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Beste lezer,
Begin 2017 vond de fusie plaats van Het Punt, BWR en Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel. Sindsdien gaan we samen door het leven als Kenniscen-
trum Welzijn, Wonen, Zorg. Elke fusie brengt kinderziekten met zich mee. 
Maar al snel ruimden weerstand en afwachtende terughoudendheid plaats 
voor enthousiasme en dynamisme.  Dit jaarverslag getuigt daarvan,  je voelt 
de drive en proeft de gezamenlijke visie die de voorbij maanden tot stand 
kwam. Vijf thema’s vormen hiervan de ruggengraat.

In de visie van het Kenniscentrum WWZ zijn ‘buurtgerichte zorg’ en ‘zorg-
zame buurten’ sleutelbegrippen. Wij willen de zorg integreren in de sa-
menleving. Het betreft een totaalaanpak met een variatie aan opdrachten, 
werkvormen, functies en rollen. Daartoe stimuleren we actieve samenwer-
king tussen alle zorgpartners op het terrein, ondersteunen we burenhulpnet-
werken en pleiten we ervoor om informele zorgverstrekkers als volwaardige 
partners te betrekken in het zorgbeleid. Dit laatste vraagt vooral van profes-
sionals een mindshift. Een aantal praktijkvoorbeelden tonen aan dat het kan.

Brussel verkleurt, vergroent en vergrijst. Het is een grote uitdaging voor het 
welzijnswerk om te leren omgaan met deze superdiversiteit. Hoe bieden 
we ouderen van vreemde herkomst aangepaste zorg en ondersteuning? Hoe 
kunnen we jongeren met een handicap helpen om een vlotte overstap te ma-
ken naar de hulpverlening voor volwassenen? Welke kansen bieden zelfor-
ganisaties en hoe kunnen we daarop inspelen? Dit zijn relevante vragen om 
mee aan de slag te gaan.

Het Kenniscentrum bouwde sinds jaren een grote expertise op om wonen en 
welzijn dichter bij elkaar te brengen. Het introduceren van nieuwe woon-
vormen werd een handelsmerk. Brussel kent inmiddels verschillende klein-
schalige woonvormen voor ouderen en personen met een handicap, waar 
zorg en samen wonen hand in hand gaan. Ook voor mensen met psychische 
problemen, thuislozen en vluchtelingen willen we zoeken naar aangepaste 
woonvormen. 

Vrijwilligerswerk is een essentieel onderdeel van de dienstverlening in de 
non-profitsector, in alle sectoren. De vrijwillige inzet en steun maken een we-
zenlijk verschil in het dagelijks leven van zovele Brusselaars. Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Brussel brengt organisaties en vrijwilligers met elkaar in 
contact en biedt vorming en ondersteuning om vrijwilligers de plek en de 
waardering te geven die ze verdienen. Voor het Kenniscentrum is dit een 
cruciale opdracht.

Het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is bestuurlijk complex en beleids-
matig een buitenbeentje. Dat maakt van Brussel een boeiend laboratorium 
waar veel ruimte is voor experiment. Wat werkt in Brussel, kan ook vertaald 
worden naar Vlaanderen. Nieuwe regelgeving in Vlaanderen, toetsen we 
graag aan de Brusselse context, samen met het werkveld. Zo dragen we op 
onze manier bij aan het adagium ‘Vlaanderen laat Brussel niet los’.

Ik wens u veel leesplezier,

Herwig Teugels, directeur
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Zorgzame Buurten
Zorg in de samenleving

WELZIJN komt voor zorg / voorkomt zorg

Wonen
- Aangepaste woning
- Leefbare woning
- Variatie aan woonvormen ( + zorg )
- Kleinschaligheid

Zorg
- Samenhang informeel - formeel
- Continuüm: zorg op maat
- Keuze minst ingrijpende zorg

Buurtgerichte Zorg is een toekomstmodel voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod, 
om zo de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit model biedt kansen 
om de kwaliteit van leven te verhogen en de kosten van de hulp- en zorgverlening onder controle te houden. 
Het beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn. Wij brachten dit voor de 
doelgroep ouderen in beeld in onderstaand “sombrero”-model.

Het Masterplan Woonzorgzones Brussel uit 2008 deelde het Brussels gewest op in 33 woonzorgzones. Voor de  
afbakening  werd  rekening  gehouden  met  de  grenzen van  de  gemeenten en  deelgemeenten, evenals fysieke  
breuklijnen  (verkeersassen, groenzones, kanaal, ...).
De bewonerskenmerken  en  kansarmoede-indicatoren van de buurt werden vervolgens gebruikt om te komen 
tot woongebieden met een ruimtelijke en socio-demografische samenhang.
Nu zetten we in op de ontwikkeling van Zorgzame Buurten. 

www.kenniscentrumwwz.be/zorg
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In een zorgzame buurt werken welzijns- en zorgorganisaties 
samen met lokale diensten en voorzieningen, gebruikers en 
bewoners aan preventie, detectie, toeleiding en activering van 
(kwetsbare) bewoners. Dit klinkt mooi maar gaat niet vanzelf. 
De afgelopen jaren ontwikkelden we samen met partners uit 
Vlaanderen en Brussel een sterke visie over buurtgerichte zorg 
en we werkten mee aan projecten en (actie)onderzoek naar de 
mogelijkheden en grenzen ervan. We wenden deze kennis en 
ervaring aan om lokale actoren te versterken in het ontwikkelen 
van buurtgerichte zorg en zorgzame buurten. Vier nieuwe 
projecten staan momenteel in de steigers.

Zorgzaam leven in Brusselse buurten

        MaN’AiGE (Brussel-Stad)

• wil nagaan hoe een ‘hybride’ stadwijk, waar (oudere) 
mensen versnipperd wonen tussen horeca, kantoren, 
onderwijsinstellingen, (grote) handelszaken, 
overheidsgebouwen … , ook zorgzaam kan zijn voor haar 
kwetsbare/oudere bewoners

• wordt uitgewerkt door Lokaal Dienstencentrum (LDC) LD3, 
in samenwerking met het Kenniscentrum WWZ, de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), Odisee en Wijkgezondheidscentrum 
Enseignement

• spitst zich toe op een participatief proces en actieonderzoek 
in de wijken rondom het Martelarenplein en het Vrijheidsplein 
(O.L.V. Ter Sneeuw) in het centrum van Brussel;

• werd ingediend bij Innoviris i.h.k.v. het Co-Create programma 
2017

• kende in 2017 een exploratieve voorbereidingsfase en krijgt 
hopelijk groen licht in 2018 voor een concreet vervolg.

1

1

2

3 4

www.kenniscentrumwwz.be/buurtgerichte-zorg
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        3 Zen âge (Evere)

• speelt in op de samenhang tussen wonen en welzijn
• vormt het welzijnsluik van de geplande verbouwing van sociale 

woningen voor senioren
• wordt door de Sociale Huisvestingmaatschappij EvereCity ontwikkeld 

in het hart van de groene sociale woonwijk Oleandergaard, in 
samenwerking met het Kenniscentrum WWZ, lokale partners en 
bewoners

• wil inzetten op intergenerationele en interculturele solidariteit 
en samenredzaamheid van bewoners in de wijk met een lokale 
ontmoetingsplaats als ankerpunt

• kan rekenen op de steun van de Koning Boudewijnstichting i.h.k.v. de 
projectoproep ‘Kwetsbare ouderen ondersteunen: thuis en in de buurt’ 
(2017).

         Samen werken, banden versterken (Etterbeek)

• is een initiatief van het LDC Chambery, uitgewerkt met de ondersteuning van het 
Kenniscentrum WWZ

• bouwt verder op de ervaringen van de zorgproeftuin Actief Zorgzame Buurt;
• werkt aan een structureel partnerschap tussen vzw Buurtwerk Chambéry, het 

gemeentelijk loket voor senioren en personen met een handicap ContactPlus en 
medische diensten in Etterbeek 

• versterkt de samenhang tussen welzijn, zorg en gezondheid en tussen informele en 
formele zorg

• kan rekenen op de steun van de Koning Boudewijnstichting i.h.k.v. de projectoproep 
‘Kwetsbare ouderen ondersteunen: thuis en in de buurt’ (2017).

        Buurtgerichte zorg rondom de Hallepoort

• richt zich op 6 wijken in Brussel-stad en Sint-Gillis
• wordt getrokken door een consortium  van organisaties over de 

grenzen van gemeenten, gemeenschappen en sectoren heen;
• ambieert een breed partnerschap van zorg- en 

welzijnsvoorzieningen actief in beide gemeenten
• wil werk maken van een betere detectie, toeleiding en begeleiding 

van kwetsbare ouderen in een samenspel tussen informele en 
formele actoren in een buurt

• rekent op steun van de beide OCMW’s en van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie i.h.k.v. de projectoproep ‘Buurtgerichte 
zorg 2017’.

2

3

4
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Het BuurtPensioen verbindt mensen met weinig of geen sociaal netwerk. Ze zijn 
alleen en weten niet bij wie ze terecht kunnen met hun kleine zorgvragen. 1 op 8 
Brusselse ouderen bevindt zich in deze situatie en we willen daar iets aan doen. We 
richten een begeleid burennetwerk op waar talenten van mensen worden ingezet om 
elkaar te helpen met kleine dagelijkse zorgen. Kleine dingen die een groot verschil 
maken. Mensen, onafhankelijk van hun etnisch-culturele achtergrond, leren elkaar 
kennen, doen opnieuw dingen samen, geven zelf vorm aan hun netwerk.

Hoe gaan we te werk?

• We koppelen vraag en aanbod aan elkaar en streven naar wederkerigheid ten opzichte 

Het BuurtPensioen www.buurtpensioen.be

Jette

In februari 2018 zijn we begonnen met de opstart 
van het burenhulpnetwerk in Jette. Het netwerk 
zal gecoördineerd worden vanuit het dagcentrum 
Centrum VIVA! gelegen in de Léon Theodorstraat 
197, 1090 Jette en is bereikbaar op het nummer 
02 201 89 41. 

Laken - Leopold

Deze antenne 
heeft ongeveer 30 
deelnemers die elkaar 
heel veel helpen met 
kleine zorgvragen.  Waar kan je ons vinden?
S-Punt Leopold, Prins Leopold Square, 1020 
Laken. GSM-nummer: 0490 494 805
De permanentie is iedere dinsdag van 14u tot 16u. 
Iedere laatste dinsdag van de maand om 14u is er 
een ontmoetingsmoment.

Sint-Jans-Molenbeek

De Antenne wordt opgericht in de loop van 2018 
i.s.m. “De Begijnenpassage” van Zonnelied en LDC 
Het Begin. 

van het netwerk.
• Elkaar helpen versterkt de sociale cohesie in de buurt. Het succes 

van het netwerk wordt bepaald door de mate van integratie 
in de wijk. We gaan dan ook op zoek naar samenwerking met 
andere initiatieven en een gedeelde ruimte voor de wekelijkse 
permanenties.

• Via het timebankingsysteem legt het de basis voor een blijvende 
solidariteit.

Er is ook een Cahier van het Kenniscentrum WWZ over  
Het BuurtPensioen.
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Laken - Logexpo

Een 2e antenne zal in Laken opgericht worden 
i.s.m. de Dienst Senioren van de Stad Brussel.  Dit 
is voorzien voor de tweede helft van 2018.

Evere

In Evere zal een antenne opgericht worden i.s.m. 
de huisvestingsmaatschappij EvereCity.  Dit is 
voorzien voor de tweede helft van 2018.

Elsene

Deze antenne is in volle oprichting.  Ze opereert 
vanuit het GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 
Elsene en is bereikbaar op het nummer 
0479 787 296.
De informatiesessies vinden iedere derde 
donderdag van de maand om 14u plaats.

Brussel-centrum

Antenne Brussel- 
Centrum telt een 50-tal deelnemers.  Ze opereert 
vanuit het S-Punt Van Artevelde, gelegen in de 
Van Arteveldestraat 129, 1000 Brussel en is 
bereikbaar op het nummer 
0490 493 920.  De wekelijkse permanentie gaat 
door op donderdag van 14u-16u.

Brussel Noordwijk

Antenne Noordwijk telt een 40-tal deelnemers.  
Ze is ingebed in het Buurthuis Millenium, gelegen 
op de Antwerpsesteenweg 150, 1000 Brussel en 
is bereikbaar op het nummer 
02 430 66 45.  De wekelijkse permanentie gaat 
door op dinsdag 14u-16u.

Neder-Over-
Heembeek

Neder-Over-Heembeek 
is de eerste antenne van 
Het BuurtPensioen met 
vandaag meer dan 100 deelnemers.  Ze opereert 
vanuit het Lokaal Dienstencentrum ADO-Icarus, 
gelegen op het Peter Benoitplein 22, 1120 Ne-
der-Over-Heembeek en is bereikbaar op het 
nummer 0471 200 131.  De wekelijkse permanen-
tie gaat door op dinsdag van 10u-12u30 en van 
13u-16u. 
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Doe mee met Het BuurtPensioen ...

Gezocht: buren  met een  voor hun buren

Kan jij nu en dan een  
halfuurtje vrij maken...

… om een van je buren 
even te helpen? Om bijvoorbeeld mee 

naar een afspraak te gaan, 

een lift te geven, 

een boodschap mee 
te brengen,

mee papieren in te vullen, of gewoon eens langs te lopen om  
te vragen of alles in orde is?

Het BuurtPensioen ondersteunt 
alle vrijwilligers om anderen  
zo goed mogelijk te helpen.

Bovendien: 
door te helpen spaar je  

uren die je kan gebruiken …

… om later zelf hulp  
te vragen,

of te schenken aan  
wie het nodig heeft.

Doe mee met Het BuurtPensioen.
Iedereen wordt er beter van.
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Eliane: “Mensen spreken ons vaak gewoon aan. We 
zeggen altijd dat iedereen welkom is om deel te nemen. 
Ik vind dat hartje op die affiches en folders heel aantrek-
kelijk. Dat toont dat wat we doen recht uit het hart komt. 
Dat is eigenlijk het enige dat we aan de 
deelnemers vragen: dat ze het graag doen.”

Omer (85j): “Sinds ik deelneem aan Het BuurtPensioen heb ik de 
mogelijkheid om met andere culturen in contact te komen en 
voel ik me minder onwennig in mijn eigen wijk”

Germaine (71j): “In Congo was ik onder-
wijzeres. Mijn dochter woonde in België. 

Toen zij gestorven is, ben ik naar hier 
gekomen voor mijn kleinkinderen. Maar 

die kan ik veel minder zien dan ik zou 
willen. Ik woon hier alleen in Brussel, 

mijn familie woont ver weg. In het begin 
weende ik altijd, ik kende hier niemand. 

Sinds ik Het BuurtPensioen leerde 
kennen, heb ik een nieuwe familie. 

Mijn buurvrouwen zijn mijn 
vriendinnen.”

Jamila (51j): “Nasira, de coördinatrice 
is altijd een luisterend oor voor mij. Ik 
mag nauwelijks contact hebben met 
mijn zoon en dat valt me heel zwaar. Ik 
ga nu drie keer per week de krant halen 
voor een oudere man in de wijk. Die 
is altijd heel vriendelijk en ik weet dat 
hij op me wacht. Zijn krant gaan halen 
dwingt me om buiten te komen. Dat is 
een grote hulp voor mij, dan sluit ik 
me minder op in mijn huis.”

Tania: “Alles draait om 
vertrouwen. 

Ik ken al onze deelnemers 
en weet wie ik waarvoor kan 

aanspreken.”

Magda (69j): “Ik ben bijna blind 
door een oogziekte. Op mijn 
computer kan ik een tekst tot 48 
keer vergroten en mijn computer 
kan ook teksten voorlezen. Zo 
kan ik ook mensen helpen met 
hun briefwisseling. Want men-
sen die bijvoorbeeld uit Pakistan 
of Griekenland komen, kennen 
niet genoeg Frans om al hun 
formulieren te begrijpen. Ik ben 
blij dat ik, ondanks mijn 
handicap, toch nog andere 
mensen kan helpen.”
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Intersectorale netwerking is een werkwoord. 
Sectoren, organisaties en mensen moeten elkaar 
leren kennen. De tijd nemen om hun samenwerking 
vorm te geven. Van elkaar leren. Concrete modellen 
uitproberen. Samen zoeken naar een zo optimaal 
mogelijke hulpverlening voor hun cliënten. Er bestaat 
geen pasklaar model, het is altijd een proces. Iedereen 
die eraan meewerkte, is overtuigd van de meerwaarde 
daarvan. Voor hen is samenwerking geen concept, 
maar een dagelijkse realiteit. 

Voor het Kenniscentrum WWZ is het een engagement 
om daar verder in te blijven investeren. We verkennen 
concreet de nood aan samenwerking binnen zeer 
verschillende sectoren. We ondersteunen beginnende 
samenwerkingen. We verwerken deze expertise in 
bruikbare modellen en tools voor de partners en we 
werken actief aan expertise-uitwisseling (zoals de 
cursus handicap (zie vormingen op pagina 40) of het 
project Bruggenbouwer).

Samenwerken werkt

www.kenniscentrumwwz.be/intersectorale-netwerken
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Samenwerkingsbarometer tussen twee sectoren

Elke samenwerking vertrekt vanuit impliciete of expliciete 
verwachtingen en ambities. Enkele centrale doelen voor de 
intersectorale samenwerking in Brussel zijn: verbetering van 
de dienstverlening voor de cliënt, meer efficiëntie in de hulp-
verlening, een grotere flexibiliteit bij organisaties, verhoogde 
deskundigheid van hulpverleners, toename van tevredenheid 
bij cliënten en hulpverleners. Als deze doelen niet gehaald 
worden, moet de samenwerking worden bijgestuurd.

Deze barometer is een handig hulpmiddel om je samenwer-
king tegen het licht te houden. Welke eigenschappen wijzen 
op een beperkte dan wel intense samenwerking? Het is een 
mooie leidraad voor wie een samenwerking met zijn partners 
wil evalueren.

• De ene partner vraagt, de andere geeft. De sa-
menwerking is eenrichtingsverkeer

• De partners blijven naast elkaar werken. Zij 
blijven hun eigen werkvorm hanteren, los van 
elkaar. Verschillen worden benaderd in termen 
van beter of slechter

• Men voelt zich enkel verantwoordelijk voor het 
eigen aandeel in de begeleiding of samenwer-
king

• De samenwerking is ad hoc. Doorverwijzingen, 
samenwerking en communicatie vinden eerder 
toevallig plaats of zijn het resultaat van indivi-
duele initiatieven

• De samenwerking wordt niet regelmatig geëva-
lueerd. Dit gebeurt enkel als er zich problemen 
voordoen

• De partners werken vooral samen in crisissitu-
aties, als er problemen opduiken die één van 
de partners als onhoudbaar ervaart.

Sterke samenwerking

• Beide partners vragen en geven aan elkaar. 
Die wederkerigheid wordt ervaren als een 
meerwaarde voor de eigen werking

• De samenwerking is complementair. De 
gebruikte werkvormen vullen elkaar aan. 
Kennis en ervaring worden gedeeld, met 
de erkenning van elkaars expertise als een 
meerwaarde

• Er ontstaat een gedeelde eindverantwoorde-
lijkheid in de begeleiding of samenwerking. 
Men werkt samen aan een gemeenschap-
pelijk traject, al voert men slechts een deel 
ervan uit

• De samenwerking is structureel. Doorver-
wijzingen, samenwerking en communicatie 
zitten structureel ingebed in de werking van 
alle partners

• Belangrijke afspraken staan op papier en 
worden regelmatig geëvalueerd. Er is plaats 
voor respectvolle feedback en bereidheid om 
van elkaar te leren

• De partners ondersteunen elkaar in visie-
ontwikkeling, preventie, vroegdetectie en 
diagnostiek. De wederzijdse expertise wordt 
ook en vooral gebruikt om problemen te 
voorkomen.

Beperkte samenwerking

Deze barometer is geïnspireerd op de vragen die STENT Oost-Vlaanderen 
(jeugdzorg in overleg) stelde om de samenwerking tussen de sectoren Bij-
zondere Jeugdzorg en Geestelijke Gezondheidszorg te evalueren.
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Checklist voor duurzame samenwerking

Niet elke vorm van netwerking wordt bestendigd. Eens een doel bereikt, kan een samenwerking worden stopge-
zet. Indien noden of doelen evolueren, kan ze ook worden verdergezet. Wie een samenwerking wil verankeren, 
moet ook in de eigen organisatie actie ondernemen. Wat voorzie je om samenwerking met anderen mogelijk te 
maken? Hoe zorg je dat het idee samenwerking tot het DNA van de organisatie gaat behoren, dat de medewer-
kers, de organisatiestructuur en de bedrijfscultuur daar van doordrongen zijn? En hoe bouw je een duurzame 
samenwerking uit die verder gaat dan één gemeenschappelijk project of een situatie ad-hoc, maar die in beide 
organisaties structureel verankerd is?

Met deze checklist kan u een score geven aan uw eigen organisatie en aan uw werkrelatie met een partner.
Beoordeel elk criterium van 1 (weinig) tot 5 (veel) en bepaal uw prioriteit voor de komende periode.

• Er zijn medewerkers vrijgesteld om samenwerkingen aan te gaan en uit te bouwen
• Medewerkers krijgen voldoende tijd en ruimte om samenwerkingen vorm te geven
• Medewerkers weten wat ze zelf mogen beslissen en waarvoor ze moeten terugkoppelen 

naar hun organisatie
• Medewerkers krijgen ondersteuning en vorming (coaching, supervisie, intervisie, …) bij 

hun samenwerkingsopdracht
• De bespreking van de samenwerkingen hebben een plaats tijdens teamvergaderingen.
• Er is een soepele interne vergaderstructuur, zodat medewerkers zich vrij kunnen maken 

voor netwerkmomenten
• De competenties die medewerkers nodig hebben om samen te werken, zijn omschreven.
• De organisatie is bereid haar eigen bedrijfscultuur, taalgebruik en ingesteldheid in vraag 

te stellen
• Er is bereidheid om de eigen organisatie aan te passen aan de noden die voortvloeien 

uit de samenwerking
• Iedereen in de organisatie is op de hoogte van de lopende samenwerkingsverbanden.
• Er is een draagvlak voor samenwerking bij terreinwerkers, beleidsmedewerkers en 

directie
• De organisatie gunt zichzelf en haar medewerkers voldoende tijd om samenwerkingen 

uit te bouwen, een minder rendabele periode van verkennen en uitzoeken inbegrepen.

In de eigen organisatie 1 54
3

2

• Het samenwerkingsproces wordt gezamenlijk gepland en opgevolgd
• Er is een open gesprek over de belangen, de motieven en de inzet van beide partners
• Er is een gemeenschappelijk doel om samen te werken. Dat wordt samen bepaald, en 

kan ook wijzigen
• Men kent meerdere vormen van samenwerking en toetst af welke de meest geschikte is.
• De samenwerking situeert zich op het operationele niveau (werkvloer, teams, hulpverle-

ners) én op het structurele niveau (beleid, coördinatie, directie). Er is communicatie en 
overleg tussen die verschillende niveaus

• Belangrijke elementen van de samenwerking staan op papier
• De samenwerking wordt regelmatig met alle betrokken partners geëvalueerd en indien 

nodig aangepast
• Men durft afspraken in vraag stellen, verminderen of afronden, op basis van de doelstel-

lingen en de gewenste resultaten
• Uit de samenwerking komen nieuwe thema’s of problematieken naar boven, waar ver-

der kan aan gewerkt worden.

1 54
3

2

Deze checklist is geïnspireerd op een schema van STENT Oost-Vlaanderen, en met dank ook aan Greta Leire, coördinator van het overlegplatform Geestelijke Gezondheid in Brussel.

Samen met de partner
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Durf, denk, doe en deel! Dat is het 
motto van het Kenniscentrum WWZ 
voor 2018. Bij de opstelling van 
ons meerjarenplan hebben we in 
2017 verschillende welzijns- en 
zorgsectoren gepeild naar wat hun 
noden en verwachtingen zijn op vlak 
van ondersteuning.

Uit deze noden en verwachtingen is 
het idee voor INSPIRIA ontsproten. 
INSPIRIA is een  intersectorale 
reflectiegroep rond de grote 
beleidsevoluties en de trends die 
op ons afkomen. De leden komen 
uit het algemeen welzijnswerk, 
de sectoren personen met een 
beperking, woonzorg, thuislozenzorg, 
asiel en migratie, armoede, jeugd, 
diversiteit, wonen, stadsplanning, 
zingeving, gezondheid, onderwijs en 
tewerkstelling. 

SAMEN volgen we de 
beleidsevoluties en we pikken 
signalen op uit het werkveld. 
We willen een creatieve plek 
creëren waar ruimte kan zijn voor 
uitwisseling van expertise en waar 
gemeenschappelijke acties kunnen 
ontstaan. We zien INSPIRIA ook als 
klankbordgroep voor de eigen acties 
uit ons meerjarenplan 2018-2020.

Inspiria komt 4 keer per jaar samen. 
2 keer per jaar organiseren we een 
“OPEN” Inspiria, om de voorstellen af 
toetsen aan een breder publiek. Daar 
is iedereen welkom.

De eerste Inspiria vond plaats op 26 
januari 2018. Het leverde ons een 
blik op de start van een gezamenlijk 
traject voor de komende jaren.

INSPIRIA, 
de intersectorale reflectiegroep
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“Het is heel moeilijk om expert te zijn in alle mo-
gelijke aspecten van de identiteit van iemand: in 
alle andere culturen, in genderverschillen enz. In 
een zeer diverse samenleving is dit onmogelijk.
Automatisch ga je anderen in hokjes stoppen. 
Maar het goede nieuws is dat je jezelf daarin kunt 
remmen. Je kan jezelf aanleren de neiging te on-
derdrukken om het plaatje voor iemand anders in 
te vullen.
Hoe maken onze posities op de sociale assen van 
afkomst, gender en klasse (en... en…) ons meer of 
minder kwetsbaar voor vormen van discriminatie 
en uitsluiting? 
Kruispuntdenken houdt altijd een machtsanalyse 
in.”

Sarah Scheepers, Ella vzw

“Automatisch ga je anderen in hokjes stoppen. 
Het goede nieuws is dat je jezelf daarin kunt remmen”

16 maart 2017 Workshop kruispuntdenken, Gezondheidsmeeting

Onbegrensde ontmoetingen
Het Kenniscentrum WWZ organiseert gelegenheden om elkaar 
intersectoraal te ontmoeten rond een gezamenlijke thema. Zo gaven 
we vorm aan “Het denkmoment samenwerking zelforganisaties en 
welzijnssector” i.s.m. met de Odisee-hogeschool, organiseerden we een 
workshop over kruispuntdenken op de Gezondheidsmeeting, liepen we een 
diversiteitstraject met een woonzorgcentrum, brachten we partners samen 
over duurzame netwerking, enz.
Het delen van expertise staat centraal: theoretische expertise én 
ervaringskennis, formele praktijken en informele praktijken. Verhalen van 
mensen als kans om je eigen visie te bevragen. Daarbij proberen we ook 
altijd de verhalen van Brusselaars naar boven te brengen. 
Buiten de grenzen kunnen treden: het is een permanente vraag in onze 
sector. We zien op het terrein continue bewegingen om de indeling tussen 
mensen, organisaties, sectoren en communautaire grenzen tegen te gaan. 
De volgende jaren blijven we daarop inzetten!

www.kenniscentrumwwz.be/ontmoetingen

Diversiteit
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12 juni 2017Filmvertoning Kotosa, LDC Het Anker

“Mijn taak als intercultureel bemiddelaar is de 
communicatie te bevorderen tussen de hulp-
vrager en de hulpverlener. Aan therapeuten die 
daar nog aan twijfelen zou ik zeggen: probeer 
het gewoon. Aan beleidsmakers die over de 
honorering van buitenlandse diploma’s beslis-
sen, wil ik vragen: zoek een manier om die toch 
te erkennen. Want een ander onderwijssysteem 
betekent niet dat het een slecht systeem is. 
Tegen oorlogsvoerders wil ik zeggen: stop met 
de oorlog in de hele wereld.  Mensen die door de 
oorlog hun land verlaten, zijn ontworteld.”

Espérance Nyirantereye, 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

“Mensen die door 
de oorlog hun land 
verlaten, 
zijn ontworteld”

18 september 2017

Denkmoment samenwerking zelforganisaties - welzijnssector

“Wat ik vooral belangrijk vind, is dat we weg 
moeten van het of-verhaal en meer naar een 
en-verhaal evolueren. Het ideale scenario is 
dat we elkaars complementariteit erkennen en 
samen naar een win-winsituatie zoeken. Een 
noodzakelijke voorwaarde is het (stilaan) op-
bouwen van een vertrouwensband. Dat is niet 
in een-twee-drie klaar. Het vereist een lang-
durige investering met een oprechte intentie 
om elkaar beter te leren kennen en de moge-
lijkheden van een samenwerking af te toet-
sen. Een samenwerking die start op voet van 
gelijkwaardigheid. Het ergert me alsmaar meer 
dat diversiteit en interculturalisering worden 
geassocieerd met het inboeten aan kwaliteit 
en professionaliteit. De grootste bekommernis 
zou moeten zijn hoe we de sociale ongelijkheid 
verkleinen voor iedereen en dit op structurele 
wijze.”

Anissa El Bdiuouni, Minderhedenforum

“Het ideale scenario 
is dat we elkaars 

complementariteit 
erkennen en naar een 

win-winsituatie zoeken”
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“Het zou een grote stap vooruit zijn, als we in alle 
fasen van de begeleiding aandacht hebben voor 
netwerking. Je kan dat echter niet in een stan-
daardformule gieten - als het over wonen gaat, is 
dat anders dan voor tewerkstelling. Je moet elk 
netwerk anders benaderen. En hoe vind je die 
partners? Hoe organiseer je het overleg, en wat 
doe je met het beroepsgeheim? Hoe evalueer je de 
samenwerking en wanneer stopt ze? We krijgen 
stilaan ervaring over wat werkt en wat niet. Als 
we er als sociale sector in slagen om netwerking 
in onze aanpak te integreren, zal dat kwetsbare 
doelgroepen zeker ten goede komen. Bij Passe-
relles kwamen we tot de conclusie dat het beleid 
meer belang zou moeten hechten aan de uitbouw 
van netwerken, dan aan het behalen van korteter-
mijnresultaten.”

Laurent Dupont, Bataclan asbl

“Het beleid moet meer belang hechten aan de uitbouw
  van netwerken, dan aan kortetermijnresultaten ”

16 november 2017 Intersectoraal Netwerkmoment

april - september 2017
Vormingstraject
inclusie en diversiteit binnen de woonzorgvoorzieningen

“Voorzieningen die goede service willen (blijven) bieden, 
moeten een weerspiegeling zijn van de gemeenschap en 
omgeving waarin ze werken. Wie vandaag niet met diver-
siteit bezig is,  zal morgen geen goed woonzorgcentrum 
zijn. Het gaat niet louter om nationaliteiten of kleur bin-
nen te halen, maar wel om mensen zichzelf te laten zijn, 
zodat ze zich als bewoner of medewerker thuis kunnen 
voelen in de voorziening. De diversiteit is wat ons uniek 
maakt.  Die uniciteit herkennen, erkennen en voelen is de 
kern van een diversiteitsbeleid.”

Alan Debruyne, Diversito

“Het gaat niet louter om 
nationaliteiten of kleur 
binnen te halen, maar wel 
om mensen zichzelf te 
laten zijn”
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Internationale Dag Vrijwilligerswerk

“Elk jaar op 5 december staat de wereld heel 
even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich 
overal ter wereld nuttig maken. Ook in Brussel! 
Vrijwilligers dragen immers bij op zoveel domei-
nen; het zijn actieve burgers die onmisbaar zijn. 
Daarom bedachten de Verenigde Naties in 1985 
deze dag met deze resolutie. De bedoeling? We-
reldwijd het vrijwilligerswerk zichtbaar maken 
en promoten. Wij organiseerden een gezellige 
namiddag voor de Brusselse vrijwilligers om 
hen in de bloemetjes te zetten.  Met een prach-
tig uitzicht over Brussel, op de 25ste verdieping 
van het WTC 1-gebouw, genoten de vrijwilligers 
met een stukje taart van de Internationale Dag 
Vrijwilligerswerk.”

Barbara Fruyt, 
Steunpunt vrijwilligerswerk Brussel

“Vrijwilligers dragen bij 
op zoveel domeinen; het 
zijn actieve burgers die 
onmisbaar zijn”

5 december 2017

Op naar LDC LOTUS 2.0

“We moeten meer inzetten 
op de kwaliteit van onze 
maaltijden. Gezelligheid en 
lekker eten brengt mensen 
samen. Ouderen doen de 
moeite om zich op te maken 
en naar buiten te komen.”

In het voorjaar 2018 verhuist het lokaal 
dienstencentrum Lotus naar een nieuwe 
locatie in Ukkel. Samen met het gemeen-
schapscentrum zullen ze hun stek vinden 
in een gloednieuw gebouw aan Ukkel Kalle-
voet. Zeker iets om naar uit te kijken, maar 
best ook spannend.

Om goed voorbereid aan deze tocht te be-
ginnen, deed Lotus een beroep op het Ken-
niscentrum WWZ voor een coachingstra-
ject op maat. Samen met een kerngroep van 
medewerkers, vrijwilligers en bestuurders 
namen we de huidige werking, de nieuwe 
omgeving en locatie en de partnerschappen 
van het dienstencentrum kritisch onder de 
loep. Gaandeweg werden de thema’s dui-
delijk waarop Lotus zijn acties verder wil 
richten. Een leerzaam traject en belangrijke 
halte op de weg naar Lotus 2.0!
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“When they send people, they just go to do their work. But they don’t know, 
they don’t pay attention  for the culture or the religion or the language of the 
person. They must take this into consideration.”

“10 maanden geleden zette ik mijn eerste stappen in de sociale sector én in 
Brussel. Ik vond het ongelofelijk dat er nog niets gebeurde met diversiteit in 
de zorg.”

“Het is een taboe. De regel is dat je voor je familie zorgt.  Het moment dat 
je iemand van buitenaf de zorg laat opnemen, is het alsof je hen in de steek 
laat. Je moet beseffen dat je niet moet starten via de ouderen, maar via de 
kinderen.”

“On peut être un relais entre les services d’aide à domicile et les clients. 
Nous sommes au milieu. Nous contactons les gens dans notre quartier, dans 
notre réseau, ...  Les gens ont confiance en nous parce qu’ils nous connais-
sent. Alors c’est plus facile de pouvoir aborder quelqu’un dans la rue.”

“Samen eten, samen praten, samen dingen leren van anderen… It brings love 
and unity…”

In het project ‘Innovatief wijk-
zorgmodel op maat van een 
kwetsbare buurt’, exploreerde 
EVA vzw met de partners VUB- 
Belgian Ageing Studies en het 
Kenniscentrum WWZ en met de 
thuiszorgaanbieders, 
Familiehulp, Thuiszorg Brabant, 
Solidariteit voor het Gezin en 
LDC Aksent hoe thuiszorg-
diensten het onbenut talent 
van werkzoekenden met 
mantelzorgervaring kun-
nen inzetten voor een meer 
cultuursensitieve zorg. Het 
project kon rekenen op de steun 
van ESF-Vlaanderen, het Agent-
schap Zorg en Gezondheid van 
de Vlaamse Gemeenschap en 
van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, 
Directie Welzijn, Gezondheid en 
Gezin.

Werkzoekende mantelzorgers 
volgden succesvol een leer-
werktraject tot cultuursensi-
tieve zorgambassadeurs. Hun 
talent en kracht zijn een troef 
voor de thuiszorgdiensten in 
Brussel en elders. Je weet niet 
wat je mist als je dat potentieel 
niet aangrijpt voor een meer 
buurtgerichte zorg.

Meer op: 
www.kenniscentrumwwz.be/
je-weet-niet-wat-je-mist-
innovatief-wijkzorgmodel-op- 
maat-van-de-kwetsbare-buurt

“10 maanden geleden zette ik 
mijn eerste stappen in de sociale 
sector én in Brussel. Ik vond 
het ongelofelijk dat er nog niets 
gebeurde met diversiteit in de zorg”

Je weet niet wat je mist
www.kenniscentrumwwz.be/diversiteit

Ambassadeurs cultuursensitieve zorg
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27 nieuwe initiatieven:

  Woonzorgcentra (9)
  Kortverblijf/herstelverblijf (4)
  Dagverzorgingscentra (3)
  Lokale dienstencentra (11)
  (Woonzorg)woningen (13)
  Geïntegreerd ouderen-PmH (4)

10 jaar projectontwikkeling
Welzijn en wonen

Het Kenniscentrum WWZ begeleidt initiatiefnemers die zorg- of woonzorgvoorzieningen willen bouwen. Het 
vinden van de juiste concepten, de nodige middelen, andere partners en vernieuwende ideeën vraagt het nodige 
overleg.

Bij de projectondersteuning is het Kenniscentrum facilitator of medebegeleider van een vastgoedproject, maar 
geen actor. Zeker voor organisaties die nog weinig ervaring hebben met bouwprojecten, is deze ondersteuning 
essentieel. Dit resulteerde de afgelopen jaren in heel wat nieuwe kwaliteitsvolle projecten, met als resultaat 
een bijkomende opvang voor senioren en zwaar zorgbehoevenden. De ontwikkeling van initiatieven vraagt tijd, 
bemiddeling en creativiteit. Er zijn vanuit de overheid opgelegde procedures en subsidievereisten en het is vaak 
niet eenvoudig om met verschillende partners tot een eenduidig concept te komen. Er dient afstemming gevon-
den te worden over de functies, de visie, het ontwerp en de financieringsmogelijkheden. Uit onze ervaringen 
blijkt dat van idee tot realisatie van nieuwe of vernieuwende projecten vaak een termijn van vijf tot acht jaar 
noodzakelijk is. Onderweg liggen er heel wat struikelblokken en uitdagingen.

www.kenniscentrumwwz.be/portfolio-bouwprojecten
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Wie een erkend woonzorgproject wil ontwikkelen, moet daarvoor toestemming 
krijgen van de overheid. Het Kenniscentrum WWZ helpt initiatiefnemers om 
wegwijs te geraken in het wettelijk kader van regelgevingen, procedures en 
subsidievereisten.

Bij elk project zijn verschillende partners betrokken: bouwpromotoren, een of meerdere 
zorginstellingen, lokale partners, sociale organisaties, enz. Wij ondersteunen en 
begeleiden het onderlinge overleg en de samenwerking.  

Het is altijd een puzzelwerk om de visie, de functies, het ontwerp en de mogelijkheden 
tot financiering en exploitatie coherent samen te brengen in een eenduidig concept. Een 
nieuw woonzorgproject ontwikkelen vraagt veel tijd, bemiddeling en creativiteit. Wij 
ondersteunen dat proces.

Tijdens de projectontwikkeling tracht het Kenniscentrum WWZ inspiratie te bieden voor 
vernieuwende ideeën en de betrokkenheid van gebruikers te stimuleren.

Ontwikkeling van woonzorgprojecten 
initiëren, ondersteunen en begeleiden

Lokaal dienstencentrum Cosmos
Jorezstraat 21, 1070 Anderlecht

Lokaal dienstencentrum (LDC) Cosmos vzw richt zich tot senioren in Anderlecht, maar stelt 
zich open voor alle wijkbewoners, ongeacht hun leeftijd. Om haar wijkwerking in Kuregem 
te versterken, kocht Cosmos in 2015 een leegstaand bedrijfsgebouw in art-decostijl, vlakbij 
de metrohalte Clemenceau.
• Het gelijkvloers wordt een grote ontmoetingsruimte die openstaat voor iedereen.
• Alle buurtbewoners zullen welkom zijn in het buurtrestaurant, waar de keuken wordt 

verzorgd door het tewerkstellingsproject van Cosmos.
• Er komen zes zorgwoningen voor Afrikaanse vrouwen, een samenwoonproject dat zijn 

oorsprong vindt in de interculturele werking van het LDC.

Het Kenniscentrum WWZ
• vond de locatie en onderhandelde met de eigenaar
• maakte het schetsontwerp en de haalbaarheidsstudies
• organiseerde een architectuurwedstrijd
• ondersteunde in de aanmaak van het VIPA-dossier (Vlaams Infrastructuurfonds voor 

Persoonsgebonden Aangelegenheden)
• gaf advies bij de aanbestedingsprocedure van de aannemers en het uitvoeringsdossier
• werkte het concept met zorgflats in het samenwoonproject uit.  Het zocht naar partners 

en financiering voor dit deelproject.
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Everecity
Oleandergaard, 1140 Evere

De sociale huisvestingsmaatschappij Everecity wil 48 verouderde woningen afbreken en er 
minstens 60 nieuwe woningen bouwen, specifiek bedoeld voor ouderen.  De bouw van deze 
nieuwe woningen lijkt een uitgelezen kans om op een innovatieve manier invulling te geven 
aan kwaliteitsvol wonen voor ouderen en samenleven in een buurt. 

Het Kenniscentrum WWZ
• maakte een eerste nota op waarin de visie op een kwaliteitsvolle leefomgeving voor ou-

deren geschetst wordt aan de hand van het ‘Sombrero’-model dat de samenhang tussen 
wonen, welzijn en zorg beklemtoont

• ontwikkelde mogelijke denkpistes zoals de relatie met het woonzorgcentrum, de integra-
tie van een ontmoetingsplek, een dagcentrum …

• maakte een nota op met stedenbouwkundige volumeschetsen van aangepaste woningen 
en een woonomgeving met het oog op de aanmaak van een haalbaarheidsstudie.

Sinds 2016 wordt er in het centrum van Neder-Over-Heembeek volop gebouwd aan het gro-
te Pieter & Pauwelcomplex. Onder de nieuwe naam Lendrik wordt dit complex vanaf 2017 
de thuisbasis voor het gemeenschapscentrum, de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum 
voor senioren en zorgbehoevenden en een ADL-centrale (Algemene Dagelijkse Levensver-
richtingen) voor personen met een fysieke handicap. Lendrik wordt een centrale plek waar 
iedereen uit Neder-Over-Heembeek welkom is voor zorg, cultuur en dienstverlening.

Het Kenniscentrum WWZ
• zocht een initiatiefnemer voor de exploitatie van het dagverzorgingscentrum, het lokaal 

dienstencentrum en de ADL-centrale; 
• onderzocht de financiële haalbaarheid van de werking van een dagverzorgingscentrum 

en dacht alternatieven uit;
• begeleidde de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst met de Stad Brussel voor het 

verhuren van woningen voor personen met een handicap in de buurt; 
• ondersteunde de aanmaak van het VIPA-subsidiedossier;
• gaf advies bij de voorlopige oplevering van 
     het project.

Lendrik
Sint-Pieter en Pauwelsstraat, 1120 Neder-over-Heembeek
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Casa Viva
een nieuw woonproject voor senioren en jonge gezinnen in de Muggenstraat

Casa Viva is een solidair woonproject voor maat-
schappelijk kwetsbare senioren en jonge gezin-
nen, al dan niet met een migratieachtergrond. In 
de Muggenstraat, in het centrum van Brussel ko-
men 12 wooneenheden (studio’s, appartemen-
ten met één, twee of drie slaapkamers), waarvan 
er zeven volledig rolstoeltoegankelijk zijn. Met 
financiële steun van het Brussels Gewest komt 
er op het dak van het gebouw een gemeenschap-
pelijk terras en een tuin. Op termijn verhuist het 
Lokaal Dienstencentrum Forum naar het gelijk-
vloers.

Dit woonproject is mede onder impuls van het 
Kenniscentrum WWZ ontstaan als antwoord 
op de meer klassieke woonzorgvormen die niet 
altijd tegemoet komen aan de verwachtingen, de 
mogelijkheden en de noden van zorgbehoeven-
den in armoede of met een migratieachtergrond. 
In dit woonproject leven de bewoners hun eigen 
leven, ieder in zijn eigen woning. Maar ze leven 
er ook samen, met de intentie om als goede bu-
ren voor elkaar te zorgen.

Het project werd gedurende twee jaar begeleid 
door het Lokaal Dienstencentrum Forum (LD3) 
en Samenlevingsopbouw Brussel, in participatie 
met de bewoners van de Anneessenswijk. Het 
waren de kandidaat-bewoners die stap voor stap 
het project uitwerkten en na de toewijzing van 
de woningen het concept mee invulden. Zij wil-
len als groep geen gesloten eiland vormen, maar 
zich integreren in en openstaan voor de buurt.

In maart 2018 trekken de eerste bewoners in het nieuwe gebouw en op 9 mei wordt het officieel geopend. Zo-
dra alle bewoners zich genesteld hebben, begint het echte werk. Aanvankelijk is er begeleiding om als groep te 
leren samenwonen en samen initiatieven te nemen. Op termijn vormen de bewoners een autonome woongroep 
met de intentie als zorgzame buren samen te leven. Eens het lokaal dienstencentrum er is, zullen de bewoners 
die lokalen kunnen gebruiken voor hun gemeenschappelijke activiteiten.

Het Kenniscentrum WWZ initieerde dit project. In het najaar verschijnt een Cahier over dit woon- en leefproject 
met getuigenissen van bewoners en begeleiders.
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Wij bieden u graag onze ondersteuning aan!

Elk bouwproject is erg verschillend: andere partners, andere 
locatie, andere doelen, andere doelgroepen. Het maakt van ieder 
bouwproject een nieuwe uitdaging. De concrete ondersteuning 
die het Kenniscentrum WWZ biedt bij de ontwikkeling van 
nieuwe woonzorgprojecten, kan heel verschillend zijn.

Interesse in 4 uur gratis projectondersteuning?

We hebben heel wat knowhow in huis over co-housing met ouderen en personen met 
een handicap, de uitbouw van een zorgknooppunt en een actief zorgzame buurt.  Naast 
advies over toegankelijkheid, doorgankelijkheid en aanpasbaarheid van woningen 
kunnen we ook begeleiding bieden over samenwonen, de keuze van bewoners, het 
woontraject … 

Ben je geïnteresseerd, laat het ons weten. Uit de inzendingen verloten we 4 x 4 
uur projectondersteuning. 
Contacteer Jeroen Dries: jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be.

• Voorbereiding en locatie
o Onderzoek naar de noden van de wijk: waar zijn hiaten?
o In kaart brengen van de zorgvraag en het zorgaanbod in de buurt.
o Een locatie vinden, onderhandelen met de eigenaar.

• Ideeën en concepten voorstellen en uitwerken
o Schetsvoorstel architectuur uitwerken.
o Partners zoeken voor de realisatie (bv. een centrum voor dagverzorging, een lokaal 

dienstencentrum, een sociaal verhuurkantoor, een thuiszorgdienst, sociale organisaties, de 
gemeente, het OCMW …)

• Een eerste raming van de kostprijs en de financiële haalbaarheid
o Uitwerken van een eerste financiële prognose.
o Uitwerken van een doorgedreven haalbaarheidsstudie (kostprijs van de bouw en zorg).
o Advies over financiële instellingen en formules.
o Zoektocht naar een promotor, contacten leggen met ontwikkelaars.

• Hulp bij het overleg met de verschillende overheden
o Contact met de overheden om mogelijke erkenning, subsidies en stedenbouwkundige 

haalbaarheid te onderzoeken.
o Ondersteuning bij de opmaak van subsidieaanvragen.

• Projectmanagement
o Begeleiding van de samenwerking tussen verschillende partners.
o Ondersteuning en begeleiding van de ontwerpfase naar de operationele fase.
o Coördinatie van de bouw, van plannen tot de definitieve oplevering. Opvolging van de 

werfvergaderingen.
o Stimuleren van de participatie van de eindgebruikers tijdens het bouwproces.
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Woningaanpassing
www.woningaanpassing.be

Wordt u soms duizelig als u iets opraapt? Geraakt u moeilijk in of uit uw bad? Hoort u de bel niet
altijd? Bent u al eens (bijna) gevallen? Of zijn er andere dagelijkse handelingen die soms moei-
zaam verlopen? Om aangenaam en comfortabel te wonen, moet de woning aangepast zijn aan de 
noden, mogelijkheden en beperkingen van de bewoners. Om zo lang mogelijk in de eigen woning 
te kunnen blijven wonen, maken enkele kleine of grotere aanpassingen vaak een groot verschil. Ze 
maken het leven in huis gemakkelijker en veiliger.

Het Steunpunt Woningaanpassing Brussel, een samenwerkingsverband op initiatief van het 
Kenniscentrum WWZ en de Regionale Dienstencentra (Socialistische Mutualiteit en Christelijke 
Mutualiteit), biedt advies en ondersteuning aan iedereen die baat heeft bij een kleine aanpassing 
in zijn woning en richt zich vooral tot ouderen en personen met een beperking. Bovendien biedt 
het gratis begeleiding aan. Wilt u een beroep doen op het Steunpunt Woonaanpassing Brussel? 
Neem dan zeker contact. Dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Het Steunpunt Woningaanpassing Brussel heeft vrij-
willigers die kosteloos bij u langs komen om samen uw 
woning te toetsen op eventuele zwakke of gevaarlijke 
situaties. Na een eerste rondgang, kunt u gespecialiseerd 
advies krijgen van een ergotherapeut. Samen kunnen 
jullie oplossingen bekijken en beslissen wat het meest 
aangewezen is. 

De ideale woning heeft 
geen losliggende tapij-
ten. Indien u ze toch wilt 
houden, zorg dan dat ze 
vast liggen. Dit kan door 
er een antislip ondermat 
of antislipstrips onder te 
leggen

Om gemakkelijk uit de 
douche te kunnen stap-
pen, is een handgreep 
gemonteerd aan de 
wand buiten de douche. 
De handgrepen bij het 
bad zijn zo geplaatst dat 
u uzelf makkelijk kunt 
optrekken om van een 
lig- tot een zitpositie te 
komen.

Vooral wanneer u minder mobiel 
bent of last hebt van duizeligheid 
is het gebruik van een trap niet 
zonder risico’s. Om ongelukken te 
voorkomen is het van groot belang 
om een goed houvast te hebben bij 
gebruik van de trap. Het aanbren-
gen van een tweede trapleuning 
geeft extra steun. Indien de 
plaatsing van een tweede 
leuning niet mogelijk is, 
kunt u één of meerdere 
beugels aanbrengen 
daar waar mogelijk. 
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Een collectief, betaalbaar en 
kwalitatief renovatietraject!

Reno-Lab-C wil een aanpak realiseren voor collectieve 
renovaties bij particuliere eigenaars/verhuurders die 
vandaag niet aan renoveren toekomen.  Kenniscentrum WWZ 
coördineert het project.

In de historische wijken van Sint-Jans-Molenbeek zullen een 80-tal 
woonscans en een 30-tal diepteanalyses worden uitgevoerd. Een 
doelgroep, die nu vaak de architect niet betrekt bij het nadenken over 
hun woning, participeert om zo samen tot een langetermijnvisie op 
de duurzaamheid van hun woning te komen. De toelichting van de 
energieprestatie en een goed (financieel) plan worden gecombineerd 
met een geïntegreerd pakket voor collectieve renovatie. Naast de 
financiële en ecologische voordelen komt het project ook tegemoet 
aan de grote vraag naar het wegnemen van de zorgen omdat de 
administratieve en praktische rompslomp vermindert. De moeilijke 
zoektocht naar aannemers, aanbesteding, opvolging valt voor een 
stuk weg. Naast de verbetering van de gezondheid en het comfort 
van de woningen wordt ook de haalbaarheid van hergebruik 
van materialen onder de loep genomen en er worden nieuwe 
financieringsvormen onderzocht.
Aan de hand van deze cases in Sint-Jans-Molenbeek zal een draaiboek 
worden opgesteld dat bij opschaling gehanteerd kan worden.  
Voor dit project werken we samen met KU Leuven, de VUB en 
Buurthuis Bonnevie.

Is je woning gelegen in Sint-Jans-Molenbeek, dan bieden wij je gratis begeleiding  voor werken 
die het energiepeil van je woning verlagen. Wij garanderen dat het opvolgen van ons advies een 
positieve invloed zal hebben op je gezondheid, wooncomfort én op de duurzaamheid van de woonst.
Wij bieden:  
- een volledige doorlichting van je woonst; 
- de uitwerking van een financieel plan en een beperking van de administratieve rompslomp;
- het verminderen van de loonkost van de architect door het groepsproject;
- het beperken van de projectkosten van de aannemer door het groeperen van de werken;  
- begeleiden bij het aanvragen van regionale premies;
- uitwisseling van ervaringen en een bezoek aan voorbeeldgebouwen. 
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie, neem dan contact op met Kenniscentrum WWZ - 
Jeroen Dries: jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be

Gratis woonscan
Geniet van een innovatief project 
om je woning te verbeteren! 

Gevelisolatie van de achterbouw.

www.samenrenoveren.be
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Kom eens langs
Zoek je vrijwilligerswerk 
dat bij je past? Wil je 
iets vragen, of eens van 
gedachten wisselen? 
Kom dan langs bij ons 
onthaal in Muntpunt op 
de derde verdieping. Wij 
helpen je persoonlijk in je 
zoektocht naar het ideale 
vrijwilligerswerk. Je kan 
altijd langskomen, vijf keer 
per week, zonder afspraak.

Wij zijn open op
maandag 12 – 14 uur
dinsdag 12 – 14 uur
woensdag 12 – 14 uur
woensdag          17 – 19 uur
donderdag   12 – 14 uur 
In juli en augustus is er 
geen onthaal op woensdag 
van 17 - 19 uur. 

Adres
Muntpunt: 
Munt 6 | 1000 Brussel

Ons onthaal

Steunpunt Vrijwilligerswerk
1. Hoe lang ben je al 
onthaalmedewerker 
bij ons?

2. Waarom ben je 
onthaalvrijwilliger? 

www.steunpuntvrijwilligerswerk.be

Annette

Ik ben begonnen op dins-
dag 4 oktober 2016.

Ik ben gepensioneerd 
na een job in de “kunst”- 
sfeer en moest een 
manier vinden om mijn 
creativiteit kwijt te raken. 
Ik vind het ook leuk om 
nieuwe mensen te leren 
kennen. Ik hou van “men-
sen”. 

Lisbeth

Sinds januari 2018. Om op de hoogte te 
blijven van het aanbod 
van vrijwilligerswerk in 
Brussel, omwille van het 
contact met mensen.

Claudia

Sinds februari 2018. Het is leuk om met zoveel 
verschillende mensen 
in contact te komen en 
ze te kunnen helpen een 
vacature te vinden die bij 
hen past.

Bibi

Ik startte in 2007. Ik heb vrije tijd en ik wil 
graag iets doen voor de 
mensen. Zo leer ik ook 
leuke mensen kennen.

Linda

Ik ben al ongeveer 7 jaar 
onthaalmedewerker.

Ik vond die vacature des-
tijds in de krant Brussel 
Deze Week  en ik dacht: 
“Dat is iets voor mij! Om-
gaan met mensen.”

In 2018 verschijnt een 
Cahier van het 
Kenniscentrum WWZ over 
het vrijwilligerswerk.
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3. Wat is jouw favo-
riete plek in Brussel?  

4. Wat is de grappigste 
/ raarste vraag die je al 
kreeg van een bezoeker? 

5. Welke fantastische 
vacature raad je bezoe-
kers aan?  

6. Je moet 1 tip geven 
voor iemand die vrijwilli-
gerswerk zoekt. 
Wat zou die zijn?   

Te veel om op te noemen, 
dus zeer moeilijk om er 
eentje uit te pikken ! Ik 
ben in Antwerpen opge-
groeid en emigreerde 45 
jaar geleden naar Brussel. 
Ik hou van Brussel, maar  
ik ben er soms ook een 
beetje kwaad op!

Een gehaaste dame kwam 
naar me toe en vroeg: 
“Waar is de leeslamp?”  
Ik antwoordde  “Sorry, ik 
kan u  niet helpen.” Pas 
na drie keer wist ik dat 
er in het Muntpunt een 
lezersclub bestond die 
“De Leeslamp” heet! 

De meest fantastische 
vacature is er één die bij 
de persoon past.

Blijf niet uit plichtbe-
wustzijn tegen je zin op 
een vrijwilligerswerk 
hangen waar je je niet 
volledig in je sas voelt. 
Iets weigeren mag. Je 
bent ten slotte “vrijwilli-
ger”. Probeer er enkele uit 
tot je de goeie vind. 

De Academie des Arts de 
la Ville de Bruxelles en 
het Atelier in de Huide-
vettersstraat.

Daar zit ik nog op te 
wachten....

Kunstenfestivaldesarts en 
de Zinnekeparade, twee 
typisch Brusselse gebeur-
tenissen.

Doe vooral wat je zelf wil, 
in een omgeving die je 
verrijkt.

Het Albert II Park in Else-
ne, zodra het goed weer 
is ben ik daar vaak te vin-
den met mijn dochtertje.

Ik ben pas begonnen, dus 
tot nu toe heb ik enkel 
een vraag gehad over een 
managementboek dat 
iemand zocht :)

Nederlandstalige ge-
spreksbegeleider op Bab-
belut-conversatietafels.

Kom eens langs bij ons 
onthaal, dan kunnen wij 
je helpen met je zoek-
tocht!

Molenbeek Ben je getrouwd en heb je 
kinderen?

Elke vacature die ‘perfect’ 
aansluit bij de interesse 
van de vrijwilliger.

Doe iets wat je graag doet 
en waar je de mensen en 
de sfeer tof vindt.

Mijn favoriete plek : de 
Grote Markt en de omlig-
gende straatjes.

(Anderstalige) studenten 
in de bib vroegen me hun 
huiswerk te maken.

Een supervacature die 
ik aanraad is de conver-
satietafel, waarschijnlijk 
omdat ik daar ook al lang 
vrijwilliger ben en uit 
ervaring praat.

Ik raad de mensen aan 
om vooral een vacature te 
zoeken die ze heel graag 
zouden doen (niet om 
het even wat te nemen ) 
en vooral wat haalbaar is 
qua ligging, dus te doen 
met vervoer enz.
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Via de klankbordgroep blijft het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Brussel voeling houden met 
de noden van het werkveld en de vrijwilligers 
om degelijke instrumenten en diensten te 
kunnen bieden met betrekking tot het Brussels 
vrijwilligerswerk.

Klankbordgroep

1. Meet

2. Mix

3. Match!

De klankbordgroep bestaat 
uit personen die het Brussels 
(Nederlandstalig) vrijwilligerswerk 
aanhangen, vertegenwoordigen 
of liefhebben. We streven naar 
diversiteit in de samenstelling van de 
groep. Dit is een vertegenwoordiging 
van onderstaande actoren die elk 
op hun manier gelinkt zijn aan 
vrijwilligerswerk:

· Vrijwilligers
· Vrijwilligersorganisatie/initiatief
· Burgerinitiatieven
· Koepelorganisaties
· Doorverwijzers

Daarnaast willen we dat deze 
actoren uit verschillende sectoren 
komen (cultuur, jeugd, sport, welzijn, 
gezondheid, …), met een diverse 
leeftijd en culturele achtergrond. 
Hiermee beogen we een voldoende 
representatieve stem vanuit de groep 
voor het werkveld.

In de klankbordgroep worden actuele 
thema’s rond vrijwilligerswerk 
besproken, burgerinitiatieven nader 
bekeken en nieuwe organisaties 
voorgesteld.

Door verschillende actoren samen te brengen 
stimuleren we informatie-uitwisseling en 
samenwerking tussen de deelnemers.

Steunpunt Vrijwilligerswerk
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Vorming en coaching

Vormingen voor 
vrijwilligers en 
organisaties
Over elk onderwerp kan vor-
ming op maat aangeboden wor-
den. Interesse in een van deze 
vormingen? Als groep, organi-
satie of instelling kan je overleg-
gen over de duur, locatie en prijs 
van het vormingspakket. 
Contact: vrijwilligerswerk@
kenniscentrumwwz.be

Onze vormingen volgen de actuele noden van vrijwilligers en organi-
saties, met voorbeelden geplukt uit de Brusselse praktijk.

Vrijwilligerscoördinatoren, bestuursleden en andere medewerkers 
van vrijwilligersorganisaties, betaald of vrijwillig, krijgen handvatten 
aangereikt om in de praktijk mee de slag te gaan. Onze vormingen 
zijn altijd concreet, gericht op de praktijk en helemaal Brussels. We 
werken in kleine groep, met begeleiders die expert zijn in hun vak.

Onderwerpen die reeds aan bod kwamen:
- Superdivers vrijwilligerswerk, is dat zo anders?
- Werving van vrijwilligers
- Op zoek naar talent met de talentenscan
- Hoe omgaan met kwetsbare vrijwilligers?
- Motivatie en waardering van vrijwilligers
- Vrijwilligerswetgeving en de gratis vrijwilligersverzekering
- Geheimhoudingsplicht
- Grenzen stellen
- Coachen van vrijwilligers

Wil je eens grondig 
stilstaan bij je 
vrijwilligerswerking en 
daarover van 
gedachten wisselen?

Prijs speeddate: gratis voor iedereen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Prijs coachen: € 100 per dagdeel    
voor leden: kennismakingsgesprek  + 1 
consulting gratis.

Prijs trajectbegeleiding: gratis kennis-
makingsgesprek + € 200 per dagdeel 
voor leden: 20% korting.

Contact: vrijwilligerswerk@
kenniscentrumwwz.be

We bieden verschillende formules:
1. Speeddate
Wil je een korte maar stevige introductie in de vrijwilligerswetgeving, 
de nodige documenten, het gebruik van de vacaturebank, de gratis 
vrijwilligersverzekering, en veel meer? Wij komen graag op bezoek 
voor een speeddate.

2. Coachen
Heb je meerdere vragen of begin je nog maar net met het begeleiden 
van vrijwilligers? Dan kan je voor een persoonlijke coachingssessie 
langskomen. We vertrekken van jouw specifieke vragen en noden als 
vrijwilligerscoördinator of -verantwoordelijke. We bekijken samen de 
huidige situatie binnen je vrijwilligersorganisatie en geven jou gerich-
te feedback bij bijvoorbeeld: 
- het organiseren van een wervingscampagne voor nieuwe leden;
- het opstellen van een vacature voor vrijwilligers;
- moeilijkheden met een vrijwilliger.

3. Trajectbegeleiding
Wil je meer dan informatie en feedback? Dan gaan we samen aan de 
slag voor het uitwerken van een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid in 
functie van jouw organisatie. Dit gebeurt bij voorkeur met andere 
personen uit jouw vrijwilligersorganisatie (vrijwilligerscoördinator, 
vrijwilliger(s), personeelsverantwoordelijke, ...). In het kennisma-
kingsgesprek tekenen we de lijnen uit voor de trajectbegeleiding.
Bijvoorbeeld:
- begeleiding bij de visiebepaling (de plaats van de vrijwilliger in de 

organisatie, waarom werken wij met vrijwilligers etc.);
- ondersteuning bij rekruteren, onthalen, coachen, evalueren, exit van 

vrijwilligers;
- workshops met je vrijwilligers voor de evaluatie van je huidige wer-

king (flexivol).
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Oktober 2017 

Expeditie Begonia – 
Nederland

700 deelnemers konden 
kennis maken met meer 
dan 60 inspirerende 
variaties in wonen en 
zorg.  Het Project ‘Sa-
menhuizen’ uit Brussel 
was één van de bestem-
mingen tijdens deze 
expeditie.

Inspiratie in 
binnen- en buitenland

Maart 2017
 
Excursie ‘Innova-
tieve woonzorg in 
Nederland’

Een tweedaags werk-
bezoek georganiseerd 
i.s.m. Debeco-Arant en 
Aedes-Actiz. Een 
15-tal  terreinwerkers 
en beleidsmakers uit 
Vlaanderen en Brussel 
trok mee op pad naar 
inspirerende woonzorg-
praktijken in de regio 
Utrecht.

April   2017
 
Eniec Pècs

Sinds 2011 nemen we 
deel aan de jaarlijkse 
bijeenkomsten van 
ENIEC, (European Net-
work Intercultural El-
derly  Care). Een 50-tal 
professionals uit heel 
Europa komt samen 
om uit te wisselen en 
te leren over diversiteit 
en  cultuursensitieve 
ouderenzorg. Dit  jaar 
stond de situatie van 
de (oudere) Romamin-
derheden  in Hongarije 
centraal. 

September 2017
 
Zorgvastgoed 
België

Jaarlijks organiseert 
Spryg een congres over 
zorgvastgoed in België. 
Er werden vijf vernieu-
wende visies of pro-
jecten voorgesteld die 
tegemoetkomen aan de 
wensen van de zorgbe-
hoevenden. We gaven 
tijdens het debat onze 
reflectie op de voorge-
stelde concepten.

www.kenniscentrumwwz.be/inspiratie
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December  2017
 
Wervik & PRoF

Ook in eigen land valt 
inspiratie te halen.  
Met een groepje van 
8 trokken we naar 
West-Vlaanderen en 
maakten we kennis met 
de Woonzorgzone van 
Wervik, een project met 
een stevige en gedra-
gen visie,  en met PRoF 
in Poperinge, pioniers 
in het denken over en 
bedenken van zorgin-
frastructuur en -techno-
logie van de toekomst. 

November  2017 

Bezoek uit Lille

Les Petit Frères des 
Pauvres, een buren-
hulpnetwerk met anten-
nes over heel Frankrijk, 
kwam een kijkje nemen 
bij de Alliantie van het 
Buurtpensioen (nu 
Samen Toujours) en ze 
nam de tijd voor een 
uitwisseling vanuit een 
rijke ervaring en de 
concrete praktijk. 

Oktober  2017 

Towards Cities for 
the people – 
Brussel Heizel

Dit symposium geor-
ganiseerd door Cepess 
boog zich over de 
uitdagingen voor een 
leefbare stad. Daarbij 
hoort ook een zorgzame 
stad. We mochten er 
onze visie op de Actief 
Zorgzame Buurt komen  
toelichten tijdens één 
van de workshops.

December  2017 

ZorgSamenStraten

Een Antwerps burgeri-
nitiatief waarbij (kwets-
bare) bewoners uit de 
straat elkaar ontmoeten 
en helpen. Tijdens het 
symposium vertelde 
de betrokkenen over 
het hoe, wat, waar en 
waarom. Wij gaven 
samen met het kabinet 
Vandeurzen een reflec-
tie vanuit de beleidsont-
wikkelingen op buurt-
gerichte zorg. 



Ke
nn

isc
en

tr
um

w
 W

W
Z

32

Housing First vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten en Finland en werd midden 
jaren 2000 door wijlen Antoine Galle van Diogenes in de Brusselse Nederlandskundige 
sector dak- en thuisloosheid geïntroduceerd. De aanpak breekt met de idee van de 
woonladder, waarbij ervan uitgegaan wordt dat huisvesting het eindpunt is van een (lang) 
re-integratieproces van daklozen. Het wil starten met de daklozen een woonst aan te beiden 
om vervolgens andere problemen aan te pakken. 

De koepel Housing First Brussels (www.housingfirstbrussels.be/nl) en verschillende organisaties 
voor dak- en thuislozen richten zich met hun projecten tot daklozen met een veelvoud van 
problematieken: maatschappelijke onzekerheid, geestesziekte, verslavingen en/of lichamelijke 
aandoeningen. De woningen zijn individueel en de huurprijs is betaalbaar. Er zijn geen 
voorwaarden op het vlak van behandeling of ontwenning. De begeleiding kan intensief zijn (24/7 
beschikbaarheid), is op maat, mobiel en geschiedt op vrijwillige basis. 

De eerste resultaten van Housing First zijn bijzonder hoopvol, ook in België. In ons land zijn liefst 
93% van de bewoners in het Housing First concept na 2 jaar nog steeds weg van de straat. Het 
Kenniscentrum WWZ en het Regio-overleg organiseerden in het voorjaar van 2017 een infosessie 
voor de sector. Enkele Brusselse projecten stelden zich voor. Van deze presenteren we er hier twee.

Housing First: een succesvol verhaal

• de aanleiding was de vaststelling dat verzorging op straat weinig 
invloed heeft op de sterftecijfers van zij die op straat leven

• 49 cliënten krijgen begeleiding op maat (erg verschillend qua intensi-
teit). De begeleiding duurt zo lang als nodig

• vooraf is er begeleiding op straat om de persoon voor te bereiden op 
het verblijf in een woning

• elke cliënt wordt ondersteund door een “pôle de logement” die 
  bestaat uit 10 professionelen: o.a.  verpleegsters, artsen, 
  psychologen en sociaal assistenten 
• men streeft er naar om de begeleiding te verzelfstandigen en te laten 

opnemen door vrijwilligers
• samenwerking met een Sociaal Verhuurkantoor en private eigenaars 
• een architect maakt het creëren van woongelegenheden mogelijk 
• het project is 100% succesvol. 

Housing First project Straatverplegers

Dak- en thuislozenzorg

www.kenniscentrumwwz.be/ondersteuning-sector-thuislozen

Een project dat kosteloze medische hulp biedt aan straatbewoners.
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• heeft een lange voorgeschiedenis: 
• sinds 1999: het project “Soutien au Logement” voorziet woonbegeleiding tot de leefsituatie min of meer is 

gestabiliseerd. In 2016 begeleidden ze 60 personen
• 2012 project “STIB/MIVB”. Uitgangspunt waren twee vragen: hoe komt het dat er zoveel mensen in de me-

trostations wonen en leven, en hoe ervaren de medewerkers van de vervoersmaatschappij dit? 
• Housing First startte in november 2016 en de eerste woningen zijn sinds januari 2017 bewoond. Toen betrof 

het zeven personen, maar het doel is om 15 tot 20 cliënten per jaar te huisvesten
• centrale principes: werken aan herstel, werken met positieve krachten en aandacht voor stabiliteit, lange ter-

mijn oplossingen en rekening houdend met een langzame evolutie
• de betrokken medewerkers van Diogenes worden gedetacheerd naar andere organisaties. De “capteurs des 

logements” (huizenjagers) werken in het team van l’îlot, terwijl de begeleiders het team van Puerto verster-
ken. De werkwijze is bewust gekozen om deze organisaties te sensibiliseren en te ondersteunen aangaande 
Housing First voor personen in zeer precaire, kwetsbare situaties

• beschikbare woningen vinden, blijft moeilijk in Brussel. Diogenes maakt o.a. gebruik van een hotelkamers om 
meteen de eerste stappen te kunnen zetten (documenten in orde brengen, vervangingsinkomen aanvragen ...). 
Dit is echter niet optimaal, want het is een dure oplossing. 

Housing First project Diogenes

Op het Regio-Overleg werden enkele knelpunten aangehaald:
• het gebrek aan beschikbare woningen. De Housing First-teams zijn 

daarom zeer creatief in het zoeken en vinden van woningen. Ze maken 
afspraken met Sociaal Verhuurkantoren, nemen huizenjagers in dienst, 
onderhandelen op de private markt, creëren nieuwe woningen enz. 

• Het gebrek aan begrip van de burgers voor dak- en thuisloosheid. De 
vooroordelen zijn groot, net zoals het wantrouwen

• doorverwijzing vanuit onthaaltehuizen is niet mogelijk. Het doelpubliek 
voor Housing First projecten komt niet helemaal overeen met dat van 
onthaaltehuizen

• verschillende beleidsdomeinen interfereren en verhinderen een gedra-
gen visie

• Housing First is geen wondermiddel; het is één van de mogelijke oplos-
singen. Het principe mag geen slachtoffer worden van zijn eigen succes 
en worden ingezet om besparingen door te voeren in de sector. 

Enkele struikelblokken

Het Kenniscentrum WWZ combineert sinds 2017 de pijlers welzijn, wo-
nen en zorg en volgt de ontwikkelingen met betrekking tot huisvestings-
gerichte aanpak van dak- en thuisloosheid nauwgezet op. Via de onder-
steuning van het Regio-Overleg willen we de uitwisseling over het thema 
in de sector bevorderen.  We verkennen eveneens de mogelijkheid om de 
Housing First aanpak te ondersteunen in Brussel via projectontwikkeling 
of het creëren van beschikbare woningen.

Tijdens de Eerstelijnsmeeting (15 maart 2018) verzorgde het Kenniscen-
trum WWZ een workshop waarbij het centrale thema middelengebruik 
toegelicht werd door de sector dak- en thuislozen. De Straatverplegers, 
project Lama en La Strada benaderden elk op hun manier de problema-
tiek en boden antwoorden.
Meer info over de Eerstelijnsmeeting: http://www.kenniscentrumwwz.
be/agenda/eerstelijnsmeeting-2018-middelengebruik 
Van 5 tot 9 november 2018 organiseert het Kenniscentrum WWZ i.s.m. 
AMA, de Bico-Federatie en het CMDC de Week van de Thuislozenzorg.

Diogenes wil een brug leggen tussen de straatbewoners en de sociale dienstverlening.
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Vraag jij soms hulp aan 
familie, vrienden of kennissen?

Buren FamilieVrienden

Aantal deelnemers dat zelden een beroep doet op iemand uit zijn persoonlijk netwerk.

Aantal deelnemers dat het voorbije jaar hulp vroeg aan iemand.

58% 49% 13% 21% 23% 68% 59% 20% 19% 31%52% 67% 41% 36% 21%

Kunnen Brusselaars terecht bij hun buren, vrienden, familie of gezin als ze hulp nodig hebben voor praktische 
zaken, emotionele steun, gezelschap, zorg voor kinderen of medische verzorging? I.s.m. Inclusief Brussel hielden 
we daarover een enquete in 1000 Brussel bij 212 bezoekers van Het Muntpunt, De Markten, Bij Ons-Chez Nous, 
Hobo en ONE. Uit dit onderzoek van het Kenniscentrum WWZ blijkt:
• dat een grote groep Brusselaars in hun persoonlijk sociaal netwerk bij weinig mensen terecht kunnen voor 

hulp.
• dat zeker mensen in armoede nauwelijks een persoonlijk sociaal netwerk hebben waar ze bij iemand terecht 

kunnen.

25% 25% 15% 7,5% 9% 25% 62% 12% 6% 37%58% 69% 18% 4% 16%
emotionele 
hulp

praktische 
hulp

Hoe ziet mijn persoonlijk sociaal netwerk eruit?
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Ik heb geen familie in BrusselIk heb geen vrienden 
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Ik ken maximaal 2 buren bij 
voornaam
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• Het Muntpunt
• De Markten
• Bij Ons-      

Chez Nous
• Hobo vzw
• ONE

De Vlaamse Overheid kiest voor vermaatschappelij-
king van de zorg. Het doel is dat mensen steeds meer 
terecht kunnen bij hun naasten voor dagelijkse hulp en 
informele zorg. 

Dit onderzoek levert drie aanbevelingen op:

Burgers die ondersteuning en zorg willen bieden 
aan familie, vrienden en buren, moeten daar zelf 
in ondersteund worden (versterking draagkracht). 
Hulp bieden is de beste garantie om zelf op een 
zorgkrachtig netwerk te kunnen terugvallen. Het is 
geven en nemen, maar het begint bij geven.

Een onderzoek bij 212 Brusselaars
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Gezin

73% 71% 36% 18% 80%

Enkele resultaten

53% 68% 28% 5% 45%

Dit onderzoek onderzocht het verband tussen iemand zijn 
sociaaleconomische positie (een betaalde baan, een hoog of een laag 
inkomen, een hoog of een laag diploma of al dan niet dakloos zijn) en de 
mate waarin hij op hulp kan rekenen in zijn persoonlijk sociaal netwerk.

Bezoekers van deze 5 organisaties namen deel aan het onderzoek

Ik ben alleenstaand
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Het Muntpunt 

De Markten 

33 Middenklasse

29
Middenklasse

Bibliotheek

Bij Ons-Chez Nous Personen met een bijzonder precaire 
socio-economische positie46

Gemeenschapscentrum

Vereniging waar armen het woord nemen

Hobo vzw 

ONE 

Personen met een bijzonder precaire 
socio-economische positie41

40 Personen met een zwakke socio-
economische positie (vnl. vrouwen en 
eerstegeneratiemigranten)

Dagcentrum voor thuislozen

l’Office de la Naissance et de l’ Enfance

189 standaardinterviews en 23 diepte-interviews leverden volgende 
resultaten op: 

• Hoe lager iemand zijn inkomen, hoe minder hij kan terugvallen 
op een persoonlijk sociaal netwerk. Hoe minder sterk men 
staat, hoe minder zorg het kerngezin kan bieden. 

• Mensen in armoede zijn terughoudend om hulp te vragen, 
hebben minder vertrouwen in anderen, en kunnen weinig 
investeren in zorg en ondersteuning. Daardoor verbrokkelt de 
zorgkracht van hun persoonlijk sociaal netwerk nog meer. Hoe 
zwakker iemand zijn sociaaleconomische positie, hoe minder 
hij een beroep kan doen op anderen. 

• Voor wie sociaaleconomisch zwak staat, heeft regelmatig 
contact met professionele hulp een gunstig effect op de 
contacten met buren en vrienden.

3
Veel burgerinitiatieven en etnische-
culturele zelforganisaties bieden 
onderlinge steun en hulp. Zij bieden vaak 
een warm onthaal en een veilige plek voor 
lotgenoten in Brussel. Deze inzet moet 
ondersteund en gevaloriseerd worden.

Formele en informele zorg zijn complementair en versterken 
elkaar. Beide zijn nodig, zeker om kwetsbare mensen te 
ondersteunen (krachtgerichte hulpverlening).
- Dat burgers elkaar helpen, mag geen  reden zijn om 

te besparen op formele zorg (thuishulp, gezinszorg, 
verpleging).

- Als de informele zorg ontbreekt, wordt de formele zorg nog 
belangrijker. Het kan nodig zijn om blijvend langdurige zorg 
aan te bieden, of om die te bieden zonder dat iemand daar 
om vraagt (outreach).
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In 2018 verschijnt een Cahier van het Kenniscentrum WWZ over dit 
onderzoek.

w
w

w
.kenniscentrum

w
w

z.be/onderzoek-zorgnetw
erken
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De kracht van cartografie!

Bovenstaande kaart toont duidelijk dat in de kanaalzone en de direct aangrenzende wijken in Molenbeek, An-
derlecht Schaarbeek en Sint-Joost geen woonzorgcentra zijn. Het Kenniscentrum WWZ gaat steeds op zoek naar 
plekken met minder woonzorgaanbod en ontwikkelt er multifunctionele, kleinschalige projecten, geïntegreerd 
in de wijk.

De huurprijs van de assistentiewoningen 
in deze wijk bedraagt 2000€/maand.   
Bewoners van de sociale woningen in de 
buurt kunnen bij het ouder worden hier 
niet terecht. 

In Kuregem is er geen woonzorgcentrum. 
Tevens zijn er weinig andere sociale acto-
ren waarop de grote groep multiculturele  
ouderen beroep kan doen.

Het OCMW van Brussel sloot hun rust- en 
verzorgingstehuis ‘Pacheco’. Er ontstond 
een zone met straal 1,5 km zonder woon-
zorgcentrum.   

Het is vandaag wezenlijk dat planners, 
stedenbouwkundigen en professionelen uit de zorg- en 
welzijnssector de dialoog aangaan en elkaar versterken. 
Samen kunnen zij antwoorden bieden op de noden van 
zorgbehoevende en kwetsbare stedelingen. Dit betreft 
zowel de leefomgeving (publieke ruimte, mobiliteit, 
huisvesting…) als de infrastructuren voor zorg en welzijn in 
de buurt.
Om een goed zicht te krijgen op het aanbod in Brussel 
is het belangrijk het op een visuele wijze in kaart te 
brengen. Daarvoor werken we met het Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad. 
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Het Vlaams Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 is een integraal decreet dat de Vlaams erkende voorzieningen 
in de thuiszorg en residentiële zorg voor ouderen regelt. De fundamenten van dit decreet – aanbieden van zorg 
op maat, werk maken van een zorgcontinuüm, betere afstemming tussen werkvormen, verhoogde kwaliteit van 
wonen met zorg – blijven vandaag overeind. Door de zesde staatshervorming kreeg de Vlaamse overheid er tal 
van bevoegdheden inzake zorg en gezondheid bij, demografische ontwikkelingen dagen uit tot nieuwe oplossin-
gen, woonzorgvoorzieningen worden geconfronteerd met nieuwe realiteiten, behoeften en verwachtingen ten 
aanzien van de zorg. 

En dus vond Minister Vandeurzen het tijd voor een actualisatie van de regelgeving en een herziening van het 
woonzorgdecreet.    

Het startsein hiervoor werd al in 2015 gegeven met de oprichting van een denktank of Taskforce Ouderenzorg, 
waaraan ook het Kenniscentrum WWZ deelneemt . Deze taskforce legde de basis voor een nieuw beleid vast in 
de visienota “Vlaams welzijns-en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda”, die 
door de Vlaams regering werd goedgekeurd in juni 2016.

In een volgende stap (september 2016 - september 2017) werden de verschillende werkvormen uit het woon-
zorgdecreet kritisch tegen het licht gehouden door werkgroepen samengesteld uit leden van het kabinet, de 
administratie, de koepelorganisaties en actoren uit het werkveld. Het Kenniscentrum WWZ kreeg de opdracht 
hierin te ondersteunen en begeleidde de werkgroepen over de Woonzorgcentra, de Dagverzorgingscentra, de 
Lokale Dienstencentra en het concept Zorgzame Buurt. De huidige situatie, knelpunten, mogelijke oplossin-
gen en aanbevelingen voor nieuw beleid werden uitvoering besproken en gebundeld in aanbevelingsnota’s. Zo 
adviseert bijvoorbeeld de nota voor de dienstencentra om het verplicht aantal activiteiten los te laten en een 
veel sterkere focus te leggen op het buurtgericht werken. Bij de dagverzorgingscentra kwamen onder meer de 
financiering en het vervoer uitgebreid aan bod.   

Deze aanbevelingen en voorstellen moeten nu hun weg vinden naar hernieuwde regelgeving. Het Kenniscen-
trum WWZ maakte deel uit van de kabinetswerkgroep die zich in het najaar boog over de actualisatie van de 
structuur van het woonzorgdecreet, de artikelsgewijze bespreking en de opstelling van de memorie van toelich-
ting. Begin 2018 lag het voorontwerp van het woonzorgdecreet klaar voor verder politiek overleg. De ambitie 
is om nog deze legislatuur een nieuw woonzorgdecreet te kunnen goedkeuren en tot uitvoeringsbesluiten te 
komen. Ook dit verdere traject zal het Kenniscentrum WWZ blijven volgen, niet in het minst met het oog op een 
optimale toepassing ervan in Brussel. 

Ondersteuning bij actualisering 
van het Vlaams Woonzorgdecreet

Mee vorm geven aan het beleid

www.kenniscentrumwwz.be/beleidswerk
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w

 W
W

Z



Ke
nn

isc
en

tr
um

w
 W

W
Z

38

In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest komen diverse beleidslijnen samen. De Federale 
staat, Gemeenschappen, Gewesten en lokale overheden willen allen vorm geven aan de 
toekomst van de zorg en ondersteuning voor de kwetsbare Brusselaar. 

De Vlaamse overheid kiest voor een systeem van Persoonsvolgende Financiering (PVF) 
waarbij de cliënt zelf de regie (en middelen) krijgt om zijn zorg en ondersteuning mee te 
organiseren en betalen. 

Dit systeem wordt al toegepast binnen de sector personen met een handicap en zal in de toekomst 
via de Vlaamse Sociale Bescherming worden uitgerold binnen de ouderenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg en gezinszorg. Deze grote veranderingen brengen een heleboel nieuwe termen, 
regels, voorwaarden en kansen met zich mee. 

Het Kenniscentrum WWZ ondersteunt partners door hen wegwijs te maken in de begrippen, 
regels en uitzonderingen. Daarnaast gaan wij ook graag in overleg om met jullie na te denken 
over de kansen en uitdagingen die de Persoonsvolgende Financiering en de Vlaamse Sociale 
Bescherming met zich meebrengen. 

a) Niet waar: er is een 
overgangsmaatregel tot 2022, 
tot dan verandert er niets 
b) Niet waar: er is een 
overgangsmaatregel tot 2022, 
tot dan verandert er niets
c) Waar
d) Niet waar: je kan je ook 
aansluiten bij de (neutrale) 
Vlaamse zorgkas.

Antwoorden quiz

Complexe informatie hapklaar gemaakt

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB)

ZorgticketsZorgbudgetten

• cashbedragen;
• stelt zorgbehoevenden in staat om bv. zelf extra 

ondersteuning te kopen;
• Bestaat uit drie vormen:
       1. zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden   
           (zorgverzekering);
       2. zorgbudget voor personen met een handicap   
           (basisondersteuningsbudget, Bob);
       3. zorgbudget voor ouderen met een zorgnood   
           (tegemoetkoming hulp aan bejaarden, Thab).

In Brussel kan je een Thab niet aanvragen via de 
Vlaamse Sociale Bescherming, maar moet je dit 
nog doen via de oude procedure van de Federale 
overheid.

• vouchersysteem;
• stelt zorgbehoevenden in staat om zelf zorg en 

ondersteuning te organiseren;
• werkt via derdebetalersysteem;
•  vanaf 2019 geïntroduceerd in (Vlaams 

erkende) residentiële ouderenzorg.

Vanaf 2019 wordt ook een vergoedingssysteem 
geïntroduceerd voor hulpmiddelen

is een solidair verzekeringssysteem dat voor alle inwoners van Vlaanderen verplicht is. Brusselaars kunnen zich 
vrijwillig aansluiten vanaf hun 26ste. Indien je zorgbehoevend en aangesloten bent, kan je beroep doen op:

Test je kennis

De veranderingen in het decreet zijn onvoldoende gekend. Kloppen onder-
staande beweringen of niet?
a) ik kan mijn tegemoetkoming in de zorgverzekering enkel inzetten in een 

Vlaams erkend woonzorgcentrum;
b) vanaf 2019 kan je niet meer terecht in een Vlaams erkend woonzorgcen-

trum zonder aansluiting bij de VSB;
c) de wachttijd voor een zorgverzekering is nog slechts 5 jaar;
d) Je moet bij een Nederlandstalige mutualiteit zijn aangesloten om beroep 

te kunnen doen op de VSB.

www.kenniscentrumwwz.be/bekendmaking-vlaamse-sociale-bescherming
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Meer info ? 

Willen jullie graag meer infor-
matie over deze ontwikkelin-
gen? Of willen jullie misschien 
eens nadenken over de kansen 
en mogelijkheden die dit sys-
teem heeft? Contacteer dan ze-
ker het Kenniscentrum WWZ! 
sjoert.holtackers@
kenniscentrumwwz.be

Het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (2006) stelt dat personen 
met een beperking volwaardige mensen met gelijke rechten zijn. Zij zijn burgers die alle kansen moeten krijgen 
om inclusief, volwaardig en zonder discriminatie deel uit te maken van de maatschappij.

In 2010 presenteerde Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen zijn nota ‘Perspectief 
2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap’. Dit plan schuift elf strategische projecten 
naar voren om tegen 2020 twee belangrijke doelstellingen te bereiken:
- zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood,
- vraaggestuurde zorg en assistentie voor geïnformeerde gebruikers.

Persoonsvolgende Financiering voor personen met een handicap

Het Persoonsvolgend Budget (PVB)

is een gepersonaliseerd bedrag voor personen met een zwaardere zorgnood, waarmee 
zij hun zorg en ondersteuning kunnen inkopen bij een door het VAPH erkende dienst. 
Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld persoonlijke assistenten aanwerven, thuishulp 
aanvragen, naar een dagcentrum gaan, een vrijwilliger inschakelen om boodschappen 
te doen. De cliënt kan ervoor kiezen dat zijn toelage in cash wordt uitbetaald of in 
vouchers (tickets). Een combinatie van beide systemen is ook mogelijk. De besteding 
van de middelen moet altijd verantwoord worden.

Het Basisondersteuningsbudget (BOB)

is een forfaitair bedrag van 300 euro per maand, vrij te besteden en niet be-
last. Het wordt toegekend aan mensen met een erkende handicap en een door 
het VAPH vastgestelde ondersteuningsnood. Het biedt mensen met een niet al 
te zware zorgnood de kans om dagelijkse diensten in te kopen zoals poetshulp, 
huishoudhulp, een psycholoog, dienstencheques, enz.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

biedt voorzieningen erkend door het Vlaams Agentschap Personen emt een handicap 
(VAPH) de mogelijkheid om personen zonder een erkende handicap te begeleiden. Zo 
kunnen zij ook groepen bereiken die geen VAPH-erkenning hebben of willen, maar die 
wel nood hebben aan gespecialiseerde zorg of ondersteuning. Het biedt personen met 
een (vermoeden van) handicap de kans om specifieke begeleiding te ontvangen zonder 
daarvoor eerst een erkenning te moeten aanvragen. Het aantal contactmomenten bij een 
RTH-begeleiding zijn jaarlijks beperkt. Wie intensievere begeleiding nodig heeft, kan 
overwegen om een Persoonsvolgend Budget (PVB) aan te vragen.

Om deze doelstellingen te realiseren hebben minister vandeurzen en het VAPH verschillende hefbomen 
ontwikkeld. Drie van deze zijn :



Ke
nn

isc
en

tr
um

w
 W

W
Z

40

- Waar is de dichtstbijzijnde kinderopvang en consultatiebureau?
- Welke organisatie kan bij mij klusjes komen uitvoeren?
- Hoe geraak ik aan een lijst van jongereninformatiepunten voor mijn 

mailing?
- Wat is woningaanpassing nu precies? Wat kost het en wie kan me 

daarbij helpen?
- Comment expliquer en français que font les Sociale Huisvestings-

maatschappijen?

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen, verzamelt het 
Kenniscentrum WWZ alle adressen van organisaties en zorgverleners 
waar je in Brussel in het Nederlands terecht kan. Het Brussels Zak-
boekje is een gedrukte adressengids voor welzijn en gezondheid. U 
vindt deze gegevens ook op de websites Sociale Kaart (www.desocia-
lekaart.be), Zorgzoeker (ww.zorgzoeker.be) en Sociaal Brussel Online 
(http://sociaal.brussels).

Elke Nederlandstalige Brusselse organisatie voor welzijn en gezond-
heid hoort thuis op de Sociale Kaart. Als u er nog niet opstaat, bezorg 
ons dan uw gegevens. Wij geven u dan gratis de plaats die u toekomt.
Geraakt u niet meteen wegwijs uit al die informatie, gidsen en web-
sites? Dan zetten wij u graag op weg met ons vormingspakket ‘De 
Sociale GPS’.

Tijdens deze vorming tonen wij eerst wat u allemaal kan vinden en 
hoe u dat moet doen. Daarna krijgt u de kans om te oefenen. U kan 
nadien alles nog eens nalezen in onze handleiding (pdf)

Wij werken graag een aanbod uit op 
maat van uw groep, de vaardigheden 
van uw deelnemers met pc of tablet, 
hun voorkennis van de sociale kaart, en 
de onderwerpen die hen interesseren.
Contact: soka@kenniscentrumwwz.be

De Sociale GPS

Vrijwilligers aan het onthaal hebben soms een uitdagende, 
complexe taak. Zeker in de zorg- en welzijnssector krijgen ze 
te maken met mensen met psychische problemen, mensen in 
armoede, ouderen etc. Mensen vertellen soms spontaan hun 
problemen, dat maakt van een onthaalvrijwilliger ook een ver-
trouwenspersoon. We leren in deze vorming niet om de proble-
men van de cliënt op te lossen maar wel hoe actief luisteren een 
wereld van verschil kan maken.

In deze vorming trainen we een aantal basisvaardigheden voor 
onthaalvrijwilligers:
- Klantgericht onthaal
- Actief luisteren
- Wat is een zorgvraag? Wat is de rol van een vertrouwensper-

soon?
- Samenwerken in teamverband
- Een bezoek aan een andere organisatie die werkt met onthaal-

vrijwilligers
- Een toekomstverkenning: waar willen we in groeien

Bijkomende opties:
- Sociale GPS en doorverwijzen
- Basisprincipes omgaan met diversiteit

De opleiding 
Onthaalvrijwilligers
Het Kenniscentrum WWZ kan voor elke 
organisatie of werking in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dit vormingspakket 
op maat aanbieden.
Samen stellen we een werkschriftje en een 
filmpje over de onthaalvrijwilliger in jouw 
organisatie.
Contact: info@kenniscentrumwwz.be

Vormingen
www.kenniscentrumwwz.be/vormingen
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Een film, een documentaire en een cahier 
= vormingspakket

Het uitgangspunt van dit vormingspakket is het project Samen-
huizen in het centrum van Brussel. De film J’existe! volgt drie 
toekomstige bewoners in de aanloop van hun intrede in het pro-
ject. De documentaire brengt het gemeenschappelijk leven op de 
site in beeld. Het bijhorend cahier zit boordevol  getuigenissen 
van bewoners, begeleiders en alle initiatiefnemers en partners. 
We ontwikkelden met deze ingrediënten het vormingspakket: 
vroeger nadenken over later.
 
Na vertoning van de film en de documentaire gaan de deelne-
mers, onder begeleiding, aan de slag met hun wensen en noden. 
De beelden brengen veel emoties teweeg waardoor zonder 
omwegen iedereen er gemakkelijker toe komt om zijn wensen 
en noden onder woorden te brengen. 
Weg van eenrichtingsverkeer waarbij een expert komt uitleggen 
wat die allemaal weet. De ervaring leert dat het tot een boeien-
de dialoog kan komen onder de deelnemers. Het laat hen niet 
onberoerd en ze blijven er naderhand op terugblikken. 

Vroeger nadenken over later
Het Kenniscentrum WWZ kan voor elke 
organisatie of werking in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest dit vormingspakket op maat 
aanbieden.
Het cahier kan tegen kostprijs verkregen 
worden en bevat tevens de linken naar de 
bewegende beelden. 
Contact: luc.lampaert@kenniscentrumwwz.be

Het doel is basis-expertise rond ‘handicap in Brussel’ te verwerven en te 
delen. Je maakt kennis met medewerkers uit andere sectoren en je wisselt 
ervaringen uit. 

De inhoud is: 
Informatief: 
verhelderingen over erkenningen FOD - VAPH - PHARE; de voorzieningen in 
Brussel en wat ze doen; rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp; 
het persoonvolgend budget.

Handicap / beperking: 
- herkennen van een licht verstandelijke beperking;
- basisinformatie en ervaringskennis over andere handicaps (NAH, autisme,...);
- psychische problematiek en verstandelijke beperking;
- jongeren en handicap; jongeren en gedrags- en emotionele stoornissen;
- tips in de omgang; nuttige contacten.

Methodisch:
- hoe concreter en hoe visueler werken?
- hoe de vraag verduidelijken bij mensen die geen of een onduidelijke of een 

andere vraag hebben?

Andere:
uitwisseling van expertise over gemeenschappelijke domeinen zoals bewind-
voering, verslaving, mensen uit andere culturen, mensen in precaire verblijfs-
statuten... (via casusbesprekingen)

De formule:
- interactief;
- praktijkgericht;
- voor en door medewerkers op de werkvloer;
- inspelend op de noden van deelnemers.

 Basispakket 
‘Handicap in Brussel’
Het Kenniscentrum WWZ 
kan voor elke organisatie of 
werking in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest dit vormings-
pakket op maat aanbieden.
Contact: klaar.de.smaele@
kenniscentrumwwz.be

Inleefmoment autisme
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Publicaties

Samenhuizen

Cahier 1 toont het project Samen-
huizen, een woon- en zorgproject 
in hartje Brussel waar enkele 
jongeren en senioren samenwonen 
met mensen met een geheugen-
stoornis, een verstandelijke beper-
king of een psychiatrische proble-
matiek. In dit cahier vertellen de 
bewoners wat het betekent om 
samen te wonen met mensen die 
ze anders nooit hadden ontmoet. 
De vijf organisaties die dit project 
mogelijk maakten, gaan dieper in 
op wat hen motiveert en inspireert.

Kotosa

Cahier 2 verschijnt naar aanleiding 
van de film ‘KOTOSA – Palavers 
onder de Mangoboom, Le Domai-
ne des Femmes Sages’. In deze 
documentaire reflecteren Afrikaan-
se vrouwen over ouder worden in 
Brussel. De vijf vrouwen in de film 
werken in de zorgsector, en geven 
inzicht in de betekenis van ouder 
worden tussen twee culturen. 

www.kenniscentrumwwz.be/publicaties

Samenwerken 
werkt

Intersectoraal samenwerken is 
vandaag een ingeburgerd begrip in 
het landschap van welzijn, wonen 
en zorg. Hulpverleners uit verschil-
lende sectoren werken samen om 
kwetsbare cliënten te begeleiden in 
alle domeinen van het leven. Veel 
mensen hebben immers een com-
binatie van problemen, wat exper-
tise vergt op verschillende terrei-
nen. Eén hulporganisatie alleen 
kan daar geen afdoend antwoord 
op bieden. Om de kwaliteit van de 
zorg en ondersteuning te verbete-
ren, is samenwerking noodzakelijk.

Cahier 3 brengt meer dan twin-
tig voorbeelden uit de praktijk in 
beeld. Elke samenwerking is an-
ders: andere doelgroepen, andere 
werkvormen, andere thema’s, an-
dere intensiteit. De centrale vragen 
zijn: ‘Hoe komt een kwalitatieve 
samenwerking tot stand?’, ‘Welke 
vuistregels leiden tot een positief 
verhaal?’, ‘Welke modellen bestaan 
er?’, en ‘Wat zijn de voorwaarden 
op het niveau van de cliënt, de 
hulpverlening, de organisatie en 
het beleid?’

Ca
hi

er
s

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing- 
op-het-terrein mee zichtbaar.

De cahiers van het Kenniscentrum WWZ 
brengen viermaal per jaar een concreet 
verhaal over Welzijn, Wonen en Zorg in 
Brussel.

Elk cahier komt tot stand in samenwer-
king met andere partners. Zo kunnen we 
steeds weer nieuwe inzichten en concrete 
praktijken tonen, die inspiratie bieden 
voor meer Welzijn, beter Wonen en pas-
sende Zorg voor kwetsbare bewoners in 
Brussel en in Vlaanderen.

w
w

w
.k

en
ni

sc
en

tr
um

w
w

z.b
e/

ca
hi

er
s



Kenniscentrum
w

 W
W

Z

43

Bouwen aan een 
Actief Zorgzame 
Buurt

Buurtgerichte Zorg wil de hulp en 
zorg voor iedereen - en zeker voor 
de meest kwetsbaren - bereikbaar, 
beschikbaar en betaalbaar houden. 
Van 2014 tot 2016 investeerden 
verschillende projecten in Brussel 
in de uitbouw van Actief Zorgza-
me Buurten, altijd in overleg met 
kwetsbare bewoners. 

Dit boek verzamelt getuigenissen, 
ervaringen en praktijkvoorbeel-
den van hoe de ouderenzorg er in 
de toekomst kan uitzien. Daarbij 
gaan welzijn, wonen en zorg altijd 
samen. De praktijk toont aan dat 
het werkt!

Het project “Ouderen wonen 
Passend (OPA)” is er op gericht 
het zelfstandig wonen van ouderen 
en personen met een zorgbehoefte 
zo goed mogelijk te ondersteu-
nen. Een belangrijke voorwaarde 
daarbij is kwaliteitsvol wonen. 
Het OPA-project focust daarom 
ook op woningaanpassing. Een 
tweede project heeft als doel om 
“Informele Buurtzorgnetwerken 
te ontwikkelen”, door te investe-
ren in het creëren, faciliteren en 
ondersteunen van informele zorg 
(mantelzorg, burenhulp en vrijwil-
ligerszorg). Een derde project is 
“Casemanagement/trajectbege-
leiding binnen een lokaal woon-
zorgnetwerk”. 

Zorginnovatie 
in Vlaamse 
proeftuinen

In 2012 lanceerde de Vlaamse 
Regering een oproep voor proef-
tuinen “Zorginnovatieruimte 
Vlaanderen” om innovatie in de 
ouderenzorg te stimuleren en te 
faciliteren. Het platform “Actief 
Zorgzame Buurt (AZOB)” was één 
van de geselecteerde proeftuin-
platformen. Eind 2013 gingen drie 
projecten van start, verspreid over 
drie stedelijke buurten: Schaar-
beek, Etterbeek en Oud-Merksem 
(Antwerpen). 

Je merkt niet altijd meteen dat 
iemand een verstandelijke beper-
king, een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) of een autisme-
spectrumstoornis heeft.
Hulpverleners voelen soms wel 
aan dat iemand ‘anders’ is, maar 
kunnen niet meteen benoemen wat 
er aan de hand is. Deze brochure is 
voor hen bedoeld.

Sommigen hebben geleerd hun 
beperking te camoufleren of te 
compenseren. Zij beschouwen 
zichzelf niet als iemand met een 
handicap en willen ook niet in dat 
hokje worden gestoken.

Dé manier van omgaan met iemand 
die een beperking heeft, bestaat 
niet. Om iemand passend te kun-
nen helpen, moet je iemand leren 
begrijpen zoals hij werkelijk is, 
verder kijken dan de eerste indruk, 
en leren luisteren naar wat er wer-
kelijk speelt. In deze brochure vind 
je tips om beperkingen te herken-
nen en er mee om te gaan. Je vindt 
ook een overzicht van organisaties 
en publicaties die je verder op weg 
kunnen zetten.

Steeds meer mensen met een 
beperking kiezen ervoor om hun 
leven zelfstandig in te richten en te 
participeren aan de maatschappij. 
Deze brochure ondersteunt hulp-
verleners in hun begeleiding, en de 
samenleving in haar transitie.

Hoe herken ik een 
handicap?
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De vrijwilligers- 
markt anders 
bekeken

Deze praktische gids licht toe hoe 
een vrijwilligersmarkt een bruisen-
de gebeurtenis kan zijn. Niet zo-
maar standjes en bezoekers, maar 
een zorgvuldig opgebouwd initi-
atief dat resultaat garandeert. Via 
een stappenplan, geïllustreerd aan 
de hand van praktijkvoorbeelden 
uit de Vrijwilligersmarkt Superdi-
vers, verneem je hoe jij succesvol te 
werk kan gaan.

Divers 
vrijwilligerswerk, 
inspirerende 
interviews

Vijf Brusselse inspirerende praktij-
ken delen hun verhaal, interessante 
ervaringen en reflecties voor een 
superdiverse vrijwilligerswerking 
die openstaat voor iedereen.

Aan de slag als 
vrijwilliger

Handige samenvatting voor vrij-
willigers over de regelgeving in het 
vrijwilligerswerk. Op elke bladzijde 
van dit boekje vind je een vraag 
met het antwoord. We zeggen waar 
je op moet letten en geven je tips. 
De vragen staan per thema, zo vind 
je vlug wat jij zoekt.
Thema 1: Een vrijwilliger, wat is 
dat?
Thema 2: Vrijwilliger zijn, mag 
iedereen dat?
Thema 3: Een vrijwilligersorgani-
satie, wat is dat?
Thema 4: Een vrijwilliger, is die 
goed verzekerd?
Thema 5: Een vrijwilliger maakt 
kosten, wat nu?
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Externe publicaties

In het zesde hoofdstuk van het Jaarboek 2017 Armoede 
en Sociale Uitsluiting: Tijd voor Sociaal Beleid  focus-
sen Mieke Schrooten, en onze medewerksters Rebecca 
Thys en Els Nolf onder de titel ‘Zelforganisaties in het 
Brusselse lokaal sociaal beleid’ op de specifieke Brus-
selse context die fel verschilt van de Vlaamse context 

op het vlak van lokaal sociaal beleid. Hierbij stellen de auteurs 
etnisch-culturele zelforganisaties centraal en lichten ze toe welke 
rol deze zelforganisaties opnemen inzake sociale dienstverlening 
en welzijnsondersteuning. Daarnaast worden in dit hoofdstuk en-
kele uitdagingen alsook aanbevelingen in de samenwerking tussen 
reguliere welzijnsactoren en zelforganisaties toegelicht.
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/
jaarboek-armoede-oases/

Tijd voor sociaal beleid

Elk jaar houden de Brusselse OCMW’s hun algemene 
vergadering. Dit keer werd ze gewijd aan de begelei-
ding van ouderen in Brussel. 
Na de voorstelling van het activiteitenverslag 2016 

van de Federatie van Brusselse OCMW’s belichtten drie sprekers 
de toekomst van de bejaardenzorg in ons Gewest. Onze mede-
werkster Olivia Vanmechelen lichtte de kijk van de Brusselaar op 
de zorgnoden en -behoeften toe, gaf informatie over de program-
matie-studie over het huisvesten van ouderen in Brussel en legde 
uit hoe je bouwt aan een actief zorgzame buurt. De Nieuwsbrief 
van stad en gemeenten van Brusel-Hoofdstad bracht een uitge-
breid verslag.
http://www.avcb-vsgb.be/nl/Publications/trait-dunion.html 
(nr 101)

Welke toekomst voor onze 
senioren?

Viewz, visie en expertise in welzijn en zorg, boog zich 
over de ouderenzorg in het themanummer: “Ouderen-
zorg, klaar voor de toekomst?”. Onze directeur Her-
wig Teugels vroeg zich samen met Dominique Verté, 

Tine De Vriendt en Bart Denys af: “Zullen ze nog voor ons kunnen 
zorgen?” Onze medewerkster Olivia Vanmechelen gaf “Zestien tips 
voor de uitbouw van een actief zorgzame buurt.”
https://myportal.vandenbroeleconnect.be/nl-be/inhoudstypes/
tijdschriften/detail/79942191920713766/in-gesprek-met-domini-
que-verte?guest#79942191920713766

Ouderenzorg, klaar voor de 
toekomst?

Brussels 
Zakboekje 2017

Het Kenniscentrum WWZ actuali-
seerde de gegevens (adres, contact-
gegevens, openingsuren, om-
schrijving) van de meer dan 2800 
welzijns- en gezondheidsvoorzie-
ningen en openbare en privé-in-
stellingen die voor Nederlandstali-
gen van sociaal belang zijn.

In het Zakboekje vind je een ruim 
overzicht van de hele welzijns- en 
gezondheidssector, gaande van 
het algemeen welzijnswerk, over 
gezondheid, thuiszorg, opleiding en 
tewerkstelling, kinderen en jonge-
ren en ouderen tot de overheids-
diensten. Samen met specialisten 
ter zake volgen we de nieuwste 
ontwikkelingen op de voet zodat u 
meteen de informatie volgens de 
nieuwe regels en structuren vindt. 
Dit jaar werd het hoofdstuk over 
personen met een handicap volle-
dig aangepast aan de persoonsvol-
gende financiering.
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Wedstrijd

Horizontaal
1. Persoonsvolgende Financiering
9. Lokaal Dienstencentrum in 
    Anderlecht
10. Adressengids
13. Buren, vrienden, familie, gezin
14. Onthaalmedewerkster 
       vrijwilligerswerk
16. Uitgave met een concreet 
       verhaal
19. Buren helpen buren
20. Intersectorale reflectiegroep
21. Welzijn, Wonen, Zorg
22. Woonzorgcentrum
24. Woonproject in de Muggenstraat
       Casa ...
25. Nieuwe naam Pieter en Pauwel

Verticaal
2. Vlaamse Sociale Bescherming
3. Met elkaar werkend
4. Lezersclub uit Muntpunt
5. Tool om je woning te verbeteren
6. Tool van de vrijwilligersvorming
7. West-Vlaamse inspiratie
8. Woon- en zorgproject in hartje 

Brussel
11. European Network Intercultural 

Elderly Care
12. Film
15. Medewerker
17. Global Positioning System
18. Zorgzame buurt
23. Housing ...
25. Lokaal Dienstencentrum

Frederic Heymans
Communicatie

Freddy Carremans
Gegevensdeling

Fatima Zeaaj
Administratie & informatie

Els Nolf
Beleidsondersteuning

Cynthia van Thiel
Diversiteit 

Charlotte Hanssens
Het BuurtPensioen

Barbara Fruyt
Vrijwilligerswerk

Afsaneh Younespour
Administratie

Onze ploeg
Onze medewerkers helpen jullie 
graag verder met jullie vragen en 
hun expertise. Jullie kunnen ze 
e-mailen via voornaam.naam@
kenniscentrumwwz.be of info@
kenniscentrumwwz.be. 

Sleutelwoord 1 2 3 1413121110987654

Win een jaarabonnement op onze 
interessante reeks cahiers. 
Deze cahiers van het Kenniscentrum WWZ brengen viermaal per jaar een 
concreet verhaal over Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel. Een abonne-
ment winnen is eenvoudig:
- lees aandachtig dit magazine;
- vul onderstaand kruiswoordraadsel in;
- vind het sleutelwoord;
- stuur dit naar info@kenniscentrumwwz.be met de vermelding “wed-
strijd” voor 30 april 2018.
Uit de juiste inzendingen zal een onschuldige hand de winnaar trekken.

Jeroen Dries
Projectontwikkeling

Herwig Teugels
Directeur

Germaine Vanderstappen
Onthaal & communicatie

Nasira Bahssi
Het BuurtPensioen

Narges Ghiasloo
HR en directiesecretariaat

Olivia Vanmechelen
Zorg & beleidsondersteuning

Rebecca Thys
Sociale uitsluiting

Sarah Eelen
Vrijwilligerswerk

Luc Lampaert
Alternatieve woonvormen

Klaar De Smaele
Intersectorale netwerking

Johan Pletincx
Boekhouding

Sjoert Holtackers
Personen met een handicap

Stefaan Vermeulen
Redacteur
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Blijf op de hoogte!

Onze nieuwsbrieven

De sociale media

Onze website

Onze medewerkers

Onze publicaties

Op onze website 
www.kenniscentrumwwz.be
kom je niet enkel alles te weten over onze 
werking, maar vind je ook nieuws, 
activiteiten en vacatures over de sectoren 
waarmee we werken. Heb je zelf iets te 
melden, laat het ons weten.

Volg, like en converseer met ons op 
Facebook (www.facebook.com/
KenniscentrumWWZ en www.facebook.
com/steunpunt.vrijwilligerswerk) en 
LinkedIn (www.linkedin.com/company/
kenniscentrumwwz).

Onderwerpen uitdiepen en informeren 
doen we eveneens op papier. Naast onze 
cahiers werken we specifieke onderwerpen 
verder uit, schrijven we handleidingen, 
informatiefolders en veel meer. 
www.kenniscentrumwwz.be/publicaties

Een praatje slaan is ook kennisdeling, 
zelfs in de 21ste eeuw. Bel, schrijf of 
klamp onze medewerkers aan.
 www.kenniscentrumwwz.be/team
02/414 15 85, Kenniscentrum WWZ, 
Lakensestraat 76 bus 2, 1000 Brussel. 

Ontvang regelmatig een update over het 
reilen en zeilen in welzijn, wonen, zorg en 
vrijwilligerswerk in je mailbox. Schrijf je in 
voor onze nieuwsbrieven via
www.kenniscentrumwwz.be/
ontvang-onze-nieuwsbrief 

Onze Raad
van Bestuur

Het beleid van het Kenniscen-
trum WWZ wordt in goede 
banen geleid door onze Raad van 
Bestuur. 

Annemie Van de Casteele
Voorzitter
Koen Van den Abeele
Ondervoorzitter
Johnny De Mot
Secretaris
Luc Roose
Penningmeester

Anne Six

Gert Van Snick

Greet Callaerts

Herwig Teugels

Isabel Vlaeminck

Relinde Raeymaekers

Sophie Tobback

Algemene 
Vergadering
De leden van de Raad van Be-
stuur zetelen ook in de Algemene 
Vergadering, sa men met onder-
staande personen. 

Annick Dermine

Eddy Denayer

Greta Claes

Marianne Scheppers

Piet Ketele



Ke
nn

isc
en

tr
um

w
 W

W
Z

48

Titel Kenniscentrum WWZ aan het werk 2017
Auteurs De medewerkers van het Kenniscentrum WWZ
Redactie  Freddy Carremans, Stefaan Vermeulen, Herwig Teugels
Lay-out Freddy Carremans, Frederic Heymans
Foto’s	 www.janvanbostraeten.be	(p.6,7,9,10,15),	Elke	Gutierrez	(p.6,7,9),	

Henri Jacobs (p.7), Layla Aerts (p.1,4,5,18,24), Bart De Wael (p.4,5), 
Livingstone cbva (p.22), freeimages.com/simon slime & andre oli-
viera (p.32,33), freeimages.com/createsima (p.37), Frank Tierens 
(p.41), The Hub (p.21)

Illustraties    Karel Verstreken (p.39), Ronald Heuninck (p.8)
Druk Nevelland Graphics

Dit is een uitgave van
Kenniscentrum WWZ
Lakensestraat 76 bus 2
1000 Brussel
tel. 02 211 02 40
www.kenniscentrumwwz.be	

v.u.
Herwig Teugels
D/2018/13.222/3
maart 2018

• Overname van de tekst is toegestaan, mits bronvermelding.

De projecten worden gesteund door:

RÉSEAUX D’ENTRAIDE - BURENHULP NETWERKEN

Met	de	steun	van	de	Koning	Boudewijnstichting	en	de	Nationale	Loterij.


