.200 uren 

waarvan 134.296 of 78% gepresteerd werden.  

Tabel 1. Evolutie programmatiecijfer en gepresteerde uren gezinszorg 

                                                                    

1 De berekening van het jaarlijks urencontingent wordt niet per werkgebied maar per aanbieder opgesteld. Voor 2011 
verkregen we de gegevens. mb.t. het urencontingent voor Brussel van de twee belangrijkste diensten voor gezinszorg 
i.k.v. de opmaak van de Programmatie-studie. Voor de andere jaren zijn de gegevens niet beschikbaar (n.b.). 

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 

Programmatiecijfer (uren) 837.850 842.483 884.494 891.196 896.617 

Urencontingent1  n.b. n.b. n.b. 171.200 n.b. 

Gepresteerde uren  158.428 133.548 133.7466 136.444 141.881 

Realisatiegraad (in %) 19% 16% 15% 15% 16% 

Bron: Programmatie-Studie 
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In Brussel is de gezinszorg hoofdzakelijk een zaak van twee grote aanbieders: Familiehulp (61%) en 

Solidariteit voor het gezin (32%). Beide organisaties zijn in alle 19 gemeenten actief.  

 Verdeling Vlaamse gezinszorg per aanbieder Grafiek 1.

 

De Vlaamse programmatie is berekend voor heel Brussel en niet opgedeeld per gemeente. Uit tabel 12 blijkt 

dat het aandeel gepresteerde uren gezinszorg in de meeste gemeenten redelijk nauw aansluit bij het 

aandeel ouderen. Toch zijn er enkele uitschieters: Anderlecht en Jette kennen een relatief overaanbod aan 

Vlaamse gezinszorg, terwijl in Ukkel het tegenovergestelde geldt. In Anderlecht, Brussel, Jette en Sint-Jan 

Molenbeek gebeuren 55% van de prestaties terwijl er slechts een derde van de Brusselse ouderen woont. 

Tabel 2. Aandeel gepresteerde uren gezinszorg t.o. aandeel ouderen per gemeente - gegevens voor 2012 

        Gemeente aantal uren GZ  aandeel uren 
GZ op totaal 

aantal 65+ aandeel 65+ op 
totaal 

Anderlecht 26.602 19% 15.509 10,1% 

Brussel 21.939 15% 19.012 12,4% 

Elsene 6.214 4% 9.128 5,9% 

Etterbeek 3.622 3% 5.224 3,4% 

Evere 3.381 2% 6.030 3,9% 

Ganshoren 3.760 3% 4.517 2,9% 

Jette 14.239 10% 7.740 5,0% 

Koekelberg 4.217 3% 2.637 1,7% 

Oudergem 5.601 4% 5.345 3,5% 

Schaarbeek 10.217 7% 12.941 8,4% 

Sint-Agatha-Berchem 4.641 3% 3.689 2,4% 

Sint-Gillis 2.620 2% 4.505 2,9% 

Sint-Jans-Molenbeek 14.558 10% 11.342 7,4% 

Sint-Joost-Ten-Node 539 0% 2.032 1,3% 

Sint-Lambrechts-Woluwe 4.978 4% 9.174 6,0% 

Sint-Pieters-Woluwe 4.497 3% 7.669 5,0% 

Ukkel 3.169 2% 15.102 9,8% 

Vorst 5.999 4% 7.362 4,8% 

Watermaal-Bosvoorde 1.090 1% 4.758 3,1% 

Totaal 141.881 100% 153.716 100,0% 

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, FOD economie en eigen berekening 
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Kaart 2. Verhouding aandeel Vlaamse gezinszorg t.o.v. aandeel ouderen 

 

In de periode 2009-2012 zien we voor enkele gemeenten grote verschuivingen in het aantal gepresteerde 

uren gezinszorg In positieve richting in Elsene (van 2.839 naar 6.213 of meer dan een verdubbeling) en 

Schaarbeek (7.850 naar 10.217), maar in negatieve richting met een triest record voor Sint Joost-ten-Node 

dat op vier jaren tijd 3/4 van het aantal uren gezinszorg verloor. Dit valt mogelijk te verklaren door een 

verschuiving in de bevolking en de aangroei van een jongere, allochtone bevolking.   

Tabel 3. Gepresteerde uren Vlaamse gezinszorg per gemeente (in dalende volgorde o.b.v. prestaties 2012) 

  2009 2010 2011 2012 Evolutie 2009-
2012 (1 = status 
quo) 

Anderlecht 25.676,79 24.058,30 25.632,58 26.601,93 1,04 

Brussel 19.628,68 23.531,92 20.659,22 21.938,50 1,12 

Sint-Jans-Molenbeek 12.180,37 11.620,44 14.126,57 14.558,30 1,20 

Jette 14.089,60 14.899,60 15.021,68 14.238,77 1,01 

Schaarbeek 7.850,30 8.851,43 9.903,63 10.216,65 1,30 

Elsene 2.839,03 4.131,22 4.646,10 6.213,67 2,19 

Vorst 5.431,58 6.001,93 7.191,07 5.998,68 1,10 

Oudergem 5.224,50 4.457,17 5.717,80 5.600,50 1,07 

Sint-Lambrechts-
Woluwe 

5.628,80 3.751,17 3.271,75 4.977,65 0,88 

Sint-Agatha-Berchem 3.763,08 3.870,75 3.729,92 4.640,55 1,23 

Sint-Pieters-Woluwe 4.191,68 4.398,00 4.326,25 4.497,12 1,07 

Koekelberg 4.690,90 4.303,00 4.733,33 4.216,65 0,90 

Ganshoren 4.695,15 3.707,67 3.737,66 3.760,32 0,80 
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Etterbeek 2.309,72 2.680,75 3.564,05 3.622,00 1,57 

Evere 4.648,48 4.409,00 3.946,00 3.381,25 0,73 

Ukkel 3.832,12 3.172,78 2.044,68 3.169,35 0,83 

 

 (Vervolg) 2009 2010 2011 2012 Evolutie 2009-
2012 (1 = status 
quo) 

Sint-Gillis 3.363,50 2.952,42 1.925,25 2.620,00 0,78 

Watermaal-Bosvoorde 1.584,00 943,75 956,33 1.090,33 0,69 

Sint-Joost-ten-Node 1.919,83 2.004,86 1.309,82 539,00 0,28 

TOTAAL 133.548,12 133.746,16 136.443,69 141.881,21 1,06 

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

Benchmarking Antwerpen 

In Antwerpen werden 1.202.762,23 uren gezinszorg gepresteerd in 2012 voor een populatie van 

87.224 ouderen. Dit is een jaarlijks gemiddelde van 13,8 uren per 65-plusser. 

Indien we de prestaties van de Vlaamse Gemeenschap, GGC en Cocof samen tellen, komen we 

in Brussel aan 1.252.523 gepresteerde uren voor 153.716 ouderen, of een gemiddelde van 8,14 

uren per 65-plusser. 

1.3 Huidige situatie 

De thuiszorg in Brussel heeft het moeilijk en presteert gemiddeld 40% minder uren gezinszorg voor ouderen 

dan in Vlaanderen.  

Het relatief groot aantal rusthuisbedden en de sociale, eerder dan verzorgende rol die Brusselse rusthuizen 

spelen voor financieel kwetsbare en geïsoleerde ouderen, beïnvloedt de vraag naar gezinszorg wellicht 

negatief. 

Opvallend is dat het vooropgestelde aantal te presteren uren aan Vlaamse kant niet wordt gehaald en na 

2008 zelfs daalde. Hoewel het aantal gepresteerde uren intussen weer is gestegen, blijft de invulling 

schommelen tussen 15 en 16% van de programmatie en 73% van het jaarlijks gesubsidieerde urencontingent. 

Een reden hiervoor is de moeilijke concurrentiële positie van de Vlaamse gezinszorg tegenover de collega’s 

van Cocof en GGC, die in veel gevallen een lager gebruikerstarief aanrekenen. Een vergelijking van de 

kostprijs bij de drie gemeenschappen toont aan dat Vlaamse gezinszorg duurder is, in sommige gevallen 2 

tot 3 maal duurder, in het meest extreme zelfs 7 keer.  

Diensten voor gezinszorg stellen vast dat het aantal zorguren per gezin wordt afgebouwd van vier naar 

twee uren om de kostprijs te drukken. De daling van het aantal gepresteerde uren is niet te wijten aan het 

verlies aan cliënten , maar wel aan vermindering van de gevraagde hulp om financiële redenen. 

Daarnaast speelt ook de beperkte flexibiliteit, naambekendheid en zichtbaarheid de diensten ernstig 

parten. De diensten erkend door de GGC opereren doorgaans vanuit een gemeente of Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Werk (OCMW) en zijn beter lokaal ingebed, gekend en bereikbaar.  

Tenslotte is het vinden van Nederlandskundig personeel niet evident. Afgelopen jaren leverden de diensten 

voor gezinszorg veel inspanningen om hun positie te versterken door meertaligheid bij het personeel aan te 

moedigen, nieuw personeel aan te trekken en meer ouderen uit etnisch culturele minderheden te bereiken.  
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1.3.1 Prioriteiten voor de toekomst  

   Actiepunt 1 Inzetten op een stijging van het aantal gepresteerde uren gezinszorg, o.a. door 
flexibele inzet van middelen en personeel 

Wat Brusselse ouderen maken minder dan elders in het land gebruik van thuiszorg. De 
Vlaamse thuiszorg moet zijn aanbod en positie in Brussel versterken.  

Hoe - Een stijging met 50% van het aantal gerealiseerde uren gezinszorg vastleggen als 
streefdoel tegen 2020. 

- Het ondersteunen van projecten wijkgerichte gezinszorg met multidisciplinaire 
teams. 

- Een gegroepeerd aanbod van gezinszorg in collectieve of geclusterde 
woonvormen verwezenlijken. 

Te betrekken 
partners 

- Diensten voor gezinszorg 

 

  Actiepunt 2 Inzetten op het bereik van nieuwe doelgroepen  

Wat De thuiszorg heeft een belangrijk rol in de ondersteuning van mensen met 
psychische problemen en / of een handicap. De evoluties in het Vlaams beleid zullen 
de verantwoordelijkheid van de reguliere thuiszorg ten aanzien van personen met 
een handicap nog verder versterken. Gezien de tekorten in Brussel aan 
gespecialiseerde opvang is een adequate begeleiding van deze doelgroepen in hun 
thuissituatie onontbeerlijk. 
In de ouderenzorg dienen zich nieuwe aan groepen van diverse origine aan die nog 
te weinig vertrouwd zijn met de mogelijkheden van gezinszorg en thuiszorg. Deze 
ouderen wonen in wijken waar er weinig tot geen aanbod van residentiële 
woonzorgvoorziening is. Dit moet een hefboom zijn om thuiszorg in deze buurten 
toegankelijk en gekend te maken.  

Hoe - Vorming en intervisie voor het beter bereiken en begeleiden van mensen met 
een handicap en psychische problemen in hun thuisomgeving. 

- Het opzetten van methodieken en tools om nieuwe ouderen etnisch-culturele 
minderheden te bereiken. 

- Het uitwerken van een vormingsaanbod diversiteitsbeleid in de thuiszorg. 

Te betrekken 
partners 

- Thuiszorgorganisaties 
- Brussels Overleg Thuiszorg 
- BWR - Brussels Overleg Gehandicapten  
- Organisaties van etnisch-culturele minderheden 

 

  Actiepunt 3 Afstemming tussen Vlaamse, GGC en Cocof erkende thuiszorg  

Wat Het verschil in organisatiesysteem en het prijzenbeleid bemoeilijken de uitbouw van 
de Vlaamse thuiszorg in Brussel. De drie gemeenschappen moeten in overleg gaan 
om tot een betere afstemming en transparantie te komen zodat de thuiszorg in 
Brussel zich beter kan ontwikkelen en profileren.  

Hoe - De drie geïntegreerde diensten voor thuisverzorging werken procedures uit voor 
onderlinge afstemming en doorverwijzing in de thuiszorg. 

- eenduidigheid in het prijzenbeleid van VG, GGC en Cocof en de 
gebruikersbijdrage in de thuiszorg. 

Te betrekken 
partners 

- VG-, GGC-, en Cocof-administratie 
- Brussels Overleg Thuiszorg 

 


