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 Beleidsverklaringen 

o Bestuursakkoord VGC – ‘Brussel is 

wat we delen’

o Gemeenschappelijke 

beleidsverklaring BHG en GGC 

o Regeerakkoord Vlaams regering 

+ Beleidsnota Welzijn (Beke)

 Transversale thema’s 

o Inspiria – traject 2018

o Staten-Generaal-2019

o Sociaal werk conferentie



 Zorg in de samenleving

o Vermaatschappelijking & plek in de samenleving

o Versterking samenwerking met / in eerstelijnszorg

o Buurten en buurtzorg

 Technologie  en digitalisering

o Kansen in hulpverlening:  online hulp, - buurtnetwerken , - leren, -
lotgenotencontact…

o Risico op uitsluiting , digitale kloof: ongelijkheid in toegang (materieel) en 
kennis/vaardigheden (intellectueel en sociaal) 

 Duurzaamheid, ruimte en wonen

o Matching ecologische transitie en sociale dimensie

o Ruimte voor zorg en wonen met zorg

 Vermarkting & hybridisering

o Commerciële spelers in de zorg (bvb in  woonzorgcentra)

o Toenemende concurrentie en competitie (cfr tendering)

o Combineren non-profit met marktgerichte activiteiten (cfr sociaal 
ondernemerschap)

o Burgerinitiatieven /-collectieven bieden nieuw vormen van dienstverlening



VGC Brussel (GGC & Gewest) 
‘Waardig leven voor iedereen’

Vlaamse GS

• Principes buurtgerichte zorg: dichtbij, 

geen hokjes tussen WZ, GZH, betalende 

OH; inzetten op samenwerking => 

bereiken meest kwetsbare Brusselaars

• Vlaanderen: Omzetten programmatie 

resid. voorz. naar buurtzorgfuncties?!

• Buurtgerichte initiatieven voor 

mantelzorgers, ontmoetingsplekken voor 

psychisch kwetsbaren,

• Geïntegreerd buurt- en zorgmodel per 

wijk

• Investeren in zorgzame buurten (delen 

van beste praktijken)

• Inzetten op vermaatsch. v/d zorg 

(ondersteuning MZ, vrijwilligerszorg, 

burenhulp)

• Efficiëntiewinst en rationalisering, geen 

overbodige structuren/overleg , meer 

naar basis

• Woonzorg: kansen voor buutwerk & 

innovatie

• Strijd tegen eenzaamheid

• Buurtgerichte 1ste lijn: hervorming 

Vlaanderen (BruZEL) // GGC (Brusano) ; 

• Toegang 1ste lijn zorg: => > HA, multidisc. 

groepspraktijken, wijkgezondheidscentra, 

1lijnpsychol.;  Proportioneel universalisme: 

invoering functie 0,5 lijn;  

• Structuur 1ste lijn = BRUSANO

• Ontschotting zorg en welzijnssector: GGZ, 

PmH, O , gezinszorg=> één systeem VSB, 

stroomlijnen werkveld, 

• Slagkrachtige en efficiënte 1-L: 

zorgraden, zorgzones, VIVEL

• Outcome-indicatoren, meetbaar en 

opvolgbaar

Samenwerken voor meer welzijn: 

• meer sw GGC (= coordinerende rol) en 

Cocof

• implementeren Vl regelgeving + 

evalueren toepasbaarheid VSB

• Statengeneraal gezondheid en welzijn => 

geïntegreerd plan 1ste lijn

• Globale intersectorale en transversale 

programmatie ism Observ. G&W,  

perspective.brussels e.a. ; 

Dialoog met GGC over toepassing VSB in 

Brussel

• Vermaatschappelijking & plek in de samenleving

• Buurten en buurtzorg

• Versterking samenwerking met / in eerstelijnszorg



• Vermaatschappelijking, inclusie, plek in de samenleving

• Buurten en buurtzorg

• Versterking samenwerking met / in eerstelijnszorg

VGC Brussel (GGC & Gewest) Vlaanderen

• Actief opsporen meest kwetsbaren, 

welzijnsgericht straathoekwerk & 

outreach; ICB’s, 

• Empowerment mensen in armoede;

• Buurten als labo’s voor innovatieve 

proeftuinen armoedebestrijding

• Senioren in een warme stad: bestrijden 

eenzaamheid, inzetten op kwalitatieve 

relaties, warme netwerken, 

• W&Gbeleid op maat van Brussel: labo-rol; 

inspelen op meertaligheid en diversiteit; 

samenwerking met andere overheden, > 

interculturele bemiddeling en tolken, 

• NIEUW: Wijkgerichte welzijns- en 

gezondheidscontracten (preventie, 

gezondheidspromotie, medisch-sociale 

begeleiding); rol Sociale coördinatie 

OCMW 

• >< non take-up rechten => 

vereenvoudiging, informatie, 

automatisering

• Waarborgen grondrechten mensen 

zonder wettig verblijf

• Nieuw armoedebeleidsplan + preventie 

armoede & dak- en thuisloosheid; 

(Housing First!)

Algemeen welzijn:

• GBO & LSB: beleidsplannen CAW enten 

zich op lokale besturen, lokale besturen 

zijn regisseur en bepalen het beleid, 

• Strijd tegen eenzaamheid

• Stem van de patiënt: 

patiëntenvereniging, (kleine) 

gebruikersorganisaties, zelfhulpgroepen

Armoede:

• Housing First voor dak- en thuislozen

• Activering naar werk = 1ste oplossing

• Vroegdetectie van armoederisico’s, 

aangepast meetinstrument

• Stimuleren deelname aan 

verenigingsleven en vrijwilligerswerk

• Stem geven , participatie, inspraak, 

ervaringsdeskundigen

Brussel als co-city: een stad die we samen 

maken; context diversiteit & inclusie:

• co-creatie; burgerinspraak en -

participatie

• oog voor nieuwe burgerinitiatieven / 

nieuwe doelgroepen/ nieuwkomers & 

Brusselaars met migratieachtergrond  

naast klassieke middenveld & 

adviesraden

• Steunen alle initiatieven die Brusselse

identiteit, sociale cohesie en de 

verbondenheid met wijk, gemeente, of 

Gewest versterken.

• maatschappelijk middenveld nauwer en 

actief te betrekken bij de besluitvorming

• participatieve en coöperatieve 

begrotingen, bvb voor  initiatieven 

sociale cohesie of stedelijke 

aanpassingswerken

Gelijke kansen & SCW

• Samenwerken met middenveld mits 

taakafbakening, efficiëntie, minder 

versnippering

• Inzetten op samenleven, sociale cohesie, 

tegengaan segregatie => geen SCW 

organisaties op basis van ECM; 



VGC Brussel (GGC & Gewest) Vlaanderen

• Brussel wordt Smart City: toegang tot de 

rijkdom van de digitalisering in de ruime 

betekenis v/h woord democratiseren

• Steun voor innovatie health tech“ via 

hub.brussels en Innoviris en 

ondersteuning  platform 

egezondheid.brussels

• Digitalisering in alle domeinen van het 

maatschappelijk verkeer, ook in de zorg 

=> Ontwikkelen digitale competenties bij 

ondernemers en werknemers; inzetten 

op onderzoek en praktische toepassing 

van AI; Vlaanderen = proeftuin van 

digitale toepassingen

• Automatische rechtentoekenning + 

maatregelen die digitale kloof beperken

• Online gegevensbank met volledige 

zorgaanbod 

• Automatische rechtentoekenning

• Inzetten op onlinehulp, chatboxen, 

telehulp (zelfmoordpreventie, familiaal 

geweld, psychische problemen, 

verslavingsproblematiek,…) ,

• Gebruiksvriendelijke sociale kaart 

• Inzetten op digitale basisgeletterdheid 

‘basiseducatie)

• Online inburgeringstrajecten en e-

learning voor inburgeraars

Overheid: ‘VGC biedt toegankelijke

dienstverlening, via aangepaste ICT 

strategie’: transparant, op maat van burger 

EN  met aandacht voor eenvoud en de 

digitale kloof.

Overheid: administratieve vereenvoudiging 

en digitale : virtuele lokketen

BN: Radicale keuze voor digitalisering

“technologie moet zorg dienen, niet 

andersom” => (hulpverlening, 

dataverzameling, gegevensuitwisseling)- = 

1/5 prioritaire thema’s (+ kwaliteit, 

toegankelijkheid , innovatie, H&W in all

policies, armoedebestrijding, 

• Kansen in hulpverlening:  online hulp, - buurtnetwerken , -

leren, - lotgenotencontact…

• Risico op uitsluiting , digitale kloof: ongelijkheid in toegang 

(materieel) en kennis/vaardigheden (intellectueel en 

sociaal)  



VGC Brussel ‘economische en 

sociale oplossingen voor 
ecologische transitie’

Vlaanderen 
(gewestmateries)

Uitbouw geïntegreerde wijkwerkingen als 

transversale en laagdrempelige 

ontmoetingsplekken in kwetsbare buurten 

(// wijkcontracten)

Sociale Cohesie versterken via ruimtelijke 

ordening (wijkcontracten, 

stadsvernieuwing,…) + ondersteuning 

maatsch. middenveld ; > doelgroep 

jongeren 

Integraal toegankelijke leefomgeving als 

toegangssleutel tot de samenleving: fysiek 

en digitaal, voor ouderen, PmH, kinderen,… 

=> alle beleidsdomeinen + gebouwen OH  

Stadsvernieuwing

• Duurzame Wijkcontracten : wijken op 

een ecologische manier nieuw leven in 

blazen + sociale samenhang

• Hefboom voor geïntegreerde stadsontw.  

bvb link met GS-infrastructuur; tijdelijk 

gebruik leegstaande gebouwen 

stimuleren ism andere Bru OH

• Stadsvernieuwing:  wijk = centraal: 

openbare ruimte, sport, groen,

buurtvoorzieningen 

• Geïntegreerd beleid territoriale 

ontwikkeling en milieu: kennis, 

coördinatie en participatie territoriale 

stadsplanning, kadaster beschikbare 

percelen, 

• > bescherming ‘zwakke’ functies (groen, 

publieke woningen& voorzieningen..)

• Maximale openstelling eigen + 

gesubsidieerde infrastructuur (oa

zaalverhuur)

• Ecologie en duurzaamheid

• > SW met Perspective Brussels & Bru

Bouwmeester

• Hernieuwbare energie en duurzame 

renovatie: strategie duurzame renovatie 

+ > eco en sociale steun aan personen 

en organisaties t.b.v. kwetsbare groepen; 

consumentenbescherming

• meer sociaal & energiezuinig wonen, 

noodplan > 15,000 woningen, naar 15% 

woningen van sociale aard

Sociale huisvesting: ‘bindend sociaal 

objectief’ per gemeente aangemoedigd 

tot 15%  + energiezuiniger  + verstrenging:

(lokale binding, vermogens-toets, 

taalkennis, verplichte inschrijving VDAB)  + > 

mix: tot 50% specif doelgroep ism

welzijnsactoren en tot 3% toewijzing voor 

ondersteunende functies,

• Ecologische transitie met sociale dimensie

• Ruimte voor zorg en wonen met zorg



• Marktmechanismen/-logica  in middenveld en overheid 

• Commerciële spelers in de zorg 

• Toenemende concurrentie en competitie (cfr tendering)

• Combineren non-profit met marktgerichte activiteiten

• Burgerinitiatieven & nieuwe vormen van dienstverlening

VGC GGC Vl GS

• Economische dynamiek verdient verdere 

steun MAAR OOK sterk overheidsoptreden

nodig om kansarmoede en sociale 

ongelijkheid  aan te pakken

• Economische innovatie: circulaire 

economie, Brussel als smart-city, onderzoek 

en innovatie, duurzaam ondernemen, 

integratie in stadsweefsel: steun voor 

ambachten, buurtwinkels en sociale & 

deeleconomie, inspelen op lokale 

behoeften, meer werkgelegenheid + 

sociale cohesie

• Oprichting centrum voor sociaal 

ondernemerschap en innoverende sociale 

economie (// Coopcity); 

• Duurzame sociale werkgelegenheid 

mogelijk maken 

• (Sociaal) ondernemerschap in de zorg stimuleren;

“maatschappelijk uitdagingen waar mogelijk,  

omvormen tot economische opportuniteiten”

• “PVF stimuleert nieuwe initiatieven, keuzevrijheid 

en marktwerking” => Economy of wellbeing

- Zorgsector toegankelijker maken voor innovatieve 

oplossingen en bedrijven (programma 

innovatieve overheidsopdrachten en Sociale 

Impact obligaties); sw zorg & industrie, real life 

testomgevingen 

- PmH: ondersteunen kleinschalige privé-initiatieven 

met inwonende zorgondernemers; collectieve 

cash-besteding 

- Gezinszorg; via VSB/PVF => collectief en 

buurtgericht aanbod, meer  zelfregie (ouderen, 

PmH, beschut wonen,…). Poetstaken via 

dienstencheques (p 114)

WZC: herstellen evenwicht tussen overheids-

en de non-profitsector enerzijds en de

commerciële privésector anderzijds.

Gelijk speelveld in de zorg voor iedereen; open 

oproepen , ook voor for-profit

Burgerinitiatieven ‘wachten niet 

meer af wat de overheid in hun 

plaats beslist.” =>  betrokkenheid, 

participatie; experimenten & 

innovatie via Bruss-it

Welzijn & zorg: meer inzetten op 

samenwerking; co-constructie tussen 

openbare en privaat-associatieve sector, 

gebruikersparticipatie & -evaluatie

Eén aanspreekpunt burgerinitiatieven ‘Burgers 

Aanzet


