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Beste lezer,
2019 wordt een scharnierjaar. Met de verkiezingen in zicht staat het beleid maanden
op een laag pitje, wordt het afwachten welke nieuwe beleidslijnen uitgezet worden,
welke voorstellen de regeerakkoorden wel of niet halen.

Sinds minister Jo Vandeurzen de vermaatschappelijking van de zorg als onderbouw van het welzijnsbeleid
heeft gelanceerd, is er veel veranderd. Hij kon tien jaar lang zijn visie uitbouwen. Decreten werden
aangepast of herschreven, nieuwe regelgeving kreeg vorm. Denk aan de Vlaamse Sociale Bescherming,
de eerstelijnszorg, het hertekende lokaal sociaal beleid, het decreet geestelijke gezondheidszorg of het
geactualiseerde woonzorgbeleid. Heel veel veranderingen op korte tijd die nog lang niet allemaal met
elkaar sporen, maar die het welzijns- en zorgbeleid van de toekomst een nieuwe wending of invulling
geven.
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Als Kenniscentrum WWZ trachten we daarop te anticiperen. De Staten-Generaal Welzijn en Zorg is
daar een ideaal instrument voor. De voorbereidende documenten brengen ons al een eind op weg. Het
onderzoek ‘Van mens tot mens’ (Vanmechelen, 2019) en de omgevingsanalyse ‘Brussel, gezond en wel?’
(Nolf, 2019) bieden de nodige handvatten om de toekomst mee richting te geven en de knelpunten van de
recente beleidslijnen bloot te leggen. De vermaatschappelijking van de zorg is een goed uitgangsprincipe
maar vraagt de nodige omzichtigheid in uitvoering, zo wijst het onderzoek ‘De zorgkracht van persoonlijke
netwerken’ (Thys, 2018) uit. De uitwerking van het Vlaamse Woonzorgdecreet en de Vlaamse Sociale
Bescherming met de persoonsvolgende financiering zijn niet zomaar transponeerbaar naar BrusselHoofdstad. Een Brussel-specifieke aanpak is meer dan ooit nodig. Dat werd gevraagd door de deelnemers
van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel. Dat duidelijk maken aan de beleidsmakers verdient de
volgende periode onze speciale aandacht.
In een superdiverse stad zijn basiswerkingen en informele netwerken broodnodig. Een fijn besnaard
samenspel met de professionele zorg- en ondersteuningsactoren maakt dat zorg en welzijn naar een
hoger niveau kunnen worden getild, waarbij iedereen zijn eigen plek en verantwoordelijkheid krijgt,
met aandacht voor ieders wensen, bekommernissen en achtergronden. De meetladder diversiteit kan
daarbij een nuttige tool zijn, die aangeeft welke aandacht het werken met een breed en divers publiek
reeds krijgt in een organisatie.
Om de plaats van de informele zorgverstrekker te stimuleren en te versterken krijgt Het BuurtPensioen
verder uitdieping en wordt het concept uitgerold in nieuwe wijken. Een goed draaiend
burenhulpnetwerk maakt een wereld van verschil bij de ontwikkeling van een
zorgzame wijk.
Inclusieve woonformules voor mensen met zorg- of ondersteuningsvragen zijn
eveneens een belangrijke schakel in de zorgzame wijk. We gaan in bepaalde wijken
expliciet op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe woon(zorg)projecten en blijven
inspelen op opportuniteiten die zich voordoen.
Geen zorgzame wijken zonder een vlotte samenwerking tussen alle actoren.
‘Mijn cliënt’ wordt ‘onze cliënt’. Geen eenvoudig principe in een tijd waarin
zorgverleners steeds meer concullega’s worden. Het nieuwe financieringsmodel
werkt dat in de hand; de middelen die een cliënt bij jou uitgeeft kan hij niet
meer aan mijn expertise of hulpaanbod besteden. Het adagium van meer
samenwerking vraagt dan ook mature organisaties die weten waar
ze goed in zijn, beseffen waar ze tekort schieten, aangevenwaar hun
grenzen liggen en die durven erkennen waar de anderen beter in zijn.
Kijkstages dragen bij om elkaars aanbod en expertise beter te kunnen
(lees verder op p. 4)
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Veel leesplezier,

Herwig Teugels, directeur

Vele tinten grijs
De aandachtige lezer herkende op de cover de poster ‘vele tinten grijs’.

Deze poster werd enige tijd geleden uitgewerkt voor het dossier ‘Vele Tinten Grijs’, de katern van
het tijdschrift Weliswaar nr. 120 met voorbeelden van cultuursensitieve praktijken uit Vlaanderen
en daarbuiten. Het was een initiatief van het samenwerkingsverband van Vlaamse en Brusselse
organisaties die interculturalisering van de ouderenzorg hoog in het vaandel dragen.

Dit is het beeld dat we met deze poster wilden en vandaag nog steeds willen brengen. Dat is tevens
het beeld waar het Kenniscentrum WWZ voor staat. Om dat aan te tonen hebben we het werk van de
afgelopen tijd gekoppeld aan scènes uit de poster die je terugvindt in dit magazine.
4

Biedt het inspiratie om zelf aan de slag te gaan, dan kan u de poster bestellen via
info@kenniscentrummwz.be.

2018 was het eerste levensjaar van de intersectorale reflectiegroep Inspiria. Deze groep
is een klankbord voor het Kenniscentrum WWZ wat betreft beleidsmateries én biedt
ruimte voor onderlinge inspiratie, creativiteit en reflectie. Zuurstof in drukke tijden,
een plek voor reflectie, een plek voor onderlinge inspiratie en ontmoeting onder de
deelnemers.
Inspiria komt 4 keer per jaar samen en is samengesteld uit deelnemers uit de
verschillende sectoren omwille van hun kennis en ervaring op vlak van welzijn, zorg,
gezondheid, diversiteit, jeugdwelzijn, socio-cultureel, documentatie, onderzoek en
onderwijs. Deelnemers hebben ook verschillende functieprofielen (terreinwerkers,
directeurs, stafmedewerkers, zelfstandigen). Organisatiebelangen hebben in Inspiria
geen plaats. Van hen wordt verwacht dat ze het eigen belang kunnen overstijgen. Het is
een vaste groep van zo’n 40 personen en we vragen een engagement voor drie jaar.
Inspiria had meteen een duidelijke opdracht. Gezien we in februari 2019 een StatenGeneraal Welzijn en Zorg organiseren, kreeg de groep de taak om de inhoudelijke
stof voor deze dag aan te leveren. Dit ging procesmatig. Vertrekkend van de
verschillende dimensies van toegankelijkheid (‘7 B’s’) bakende de intersectorale
reflectiegroep Inspiria de thema’s van de Staten-Generaal af. Daarnaast verkenden we de
personamethodiek.
Creatieve processen vragen een focus op waar we impact op hebben. Dit was meteen
de insteek waarmee we aan de slag gingen. Creatieve processen vragen samenwerking,
zowel intern als tussen de organisaties op het terrein onderling. De samenwerking
als ‘concullega’s wordt des te uitdagender. Toch is dit aandacht voor alles wat het
Kenniscentrum doet: samenwerkingen faciliteren, met aandacht voor de eigen impact.

Twee keer per jaar stelt Inspiria zich open voor een
breder publiek om haar eigen thema’s af te toetsen
of een thema te verkennen. Open Inspiria nodigde
in juni welzijnswerkers uit in het kader van het
vooronderzoek van de Staten-Generaal (zie verder).
Op de tweede Open Inspiria nodigden we Thomas
de Grootte van de Sociale Innovatiefabriek en Riet
Steel van Samenlevingsopbouw Vlaanderen uit om
het het concept ‘werken met impact’ toe te lichten
en hoe je dit vertaalt naar het verhaal van jouw
organisatie. Vervolgen gingen we aan de slag in
kleine werkgroepjes.

Open Inspiria

We vertrokken van onze verbeelding, van een droombeeld over hoe we zelf graag oud willen worden.
De verbeelding werd een beeld. Dat van een superdiverse buurt, waar iedereen zich thuis voelt,
ongeacht leeftijd, zorgbehoefte of afkomst. Een zorgzame buurt waar wonen, welzijn en zorg nauw
met elkaar verbonden zijn. Een solidaire buurt waar ouderen zichzelf kunnen zijn, elkaar kunnen
ontmoeten, zorg op maat krijgen en in relatie treden met de hele gemeenschap, jong en oud.
Want dat is wat elke oudere graag wil: zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving blijven wonen.
En zo wordt een zorgzame buurt moeiteloos een buurt waar diversiteit vanzelfsprekend is en
ouderenzorg meer kleur krijgt.

Het ‘jonge’ Kenniscentrum WWZ bouwt zijn werking verder uit ten dienste van de
verschillende sectoren. Cruciaal daarbij is een visie ontwikkelen op het Brussels
Welzijns- en Zorglandschap, dit verankeren in een interne meerjarenplanning, en
een planning te ontwikkelen voor de komende legislatuur. Daarom werd in 2018 een
denktank Inspiria opgericht. In 2019 staat een de Staten-Generaal Welzijn en Zorg op
het programma, waarbij we kijken naar de komende 5 jaar en dat voor 2020-2025 de
krijtlijnen uitzet van wat we met de sectoren en het beleid moeten aanpakken.

Inspiria

Deze inzichten, kunde en ervaring proberen we zoveel mogelijk te delen. Nieuwsbrief, web, sociale media
en gedrukte uitgaven zijn geschikte kanalen. Bijzonder interessant zijn onze Cahiers waar je niet enkel
informatie, getuigenissen, maar ook praktische tips en tools voor nieuwe ontwikkelingen in welzijn,
wonen en zorg terugvindt. Het geeft een goed beeld waar we mee bezig zijn en hoe we uit en met ons
netwerk de welzijnssector blijvend willen ondersteunen. Suggesties zijn altijd welkom.

Inspiria op weg naar de Staten-Generaal

Eenzelfde matchingprincipe passen we toe bij ons Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. Ettelijke
initiatieven worden genomen om het vrijwilligerswerk te promoten en de kandidaat-vrijwilliger toe te
leiden naar de juiste organisatie. Kennis en expertise troef op dat terrein.

www.kenniscentrumwwz.be/intersectorale-reflectiegroep-inspiria

inschatten. De eerste editie, waarbij 64 uitwisselingen plaatsvonden en mensen op de werkvloer bij een
andere organisatie konden meelopen, is vlot verlopen en vraagt om verderzetting. De sector en vooral
de cliënt zal er wel bij varen.
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Wat goed werkt, moet behouden worden. Vervolgens moet je zoeken
naar innovatieve projecten.
Die zijn te vinden daar waar er samenwerkingen tot stand komen, waar ontschotting kan plaatsvinden
en waar mensen zelf erin geloven dat ze de oplossing weten.
Het is vooral luisteren, luisteren,

luisteren.

De bouwstenen voor de Staten-Generaal
Welzijn en Zorg
Bouwsteen 1 ‘Van mens tot mens’
Geen conferentie zonder vooronderzoek en degelijke omgevingsanalyse. We bevroegen een 40-tal professionelen en een 60-tal cliënten van de welzijns- en zorgsector.
Samen met de VUB verwerkten we dit materiaal tot ‘Van mens tot mens. Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector’. (link naar het rapport) De titel vat de essentie van de hulpverlening samen. Toegankelijke zorg zet de menselijke relatie voorop; tussen hulpvrager
en hulpverlener, onder professionelen en tussen de informele en formele zorgverstrekker.
www.statengeneraalWZ.brussels/van-mens-tot-mens

Bouwsteen 2 ‘Brussel, gezond en wel?’

Daarnaast ontwikkelden we een uitgebreide omgevingsanalyse. Hierin maken we de staat
op van de Brusselaar en zijn leef-en zorgomgeving: wat kenmerkt Brussel en zijn inwoners,
hoe ziet het welzijns- en zorglandschap er anno 2018 uit, wat zijn de socio-demografische
en beleidsontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden en welke trends en tendensen zullen deze ontwikkelingen mee beïnvloeden? Deel 1 bestaat uit een demografische
en socio-economische omgevingsanalyse en werpt een blik op de recente beleidsontwikkelingen en hun toepassing in Brussel. Deel 2 werpt een blik op de huidige welzijnssector in
Brussel, wat we weten over de verschillende doelgroepen en het aanbod. Deel 3 raakt een
aantal tendensen aan op vlak van maatschappij, sector en beleid.
www.statengeneraalWZ.brussels/brussel-gezond-en-wel

Bouwsteen 3 ‘Persona’
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Maak kennis met Dimitri, Omar, Youssef, Ariana en de anderen. Zij vertellen hun verhaal en geven zo een stem aan de veelheid aan gebruikers van
welzijn en zorg. Ze nodigen ons uit om naast maatschappelijke discussies,
cijfers en de zoektocht naar inspirerende praktijken, steeds de Brusselaar als mens in zijn eigenheid en diversiteit in beeld te houden tijdens de
Staten-Generaal
www.statengeneraalWZ.brussels/persona

(verslag Inspiria 31 augustus 2018)

Bouwsteen 4 ‘Getuigenissen op film’
Samen met Frank Tierens ontwikkelden we 9 getuigenissen op film over
Brusselaars die beroep deden op de diensten van een welzijnsorganisatie.
Zo geven we een stem aan Tung, Lea, Fatima en anderen in hun relatie met
welzijnsorganisaties zoals Woonzorgcentrum Warlandis, tot het Agentschap
Inburgering en Integratie als voorportaal naar de welzijnssector. Het is een
prachtige portrettenreeks geworden van gebruikers van diensten en welzijnsorganisaties.
www.statengeneraalWZ.brussels/getuigenissen

Bouwsteen 5 ‘Expo Brussel in beeld’

De foto’s tonen Brussel in al zijn verscheidenheid opdat
we niet vergeten dat we het voor echte mensen doen.
Fotografen Bart Dewaele, Jo Van Bostraten, Raisa Vandamme, Virginie Schreyen en Els Wuyts brachten die
Brusselaars in beeld. Zij werkten in opdracht van het
Kenniscentrum voor uiteenlopende projecten en publicaties. De foto’s hebben in het gebouw van Odisee Hogeschool, campus Schaarbeek een maand gehangen.
www.statengeneraalWZ.brussels/tentoonstelling

Bouwsteen 6 ‘Thema’s en het denkwerk van Inspiria’
Vertrekkend van de verschillende dimensies van toegankelijkheid (‘7 B’s’) bakende
de intersectorale reflectiegroep Inspiria de thema’s van de staten-Generaal af, zijnde:
Verbindend werken in Brussel: hoe komen tot een Brussels landschap?
Werken in nabijheid: Waarop verder inzetten (detectie, outreach …)?
Onzichtbare Brusselaars, bijzondere doelgroepen en irregulier aanbod; erg
acuut in Brussel, weinig omkadering
Digitalisering: hoe moeten we ons voorbereiden?
Burgerinitiatieven: hoe samenwerkingen tot stand brengen?
Welzijn van de professional: hoe beter voor onze professionals zorgen?

Bouwsteen 7 ‘De omkadering en feedback van de stuurgroep’

De stuurgroep had als opdracht inhoudelijke feedback te geven op het dagprogramma.
De stuurgroep werd samengesteld uit de voorzitters van de adviesraden van de VGC, de voorzitter
van het Iroj, de VUB, het CAW-Brussel, de VGC, het Huis voor Gezondheid en cliënten uit de focusgroepen.
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In debat met studenten sociaal werk en
orthopedagogie: ervaringsdeskundigen getuigen
over het belang van laagdrempelige plaatsen

Bijdragen aan het debat
vermaatschappelijking van de zorg
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17 oktober 2018
Workshop voor studenten
Dag van de armoede

Volg de route in acht stappen
30 september 2018
Publicatie Sociaal.net
‘Vermaatschappelijking staat
haaks op Brusselse realiteit’

8
Het boek ‘Sociaal Schaduwwerk. Over informele
spelers in het welzijnslandschap’ neemt je mee
langs een waaier van vaak onzichtbare sociaalwerkpraktijken. Hun speelruimte neemt zienderogen toe in een context van besparingen én
vermarkting, van bureaucratisering en vermaatschappelijking.
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De gaten die geslagen worden door formele spelers of een terugtrekkende overheid, worden zo
goed als het kan gedicht door informele spelers op
het terrein. Het boek werpt licht op de informele
spelers en hun toegankelijkheid, laagdrempeligheid en aansluiting bij de leefwereld van burgers,
wat ervoor zorgt dat ze noden gericht en op maat
van antwoord kunnen voorzien. Vaak met veel
vrijwillige krachten, maar niet zomaar gestuwd
door vrijwillige keuzes.

Debat verankerd in een
Cahier

Vermaatschappelijking
mag geen eufemisme zijn
voor individualisering.
(Prof. Jan Vranken)

Het debat naar het grote publiek
Opgepikt door Bruzz en
Le Bulletin
Het debat verruimd: een focus op mantelzorg en
vrijwilligerswerk in de zorg
We begonnen ‘met drie in
bed’ en eindigden de
reflectievoormiddag met
een ‘kamer vol mensen’
De zorgdriehoek (Benedicte
De Koker, Hogeschool Gent)

In het boek gaan de auteurs op zoek naar de vaak
niet-erkende meerwaarde die informele spelers
hebben in het welzijnslandschap, maar ook de
specifieke benadering en praktijk die ze opzetten. De relaties met andere formele actoren in het
welzijnslandschap worden uitgediept en de relatie met de overheid wordt belicht. Informele spelers doen onontbeerlijk ‘sociaal schaduwwerk’ dat
mag belicht worden.

Sociaal
schaduwwerk
Over informele spelers
in het welzijnslandschap

Mieke Schrooten, Rebecca Thys, Pascal Debruyne

ISBN 978-2-509-03386-4

7 juli 2018
Publicatie Cahier 5
‘Zorgkracht’

9 782509 033864

28 februari 2019
Boekvoostelling
‘Sociaal Schaduwwerk’
Dertig auteurs
vervoegen het debat:
academische en terreinkennis over informele
spelers in het
welzijnslandschap
samengebracht

juni 2018
Groepswerk studenten
‘Zelforganisatie Aetcis’
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Het debat verder verruimd: zelforganisaties
en burgerinitiatieven
als schoolvoorbeelden
van vermaatschappelijking van de zorg
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29 mei 2018
Intersectoraal netwerkmoment
‘Met drie in bed”
Krachtgerichte hulpverlening

”
”

In debat met de Brusselse welzijnssector

Een netwerk dat te zwaar belast is, brokkelt af.
(Daan Vinck, Hobo vzw)

Het debat komt op gang: een studie over de randvoorwaarden in de Brusselse context.
De zorgkracht van het persoonlijk netwerk van vele
Brusselaars is ongeacht de socio-economische positie
beperkt

Je moet eerst genoeg tijd maken om
informele netwerken op te bouwen.
(Inge Verhaegen, Odisee)

1 januari 2018
Onderzoeksrapport
‘De zorgkracht van
persoonlijke netwerken’

Inspiratiebron:
de integratieve
gemeenschapstherapie
ontwikkeld door
de Braziliaanse
Adalberto Baretto

15 januari 2018
Denkmoment: Krachtgerichte hulpverlening
in tijden van vermaatschappelijking
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www.kenniscentrumwwz.be/onderzoek-informele-hulp-en-zorgnetwerken

Nieuw woonzorgdecreet
goedgekeurd

Woonzorgdecreet

Het Woonzorgdecreet regelt de erkenning en subsidiëring van thuiszorgdiensten en voorzieningen voor ouderen. In 2015 ging een herzieningstraject van
start via de tasforce ouderenzorg en verschillende werkgroepen. Het Kenniscentrum WWZ was hier intens bij betrokken. Dit bood ons de kans om het
belang van buurtgericht werken en de aandacht voor kwetsbare groepen te
onderstrepen en vooral de lokale dienstencentra in de toekomst een nieuwe
koers te laten varen. De voorstellen uit de werkgroepen werden in 2018 juridisch vertaald in een ontwerp van decreet dat, na politieke besprekingen en de
legistieke procedure, definitief werd goedgekeurd op 7 februari 2019. Parallel
hiermee liep het traject voor de opmaak van de uitvoeringsbesluiten die de
erkenning en subsidiëring voor elke voorziening regelen.
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What’s in for Brussels?
De uitvoeringsbesluiten zullen bepalend blijken voor de toepassing van het
woonzorgdecreet, ook in Brussel. Artikel 58 van het woonzorgdecreet voorziet in de mogelijkheid van specifieke bepalingen voor Brussel aangaande de
programma, erkenning -of subsidievoorwaarden. Niet alleen sociodemografisch, maar vooral institutioneel liggen de kaarten fundamenteel anders. Dit
heeft belangrijke gevolgen voor de werking van de Vlaamse woonzorgvoorzieningen: de relatie met lokale besturen, de aanwezigheid van structuren
van de andere gemeenschappen, de impact van parallelle regelgevingen en
systemen… dit alles zou een eigen Brussel invulling kunnen rechtvaardigen.

In samenspraak met de VGC en Brusselse woonzorgvoorzieningen werden
voorstellen geformuleerd om de programmatienormen voor Brussel te herzien en de omslag te maken van residentiële voorzieningen naar meer buurtgerichte functies met bijkomende slagkracht voor thuiszorgvoorzieningen
en lokale dienstencentra. Alle inspanningen ten spijt en ondanks een stijgend begrip bij de Vlaamse beleidsmakers over de Brusselse context, slaagden we er niet in deze te verzilveren en blijft er aan de vooravond van de
goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten voorlopig weinig over van onze
Brussel specifieke voorstellen.

”

Voor de eerste keer is er een stijging van het
aantal aangesloten Brusselaars

Vlaamse sociale bescherming

”

Welke toekomst voor
Brusselse woonzorgvoorzieningen?

De Vlaamse Sociale Bescherming is een solidair verzekeringssysteem. Alle inwoners van
Vlaanderen zijn verplicht om zich hierbij aan te sluiten. Brusselaars kunnen dit vrijwillig doen vanaf het jaar dat zij 26 worden. Als je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming en je hebt zorg en ondersteuning nodig, kan je beroep doen op een systeem
van zorgbudgetten en tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen. In 2019 zal er
een systeem van zorgtickets worden geïntroduceerd in de (Vlaams erkende) residentiële
ouderenzorg.

Deze veranderingen zijn onvoldoende gekend bij de Brusselse en Vlaamse burger. Ook
hulpverleners kunnen al deze evoluties niet meer volgen en er circuleren tegenstrijdige
verhalen over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel. In 2017 en 2018 heeft het Kenniscentrum WWZ werk gemaakt van de bekendmaking van dit systeem in Brussel. Dit
heeft zijn vruchten afgeworpen.
Voor de eerste keer sinds het begin van de Vlaamse Sociale Bescherming is er weer een
stijging van het aantal aangeslotenen vast te stellen . Opvallend hierbij is dat de cijfers in
2017 niet beïnvloed worden door enige communicatie en bekendmaking van Vlaanderen,
want zij zijn pas beginnen communiceren in 2018.

www.vlaamsesocialebescherming.brussels

Infosessies
De voorbije 2 jaren konden
Brusselse hulpverleners en
organisaties infosessies over
de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel aanvragen.
Deze infosessies werden
door de VGC gesubsidieerd.
In 2018 lag de focus op de
Lokale Dienstencentra. Een
bijzondere infosessie was
die voor de commissie Brussel en de Vlaamse rand in
het Vlaams parlement, waar
de medewerker van het Kenniscentrum WWZ samen
met professor dr. Dominique
Verté en professor dr. Jürgen
Vanpraet de impact van de
regelgeving op de Brusselaar heeft mogen toelichten.

Website en
artikels
Er werd een webpagina aangemaakt waar de Vlaamse
Sociale Bescherming in
Brussel werd uitgelegd (zie
hierboven). Ook het Brussels
Ouderenplatform heeft via
zijn BOp-magazine ruimte
geboden aan het Kenniscentrum WWZ om te spreken
over de Vlaamse Sociale Bescherming.

Jaar # Brusselaars bij VSB
2009
51.534
2014
44.166
2015
43.330
2016
42.831
2017
43.228

Animatiefilmpje
Omdat je met informatiesessies maar een deel kan doen
werd er met Het Geel Punt
een animatiefilmpje ontwikkeld om de Vlaamse Sociale
Bescherming in Brussel aan
de man te brengen.
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Kwetsbare ouderen in het vizier

Een bruikbaar model
voor de detectie van
kwetsbaarheid
bij ouderen

12

Hoe kan je als zorgsector kwetsbare ouderen tijdig in het
vizier krijgen om hen bij te staan? Dit was de kernvraag
van het Vlaams D-SCOPE - onderzoek waarin het
Kenniscentrum WWZ partner was. D-Scope bracht de
risicoprofielen van ouderen in kaart en ontwikkelde een
methodiek om kwetsbare ouderen die onder de radar
blijven sneller te detecteren en hen toe te leiden naar de
gepaste zorg en ondersteuning.

”

Detectie en preventie
gaat over de omslag
van cure naar care
(onderzoeker)

”

Wetenschappelijke
inzichten werden
op een directe en
toegankelijke manier
gebracht

Ouderen willen graag oud worden in hun vertrouwde omgeving. Dat
is niet altijd vanzelfsprekend. Met de leeftijd neemt ook het risico
of fysieke problemen, isolement of verlies aan zelfstandigheid toe.
Kwetsbaarheid wordt meestal negatief geassocieerd met broos, fragiel,
zwak of afhankelijk. Maar kwetsbaarheid is vooral een gelaagd begrip met
verschillende dimensies die bovendien allen op elkaar inwerken. Naast
fysieke problemen of cognitieve achteruitgang spelen psychische, sociale
en omgevingsactoren een grote rol. Het risico op kwetsbaarheid verhoogt
met de jaren, maar andere zaken kunnen bepalend zijn, zoals een laag
inkomen hebben, het wegvallen van een partner, recent verhuisd zijn of
een laag opleidingsniveau hebben.
Dit besef en de wetenschap dat bepaalde profielen meer risico lopen op
kwetsbaarheid, kan helpen om dit vroegtijdig op te sporen, oog te hebben
voor kantelmomenten én om het evenwicht te helpen bewaren of te
herstellen. De nadruk komt daarbij te liggen op de kwaliteit van leven en
positieve uitkomsten zoals zingeving, autonomie en welbevinden.
D-SCOPE reikt hiervoor de nodige kaders en methodiek aan. Afbakening
van risicoprofielen, preventieve huisbezoeken en samenwerking met
buurtactoren staan daarin centraal. Samen met de onderzoekers van de
VUB deden we de Brussel-toets.

www.kenniscentrumwwz.be/cahier-vroegdetectie-van-kwetsbare-ouderen

(deelnemer)

”

Om de resultaten van D-SCOPE te toetsen aan de
Brusselse realiteit zetten we in 2018 een leertraject op
met Brusselse organisaties die buurtgericht werken en
actief zijn met detectie en preventie van kwetsbaarheid bij
ouderen: lokale dienstencentra, een burenhulpnetwerk,
een sociale huisvestingsmaatschappij, een gemeentelijke
dienst en thuiszorgorganisaties. Zij koppelden hun
terreinkennis en ervaringen aan de methodieken en
inzichten uit het onderzoek.

Vorig jaar zat mijn
moraal heel diep,
maar nu gaat het
terug beter
(oudere)
Het cahier ‘vroegdetectie van kwetsbare ouderen’ licht de relevantie en
de methodiek van vroegdetectie toe en toont verschillende Brusselse
praktijken. Op die manier willen we hulpverleners stimuleren om meer
oog te hebben voor de verschillende dimensies van kwetsbaarheid en
vooral voor de balancerende factoren die een positief tegenwicht bieden
en bijdragen tot een grotere levenskwaliteit en meer welbevinden van
ouderen.
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”

Viva! (Jette)

Buurten terug van nooit weg geweest

Buurtgerichte zorg op de agenda
Buurten zijn terug van nooit weggeweest. De buurt is de
meest nabije omgeving waar mensen zich thuis willen voelen
en betekenisvol willen zijn. Naarmate mensen ouder en
kwetsbaarder worden, wint de buurt aan belang voor het
dagelijks leven. Een welzijns- en zorgbeleid dat de persoon
met een zorgbehoefte centraal zet, houdt in de eerste plaats
rekening met directe woon-, zorg- en sociale omgeving.
Diezelfde buurt biedt kansen tot ontmoeting en sociale
waardering, tot zingeving en kwaliteit van leven. De noodzaak
van een krachtenbundeling op het lokale buurtniveau om
(kwetsbare) burgers beter te ondersteunen wordt steeds
meer onderschreven. Zowel in Vlaanderen als in Brussel staat
buurtgerichte zorg hoog op de agenda.

Met het nieuwe Vlaams woonzorgdecreet
krijgen alle woonzorgvoorzieningen expliciet de
opdracht om buurtgericht te werken. De lokale
dienstencentra worden basisvoorzieningen in de
buurt en krijgen een faciliterende en verbindende rol
tussen buurtbewoners, het verenigingsleven en lokale
actoren. Ze zorgen voor de sociale cohesie in de buurt,
spelen in op lokale krachten en noden, en voorkomen
vereenzaming en (toenemende) zorgafhankelijkheid.
www.kenniscentrumwwz.be/buurtgerichte-zorg
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MaN’AiGE (Brussel-stad)

La Ruche de nos Quartiers (Schaarbeek)
Buurtgerichte zorg aan de Hallepoort
(Brussel-Stad & Sint-Gillis)
Senioren & Solidariteit /
Solidarité Seniors (Etterbeek)

De integrale benadering van de zorg voor de persoon met
een zorgnood en het versterken van de samenwerking
tussen professionele zorgaanbieders in de eerste lijn huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, psychologen,
verzorgenden, maatschappelijk werkers… is de inzet van
de hervorming van de Vlaamse eerstelijnszorg.
Er komen eerstelijnszones waar de samenwerking tussen
de zorgaanbieders wordt opgezet, kort bij de burger.
Mensen moeten voor alle informatie en vragen naar zorg
en ondersteuning terecht kunnen bij laagdrempelige
onthaalpunten. Voor de hervorming in Brussel BruZEL
kozen de Vlaams-Brusselse zorgaanbieders uit welzijn
en gezondheid resoluut voor een Brusselbrede aanpak
met een buurtgerichte benadering waarbij de meest
kwetsbare bewoner centraal staat.
In Brussel lanceerde de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in
2017 een projectoproep ‘ geïntegreerd model voor buurtzorg’. De aanpak is gebaseerd
op een territoriale en trapsgewijze benadering van de zorg en ondersteuning met
de inzet van mantelzorgers en informele zorgverleners, het netwerk van actoren in
de buurt, de gemeentelijke diensten, zorgverstrekkers en sociale diensten en ten
slotte de tweedelijnsdiensten en residentiële zorg. Drie projecten krijgen de kans
om in de periode 2018-2021 acties te ontwikkelen waarbij op buurtniveau een
geïntegreerd organisatiemodel wordt uitgetest dat zich toespitst op een vroegtijdige,
globale, geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak, de ontwikkeling van een lokaal
buurtzorgnetwerk, de bekendmaking van het aanbod en het stimuleren van een
kwaliteitsvolle leefomgeving voor thuiswonende oudere.
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- 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 LD3, in samenwerking met het
Kenniscentrum WWZ, VUB, Odisee en bewoners en
gebruikers uit de buurt.
- spitst zich toe op een participatief proces en actieonderzoek in de wijken rondom het Martelarenplein en het
Vrijheidsplein (O.L.V. Ter Sneeuw) in centrum Brussel.
- kende in 2018 een exploratieve voorbereidingsfase en
kreeg in 2019 groen licht voor een concreet vervolg.
- Rol Kenniscentrum WWZ: mede-initiatiefnemer en lid van de
stuurgroep.

La Ruche de nos Quartiers (Schaarbeek)

- is een project buurtgerichte zorg
in samenwerking tussen gemeente,
OCMW, buurtwerk Chambéry en
Maison Médicale du Maelbeek.
- zet in op detectie, informatie,
participatie, sensibilisering
en toeleiding van kwetsbare
thuiswonende ouderen
naar informele en formele
ondersteuning.
- ging in 2018 van start voor
een periode van 3 jaar met
finananciële en wetenschappelijke
ondersteuning van de GGC.
- Rol Kenniscentrum WWZ: medeinitiatiefnemer en lid van de
stuurgroep.

- wordt ontwikkeld door het OCMW van Schaarbeek en de vzw Maison Biloba
Huis, Maison Médicale du Nord, Emancipatie Via Arbeid (EVA), Sociale
Wijkdienst 1030 en Dyonisos.
- zoekt naar antwoorden op vlak van sensibilisering en bewustmaking senioren,
betere zichtbaarheid en toegankelijkheid van hulp- en zorgdiensten in de
buurt, sterkere netwerken en een verbeterde leefomgeving voor senioren.
- spitst zich toe op de multiculturele context van de Brabantwijk.
- ging eind 2018 van start voor een periode van 3 jaar met finananciële en
wetenschappelijke ondersteuning van de GGC.
- Rol van het Kenniscentrum WWZ: nieuwsgierige observator.

Viva! (Jette)
- is een initiatief van het OCMW van Jette dienst Hulp aan Huis.
- zoekt naar oplossingen om beter tegemoet
te komen aan de noden van kwetsbare
thuiswonende ouderen.
- lanceerde het infopunt en het dagcentrum
Viva! , een antenne van het Buurtpensioen en
een dienst voor sociaal vervoer Viva! Mob.
- ambieert de opening van een sociaal
restaurant en verdere samenwerking met de
gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappij
en andere lokale partners
- Rol Kenniscentrum WWZ: nieuwsgierige
observator en ondersteuner van antenne Het
BuurtPensioen.
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Reflectietool voor
divers-sensitieve
acties en projecten

Senioren & Solidariteit (Etterbeek)

- wil werk maken van een betere detectie,
toeleiding en begeleiding van kwetsbare ouderen in een samenspel tussen informele en
formele actoren in een buurt.
- richt zich op de wijken rondom de Hallepoort in Brussel-stad en Sint-Gillis.
- wordt getrokken door een consortium van
organisaties over de grenzen van gemeenten, gemeenschappen en sectoren heen (o.a
OCMW ‘s, Gammes asbl, Sint-Pietersziekenhuis, centre d’aide familial de Bruxelles…).
- ambieert een breed partnerschap zorg- en
welzijnsvoorzieningen actief in beide gemeenten.
- ging in 2018 van start voor een periode van
3 jaar met finananciële en wetenschappelijke
ondersteuning van de GGC.
- Rol Kenniscentrum WWZ: lid van de stuurgroep.

Buurtgerichte zorg rondom de Hallepoort (Brussel-Stad & Sint Gillis)
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Man’Aige (Brussel-Stad)

welke com

www.buurtpensioen.be
2018 was een groeijaar voor Buurtpensioen. Het basiskader is identiek voor elke werking,
echter - omwille van specifieke dynamieken in de buurten - heeft elke antenne haar
individueel karakter en nadruk.

Vandaag ontwikkelen we de onderliggende structuur om al deze antennes te begeleiden. We
doen dit via het begeleidingstraject:

Het BuurtPensioen

De samenwerking met Samen Toujours krijgt meer en meer
vorm. De opleidingen proberen we zoveel mogelijk samen
te ontwikkelen. We hebben onze eerste gemeenschappelijke
sensibiliseringsactie gevoerd op 1 oktober 2018, dag van de
senioren. In de wijken waar Het BuurtPensioen en
Bras Dessus Bras Dessous aanwezig zijn, werden
bloemen uitgedeeld aan passanten. Het idee was om hen hierbij te
sensibiliseren over eenzaamheid bij ouderen en het feit dat kleine
handelingen (een bloem, een goedendag, een babbel) een groot
verschil kunnen maken. Iedereen kan hiertoe bijdragen. De
passanten werden uitgenodigd om de bloem te overhandigen aan
een eenzame oudere in hun buurt. Aan ieder bloem was een kaartje
gehecht met referentie naar het lokaal burenhulpnetwerk.

Begeleidingstraject
Om de begeleiding van nieuwe antennes te stroomlijnen hebben
we een begeleidingstraject ontwikkeld. De antennes van Jette
Viva-center en Magritte, Evere en Sint-Jans-Molenbeek zijn onze
eerste klanten.

”

L’accompagnement de ‘BuurtPensioen – Pens(i)onQuartier’
nous paraît indispensable et probablement nous serionsnous très difficilement jetés dans l’aventure d’un réseau
d’entraide sans celui-ci
(Sophie Rosmant van Everecity)

Fase 1 : Voorbereiding

• Welke lokale actoren doen mee ?
• Locatie vinden
• Communicatie voorbereiden

Fase 2: Start van het netwerk

• Communicatie, communicatie, communicatie
• Infomomenten
• Coördinator zoeken en vormen
• Eerste permanenties en ontmoetingsmomenten

Fase 3: Verankering

• Communicatie, communicatie, communicatie
• Deelname aan intervisies en vormingen
• Evaluatie na één jaar werking

Fase 4: Opvolging en deelname aan
breder BuurtPensioen netwerk

9
304
+2000

Het
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Partnerschap met Bras Dessus
Bras Dessous (BDBD) versterkt
via Samen Toujours

Irma verliest stilaan haar zicht en is meer alleen thuis
dan haar levendigheid zou doen vermoeden als je
ze met Brigitte op straat tegenkomt. Hoewel de
reguliere dienst thuiszorg boodschappen voor
haar doet, geniet ze er van om af en toe buiten
te komen en haar eigen boodschappen te kunnen
doen. Dankzij Buurtpensioen gaat Brigitte
regelmatig met haar naar de winkel. Bij het
thuiskomen drinken de dames nog een koffietje. Ze
genieten van deze momenten samen.

BuurtPensioen

• Ontwikkeling van een vormingsaanbod.
• Intervisie-momenten: Het inrichten van trimestriële bijeenkomsten tussen coördinatoren
waar zij hun ervaring delen met ons en met elkaar;
• Rollenverheldering: Wie is en wat is de taak van een coordinator, begeleider, lokale partner;
• Communicatiekalender : om meer structureel te communiceren, lijsten we de evenementen
op die in de verschillende wijken plaastvinden. Doel is te anticiperen op deze evenementen
en in te spelen op de mogelijkheid om nieuwe mensen uit de buurt te ontmoeten en aan te
trekken.

Brigitte en Irma

Gezllig samen zijn

Burennetwerken gaat om uitwisseling. Er wordt wederzijds geholpen en
geassisteerd. We zien echter dat de sterktste lijm voor de duurzaamheid
van de netwerken zit in de gezelligheid die wordt gedeeld. In elke
antenne wordt maandelijks een ontmoetingsmoment georganiseerd,
waar deelnemers elkaar vinden, delen, lachen, huilen, en babbelen.
Ze leren elkaar beter kennen, inspireren elkaar, nemen zelf
initiatieven om bvb samen een wandeling of bezoek te organiseren.
Ze vinden er ook partners om samen naar een concert te gaan,
een activiteit van het Gemeenschapscentrum mee te pikken, in de
stad te wandelen. Mensen die minder mobiel zijn worden geholpen
door zij die wel goed te been zijn. Onze deelnemers geven aan dat deze
ontmoetingsmoment even belangrijk zijn als het helpen op zich.

2018

antennes

deelnemers

interventies
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”

Huisvestingsmaatschappijen
Op het jaarlijks colloquium van de BGHM (30/11) verzorgden we een presentatie: ‘Zo blijft je
huis lang je thuis: woningaanpassing, alternatieve woonvormen en buurtzorgnetwerken in een
zorgzame wijk’. Tevens werken we met enkele lokale huisvestingsmaatschappijen samen. Met
Everecity denken we na over de eerste lijnen van hun project voor nieuwe woningen voor ouderen
op de site Oleandergaard. De zorgwoningen op de site van Zonnelied in de Begijnenstraat te SintJans-Molenbeek zullen samen met de ‘Le Logement Molenbeekois’ gebouwd worden. We creëren
enthousiasme bij de architecten van Cobralo voor een project rond de Sint-Jozefskerk in Ukkel.

Samenwerken in wonen - welzijn/zorg
De trap in buurthuis Bonnevie verwoordt het goed: ‘Alleen ga je sneller, samen gaan we verder.’
De afgelopen jaren hebben we onze projectontwikkeling samen met partners uitgebouwd.

Samenrenoveren - Renovonsensemble
Het project Reno-Lab-C wil collectieve renovaties realiseren bij particuliere eigenaars/
verhuurders die vandaag niet aan renoveren toekomen. In de historische wijken van SintJans-Molenbeek worden woonscans en diepteanalyses uitgevoerd. Inzicht geven in de
energieprestatie en een goed (financieel) plan worden gecombineerd met een geïntegreerd
pakket voor collectieve renovatie. Het Kenniscentrum WWZ coördineert het project. De
andere partners zijn Buurthuis Bonnevie, VUB (Belgian Ageing Studies), KU Leuven
(Campus Sint-Lucas Brussel Faculteit Architectuur - Technologiecampus Gent Duurzaam
Bouwen - Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen), Atelier Moneo, ROTOR,
Renovassistance.

Architecten - initiatiefnemers

Andere samenwerkingen
- Voor de uitwerking van de eerstelijnsmeeting
2019 - de gezonde stad werkten we samen met
ARCHITECTURE WORKROOM BRUSSELS.
- Met Habitat et Humanisme deden we voorstellen
voor 2 nieuwbouwprojecten in Sint-AgathaBerchem, de start voor een nauwere samenwerking.
- Op de infosessies van Habitat & Participation
namen we het deel over ruimtelijke invulling en
architectuur voor onze rekening.
- We stimuleren projecten met de sociale
verhuurkantoren. Hierin kadert o.a. onze
samenwerking met SVK Baita.
- We zetelden in de jury van het Brusselse
Woningfonds voor de toewijzing van de
begeleiding van twee samenwoonprojecten.
- Via het Aartsbisdom Mechelen-Brussel kregen we,
net als vele andere organisaties, op regelmatige
basis mogelijke locaties door.
- We ondersteunen De Overmolen bij de
ontwikkeling van hun projecten.

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.
Gedurende
10
jaar
projectontwikkeling
bouwden we samenwerkingen op met heel wat
ontwerpers. Voor de uitwerking van complexe
stedenbouwkundige ontwikkeling gingen we
een partnerschap aan met architecten Patrick
Moyersoen, Ester Goris en Bob De Wispelaere.

Perspective.Brussels

De samenwerking met Perspective Brussels (BHG) kadert in een bredere samenwerking met
het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (GGC), het Centrum voor Maatschappelijk
Documentatie en Coördinatie (GGC) en Le Centre Bruxellois de Coordination Sociopolitique CBCS (COCOF). De studiedag ‘Se soigner dans la ville. Zorg in de stad’ op 18 januari 2018 maakte
duidelijk dat planners en stedenbouwkundigen, en professionelen uit de zorg- en welzijnssector
de dialoog moeten aangaan om elkaar te 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.
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We maken graag tijd vrij voor vragen en advies
Zo was er een overleg met La Rue aangaande een mogelijk project in de Ransfortstraat in Sint-JansMolenbeek. We hadden gesprekken met Tisser, een ouderinitiatief voor personen met een handicap in
Brussel. Bij vragen die we krijgen uit Vlaanderen verwijzen we door naar GiPSo.
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Nieuwe invulling internaat De Ark te Laken:
Sociaal woonzorgproject voor jongvolwassenen met een beperking

Cardijnplantsoen 10 Laken

De Ark te Laken verhuist hun internaat voor kinderen
en jongeren met een licht tot matig verstandelijke
beperking en/of met gedrags- of emotionele
problemen. Door de verhuis naar een site in
Anderlecht komt het gebouw leeg te staan.
Graag zag De Ark hierin een invulling uit de nood die er is
bij hun jongeren bij de overgang naar het zelfstandig wonen.
Er wordt gestreefd naar zo zelfstandig mogelijk wonen, met
een begeleiding aanwezig op de noodzakelijke momenten. Er
worden 1 of 2 vrijwilligers gezocht die er komen wonen en als
goede buur mee het project dragen. Men gaat op zoek naar
andere partners om het project in de wijk in te bedden.
Op het gelijkvloers komt er een gemeenschappelijke ruimte, die
contact heeft met de straat en de gemeenschappelijke tuin, en 1
studio. Op de verdiepingen komen telkens 2 ruime studio’s.

Het gebouw, eigendom van de kerkfabriek, is
afgeleefd en een grondige verbouwing dringt zich
op. Zij sluiten een erfpachtovereenkomst af met De
Ark. Omdat er een huurovereenkomst afgesloten
wordt met een sociaal verhuurkantoor is er een
gegarandeerde huurinkomst en kan er bij een
financiële instelling (bank of sociaal fonds) een
lening worden afgesloten.
www.kenniscentrumwwz.be/portfolio-bouwprojecten
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”Isidoor Teirlinckstraat 31 Molenbeek

Schoolgebouwtje krijgt nieuwe invulling met Pleegzorg/Begeleid Wonen

Ontwikkeling van nieuwe woonzorgprojecten
initiëren, ondersteunen en begeleiden

Het Kenniscentrum WWZ wil de ontwikkeling van nieuwe woonzorgprojecten
initiëren, ondersteunen en begeleiden.
We blijven zoeken naar juiste partners en projectopportuniteiten, we werkten in 2018
aan een tiental nieuwe projecten.

De parochie is eigenaar van een oud schoolgebouwtje in
de Isidoor Teirlinckstraat te Molenbeek. Het is momenteel
in gebruik door een meubelhandelaar en de buitenruimte
wordt verhuurd als parking. Het Kenniscentrum WWZ
begeleidt de parochie bij de mogelijke omvorming van
het schoolgebouw tot een woonzorgproject samen met
Begeleid Wonen en Pleegzorg.

We bezochten het pand enkele malen en maten
het gebouw op. We werkten een schets uit met 5
appartementen en 3 studio’s die als inspiratie gebruikt
kan worden. Samen met SVK Baita werd er een
inschatting gemaakt van de verbouwingskosten en
mogelijke haalbaarheid. Voorstel is om het bedrag voor
de verbouwingskosten via een lening (bank of sociale
kredietinstelling) te financieren die terugbetaald wordt
door de huurinkomsten. Samen met de renovatie/
energiepremies is het financieel plan sluitend. We gaan
verder helpen om projectsubsidies/sponsoring voor het
project te zoeken en organiseren de zoektocht naar een
goede ontwerper.

Interesse in 4 uur gratis projectondersteuning?
Elk bouwproject is verschillend: andere partners, andere locatie, andere doelen, andere doelgroepen.
Het maakt van ieder bouwproject een nieuwe opgave.
De concrete ondersteuning die het Kenniscentrum WWZ biedt bij de ontwikkeling van nieuwe
woonzorgprojecten, kan heel uiteenlopend zijn. Een nieuwe locatie vinden, onderhandelen met
de eigenaren, ideeën en concepten uitwerken, partners zoeken voor de realisatie … Tevens kunnen
we ramingen maken en zo de financiële haalbaarheid van de bouw en zorg onderzoeken. We
bieden hulp bij het overleg met de verschillende overheden om mogelijke erkenning, subsidies en
stedenbouwkundige haalbaarheid te onderzoeken.
Ben je geïnteresseerd, laat het ons weten. We bieden iedere Brusselse organisatie actief in Welzijn,
Wonen of Zorg 4 uur projectondersteuning gratis aan.
Contacteer Jeroen Dries: jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
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Volgens sommigen schieten de collectieve woonprojecten als paddenstoelen
uit de grond, terwijl anderen stellen dat het een moeizame weg blijft. Bovendien
moeten we vaststellen dat het thema wonen steevast beperkt blijft tot het aspect
betaalbaarheid, en daar blijft het spreekwoordelijke schoentje knellen. Uiteraard
is betaalbaarheid (of het gebrek hieraan) een realiteit, maar wij willen het niet
zo eng bekijken. Wonen, en in ruimere zin alle projecten, dienen antwoorden te
bieden op alle facetten van wonen. Daarbij denken we uiteraard aan woonkwaliteit,
woongarantie, aangepaste woning en woonomgeving, enz.

Woningen zonder zorgen
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Casa Viva, het solidair en intergenerationeel
woonproject, opende op 9 mei 2018 officieel.
Het redactieteam van de cahiers greep deze
gelegenheid aan om de verschillende ministers
naar hun motivatie te vragen. Uiteraard is Casa
Viva meer dan de optelsom van de budgetten van
drie ministers. Het is een heus woonproject waarbij de
participatie van alle bewoners centraal staat. Aan de hand
van gesprekken met bewoners, partners, eigenaar, verhuurder en architect, komen
we alles te weten over het verloop van het project. Vooral de twee begeleidsters en
hun respectievelijke coördinatoren vertellen over hun toewijding, hun bezorgdheden
en de resultaten.

Het werk is nog niet af, maar het cahier biedt inspiratie voor geïnteresseerden
en kandidaten. Mede dankzij de financiële hulp van de partners werd het cahier
vertaald naar het Frans. En er is meer … “In de voetsporen van Casa Viva” is een
gezelschapsspel dat op basis van alle opgedane ervaring de
spelers in de huid van één van de actoren van zo’n project
laat kruipen. Niet enkel de betrokken minister,
maar eveneens de projectverantwoordelijke, de
begeleider, de afgevaardigde van het sociaal
verhuurkantoor dienen met de toekomstige
bewoners langsheen een uitgestippeld
parcours samen te werken. De opdrachten en
moeilijke keuzes die doorheen het spel op de
spelers losgelaten worden, zijn uit de realiteit
geplukt. In een tijdsspanne van iets minder dan
twee uren kan het spel gespeeld worden door 5
spelers (eventueel in duo’s tot 10). Kenniscentrum
WWZ heeft het spel liggen, kan het uitlenen en kan
eveneens voor de begeleiding instaan.
Het cahier, ondertussen nummer 7 in een gestaag groeiend reeks, is een antwoord
op de belangstelling voor alternatieve en collectieve woonprojecten.

Naar jaarlijkse gewoonte nam het Steunpunt
Woningaanpassing Brussel deel aan de
gezondheidsweek van de gemeente SintJans-Molenbeek. Dit evenement is meer dan
een beurs voor bewoners van de gemeente,
want tijdens een ontmoetingsmoment
met
alle
exposanten/deelnemers
konden we vaststellen dat het Steunpunt
Woningaanpassing als een bijzonder positief
initiatief gezien wordt, maar het mist
naamsbekendheid.

Op vraag van het kabinet Debaets was het
Steunpunt Woningaanpassing aanwezig
op het evenement dat ze organiseerde
in het kader van het project Smart City.
Hoewel het Steunpunt Woningaanpassing
zich de digitalisering slechts mondjesmaat
toe-eigent, hebben we al jaren een online
vragenlijst
die
bij
woningscreening
gebruikt werd. Deze vragenlijst is eveneens
te raadplegen op onze website (http://
kenniscentrumwwz.be/node/941).

Sinds enkele jaren neemt het
Kenniscentrum WWZ een halve dag
van de infosessies voor pensionering
van de ambtenaren FOD Mobiliteit
en MBZ Zeebrugge en De Watergroep
voor haar rekening. De infosessie,
georganiseerd door Integraal vzw,
vormt een onderdeel van een pakket
van vier halve dagen die aangeboden
wordt aan ambtenaren die het
komende jaar met pensioen gaan. Ons
uitgangspunt blijft welzijn, wonen en
zorg. De infosessie is voor de meeste
deelnemers (die vrijwillig deelnemen)
een introductie op de zorgvormen en
woonvariaties die bestaan. Uiteraard
blijven we het aspect welzijn
benadrukken in ons verhaal.
Op vraag van andere organisaties
bieden we aangepaste infosessies over
deze thema’s en waren we afgelopen
jaar te gast bij Beweging.Net (afdeling
Lokeren) en de ABVV-Senioren
(jaarlijks congres in Blankenberge)
om de verschillende woonvormen
toe te lichten. Voor de Ouderenraad
van Lokeren organiseren we in het
najaar van 2019 een uitstap naar
inspirerende
woonprojecten
in
Brussel.
Voor de collega’s van ondersteuningsorganisaties organiseerden we enkele
infosessies ter inspiratie van eventuele
toekomstige projecten voor deze
partners. Afsluiter van deze reeks was
een bezoek aan o.a. het Abbeyfieldhuis
in Neder-over-Heembeek, het lokaal
dienstencentrum ADO-Icarus, het
woonproject Lhiving en Casa Viva.

Infosessies pensionering en ouderenorganisaties

Cahier Casa Viva

Woningaanpassing
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Vrijwilligerswerk in de kijker

volunteers
of bxl

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van Brussel
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Duizenden vrijwilligers zetten jaarlijks hun talenten in en doen dat met veel plezier en
voldoening. Onze reporters en fotografen gaan regelmatig op pad om hen te interviewen
en in de kijker te plaatsen. Hun verhalen zijn een echte inspiratiebron!
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Expo “Volunteers of Brussel”
Met deze rondreizende tentoonstelling zetten we een 15tal Brusselse vrijwilligers in de kijker. Stuk voor stuk zijn het
prachtige portretten van mensen die zich belangeloos inzetten.
De motivatie hiervoor verschilt bij elke vrijwilliger, maar
iedereen beschouwt het als een verrijking. Vrijwilligerswerk
in een Brusselse context maakt het nog een tikkeltje bonter en
kleurrijker. Een expositie om naar uit te kijken!

In 2018 hield de expo halt in Muntpunt en
Gemeenschapscentrum Elzenhof

Ons redactieteam

HADI,
VRIJWILLIGER BIJ

GC ELZENHOF
GC Elzenhof is het gemeenschapscentrum van Elsene. Het is een bruisende ontmoetingsplaats die mensen uit de buurt ondersteunt met concrete projecten zoals de Babytheek,
de moestuinwerking en de wijkcompostering. Hadi is 64 jaar, een zeer geliefd persoon
bij collega’s en buurtbewoners en dé spilfiguur in de wijkprojecten. De moestuin- en het
wijkcompostproject liggen hem nauw aan het hart.
“Ik woon al dertig jaar in Brussel en ik voel me hier goed. Intussen heb ik 4 kinderen en
11 kleinkinderen en op één na wonen ze allen in Brussel. Puur toeval bracht me naar
Elzenhof. Drie jaar geleden schreef mijn buurvrouw zich in voor een workshop composteren.
Onverwacht was ze verhinderd, en ze vroeg me om in haar plaats te gaan. Sindsdien voel ik
me hier kind aan huis. Ik woon in de buurt en kom dagelijks langs omdat ik dit project wil
beschermen.
Uiteindelijk hebben deze projecten één doel: het samenbrengen van mensen. Mensen
terug met elkaar aan het praten krijgen, in plaats van te kijken naar de smartphone … Ik
geef het Elzenhof overigens de naam ‘la maison des voisins’. Omdat het dé plek is waar
buren elkaar beter kunnen leren kennen.”

Jean-Claude,
vrijwilliger bij
Thuiszorgcentrum
Brabant
De momenten die
je samen beleeft, de
verhalen die je hoort,
de dankbaarheid die je
krijgt, ik krijg er enorm
veel energie van. Ik
ben voor een stuk een
ander mens geworden.

Sophia, vrijwilliger
bij gemeenschapscentrum Elzenhof
Dankzij dit
vrijwilligerswerk
bekwam ik een beurs
die me de gelegenheid
bood om een
gelijkaardig project
te gaan bestuderen in
Boston (US) gedurende
5 weken.

Paul, vrijwilliger bij
Pool is Cool
Met ons platform
van burgerexperts
(architecten,
ingenieurs,
stedenbouwkundigen
…) willen we het
openluchtzwemmen
in Brussel mogelijk
maken.

Houria, vrijwilliger
bij FMDO, Maison
Intercitoyenne
Vivrensemble en
buurtcomité Het
Dorp/Le Village
Mijn belangrijkste
motivatie: mijn
kinderen het goede
voorbeeld geven.
Mensen helpen, maakt
me gelukkig en ik leer
er ook bij.

26

Anton Bulinckx, Sofie Rycken, Nathalie Stroobant, Sofie
De Mot, Roeland van Kerckhove, Alexander Koch, Elke
Gutierrez

Beschik je over een publieke ruimte en wil je jouw bezoekers verrassen
en inspireren met warme portretten van geëngageerde vrijwilligers?
Haal onze tentoonstelling tijdelijk in huis!

Hoe schrijf je een goede vacature voor vrijwilligers?
•
•
•

Wil jij ook één van jouw
vrijwilligers bedanken
door hem in de kijker te
plaatsen? Contacteer
ons! Ons redactieteam
komt langs voor een
interview en foto’s.
Het verhaal verschijnt
op onze website, expo,
Facebookpagina en
nieuwsbrief.

Deze portretten en verhalen zijn mogelijk dankzij ons
redactieteam: vrijwillige reporters en fotografen die telkens
opnieuw het beste van zichzelf geven.

•
•
•
•
•
•

Hou je boodschap beknopt en helder.
Kruip in de huid van de lezer. Stel je in de plaats van de kandidaatvrijwilliger.
Kies een duidelijke, maar ook prikkelende titel. Roept die titel
verwachtingen op?
Hoe concreter hoe beter. Splits een opdracht op in deeltaken.
Denk aan de win-win. Wat vraag je aan een vrijwilliger? Wat is zijn
motivatie? Wat krijgt hij of zij ervoor terug?
Gebruik actieve zinnen. Niet te lang, maar ook niet te kort.
Schrijf verzorgde spreektaal. Vertel het simpel. Gebruik geen
professionele termen of formele taal. Je mag altijd de je-vorm
gebruiken. Of past de u-vorm beter bij jouw publiek?
Vermeld altijd de contactgegevens: naam, adres, e-mail, telefoon,
bereikbaarheid.
Laat je tekst even liggen en lees hem een dag later opnieuw. Lees
hem eens hardop. Of laat hem nalezen door iemand die niet weet
waar het over gaat. Is alles duidelijk? Voelt de lezer zich voldoende
aangesproken?

Plaats je vacature op
vrijwilligerswerk.be
Wij selecteren alle
Brusselse vacatures
en promoten ze op
onze website en in de
vacaturebundel die
vrijwilligers meekrijgen
aan ons onthaal in
Muntpunt.
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Vrijwilligerswerk als hefboom
voor empowerment
Voor mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt, psychosociale
problemen, beperking of voor mensen
die nog niet zo goed Nederlands spreken,
kan vrijwilligerswerk een hefboom zijn
om integratie en participatie aan het
maatschappelijk leven te bevorderen.

Toegankelijk vrijwilligerswerk
Iedereen die vrijwilligerswerk zoekt is
welkom aan ons onthaal in Muntpunt
op de 3de verdieping.
OPENINGSUREN:
ma | di | woe | do 12:00-14:00
& woe 17:00-19:00

In 2018 kwamen
177 kandidaten
naar ons onthaal

Bruggen slaan tussen
Wij geven interactieve
workshops op maat voor
de trajectbegeleiders en
hun doelpubliek.

Voor trajectbegeleiders

Wil je kansen geven aan mensen met
een beperking, mensen van vreemde
afkomst, kwetsbare ouderen of
jongeren? Wil je mensen ruimte bieden
om als vrijwilliger hun Nederlands te
oefenen of werkervaring op te doen?
Neem deel aan onze vrijwilligersmarkt!

vrijwilligers en organisaties

Samenwerken met doorverwijzers

Vrijwilligersmarkt Superdivers

Vrijwilligerswerk biedt talrijke mogelijkheden, maar
niet iedereen vindt de weg naar het ruime aanbod.
Daarom werken we samen met doorverwijzers. Dit zijn
professionele instellingen, organisaties en verenigingen
die werken met een publiek dat om diverse redenen
gebaat is met vrijwilligerswerk.

Met deze vrijwilligersmarkt willen we
de vraag aan het aanbod koppelen.
Het is bovendien een manier om de
grote groep kandidaat-vrijwilligers
met migratieachtergrond een plaats te
geven in het vrijwilligerswerk op maat
van hun talenten en competenties. Ook
willen we vrijwilligersorganisaties
voorstellen die open staan voor
vrijwilligers die geen of beperkt
Nederlands spreken of het Nederlands
willen oefenen, d.w.z. die tijd en
moeite willen steken in omkadering en
versterking van het individu.

Info en uitwisseling over onze dienstverlening,
vrijwilligerswerk en de vrijwilligerswetging. Tips en trics
om jouw cliënten te begeleiden in hun eerste contact met
een vrijwilligersorganisatie. Op deze manier zijn ze beter
geïnformeerd, vinden ze de weg naar ons onthaal en kunnen
we ze samen opvolgen.

Voor doelpubliek
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Wij brengen de organsaties in kaart die laagdrempelige taken aanbieden op maat van de vrijwilliger. We
zien vrijwilligerswerk als een middel om mensen te
versterken in hun competenties, kennis, sociaal leven,
deelname aan de maatschappij… ongeacht taal, cultuur,
leeftijd.

Wat is vrijwilligerswerk? Wat zijn de voordelen? Welke
rechten en plichten heb je als vrijwilliger? Alles wordt
uitgelegd aan de hand van een quiz, afbeeldingen en filmpjes.
Met de talentenscan worden de deelnemers wegwijs gemaakt
in de verschillende soorten vrijwilligerswerk in Brussel.

In 2018 werkten we samen met
• Huis van het Nederlands
• CuBe Ganshoren
• CVO Lethas
• Vluchtelingenwerk
• Brusseleer
• Maks vzw
• Tracé BXL
• Bon Brussel
• BXL@work

Een vrijwilligersmarkt op maat van de
kandidaat-vrijwilligers neemt de eerste
drempel weg: de stap zetten naar een
vrijwilligersorganisatie.

400

bezoekers

19

organisaties

2018:

6

doorverwijzers

Na drie weken
waren 92 kandidaten
langs geweest bij
de vrijwilligersorganisaties
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Vragen over vrijwilligerswerk? Wij helpen !

We ondersteunen vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en lokale
besturen bij het uitwerken van een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid.
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Infosessies

Vorming

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.

Geregeld organiseren we een vorming over
een thema in het vrijwilligerswerk. 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.

2018: Pride • Mindermobiele centrale

• Our House project • Lhiving • Tonuso
(De Kom-aid) • Kind en Preventie •
Zinnema • KWB • Alba • De Lork • Sonja
Erteejee (CAW Brussel) • Federatie voor
Zelforganisaties (afdeling Brussel)

Boost je vrijwilligersbeleid in 10 stappen

Creëer duidelijkheid omtrent
het vrijwilligerswerk in jouw
organisatie
Aan de hand van enkele vragen geven we je stapsgewijs inspiratie en praktische aanknopingspunten. We
willen je een flinke aanzet geven tot het opzetten of vernieuwen van een vrijwilligersbeleid passend bij
jouw organisatie.

© STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK BRUSSEL | WWW.STEUNPUNTVRIJWILLIGERSWERK.BE
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Open aanbod in 2018:

Diversiteit in je vrijwilligerswerking ism
Bon Brussel • Vrijwilligers werven •
Vrijwilligerswetgeving • Ontdek talent
met de talentenscan

In 2018 publiceerden we
‘Vrijwilligerswerk in Brussel’

CAHIER 6
september 2018

Vrijwilligerswerk
in Brussel

Trajectbegeleiding

In dit cahier laten we meer dan 25
organisaties en geëngageerde vrijwilligers aan het woord over hun
ervaringen. We tonen boeiende
praktijk, bieden praktische tips en
interessante reflecties.

‘

‘

Duidelijkheid over positie en
taken

3

Rechten en plichten van de
organisatie en de vrijwilliger

Met succes vrijwilligers
werven

5

Een goede kennismaking
vormt de perfecte basis

6

Ondersteun jouw vrijwilliger
met begeleiding en vorming

Meer betrokkenheid dankzij
inspraak en waardering

8

2018: Gemeente Oudergem • Abbeyfield Vlaanderen • Brussel Onthaal • Lasso

Charlotte Bevernage-Pauwelyn (†),
Oprichter Abbeyfield Vlaanderen
vzw - Bij deze wil ik in naam van al onze
vrijwilligers van Abbeyfield Vlaanderen
jullie van harte danken voor de begeleiding
gedurende 3 sessies. Jullie deden dit met
heel veel kennis, professionaliteit en de
juiste pedagogie. Ook werd rekening
gehouden met de vele gevoeligheden en
diverse visies die in onze vereniging leven.
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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 personen uit jouw vrijwilligersorganisatie (vrijwilligerscoördinator,
vrijwilliger(s), personeelsverantwoordelijke, ...). In het kennismakingsgesprek tekenen we
de lijnen uit voor de trajectbegeleiding.

Marianne Scheppers, coördinator
Brussel Onthaal vzw - Hun enthousiasme
zette direct de juiste toon voor de evaluatie
van ons vrijwilligersbeleid. De uitgewerkte
voorbereiding was duidelijk voelbaar
en aangenaam, want het kader werd
direct duidelijk en concreet. De gebruikte
methodieken waren speels en creatief.
Een uitgebreid verslag (met foto’s) maakt
dat we op deze ervaring steeds kunnen
terugvallen. Zeker een aanrader!

Een visie inspireert en geeft
richting

4

Coaching
We vertrekken van jouw specifieke vragen en noden als vrijwilligerscoördinator
of -verantwoordelijke. We bekijken samen de huidige situatie in jouw
vrijwilligersorganisatie en geven jou gerichte feedback.

Gebruik ons 10 stappenplan en geef
een boost aan je vrijwilligersbeleid.
Aan de hand van enkele vragen
geven we je stapsgewijs inspiratie
en praktische aanknopingspunten.
We willen je een flinke aanzet geven
tot het opzetten of vernieuwen van
een vrijwilligersbeleid passend bij
jouw organisatie.

1

I

Meer info
steunpuntvrijwilligerswerk.be

Contact
Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
tel. 02 218 55 16
vrijwilligerswerk@kenniscentrumwwz.be

Maak vrijwilligerswerk veilig

9

Heb je hier al aan gedacht?
Bijzondere doelgroepen

10

Neem afscheid in stijl
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Inzetten op ontmoeting
Kijkstages

Intersectoraal (net)werken is een proces van keer op keer ontmoeten. Ontmoetingen waarbij je de taal van de andere hulpverlener leert. Waar je de rituelen en procedures van een
bepaalde organisatie observeert en leert begrijpen. En waardoor je de mens achter de cliënt,
achter jouw concullega leert zien.
Dit leerproces beperkt zich niet tot een eenmalige ontmoeting tussen hulpverleners of een
toevallig studiemoment waarbij een groep vreemdelingen plots samen het licht ziet, neen.
Het is een continue ontwikkelingsgang waarbij er kansen tot uitwisseling en verbinding
worden gecreëerd. In 2018 werkte het Kenniscentrum WWZ aan het ontwikkelen van zulke
kansen.

Kijkstages

Via kijkstages willen we hulpverleners stimuleren om

Wil je graag weten hoe het er op een ander écht aan toegaat? Of je
bij elkaar op bezoek te gaan. Een matchingsysteem
kent iemand al jaren via telefoon of e-mailconversaties, maar je zou
linkteens
eenzien
hulpverlener
aandoet.
eenDan
andere
Zij
graag
wat hij of zij precies
kan je erorganisatie.
eens gaan
kijken
en opdan
de werkvloer
mee lopen.
willenvan
we
krijgen
een periode
de Met
tijdonze
om“Kijkstages”
een bezoek
medewerkers binnen Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel aanmoedigen
één of een halve dag te regelen. De editie 2018 was
om in elkaars werkveld een kijkje te nemen.

sectoren

deelnemende

6
102

34

een groot succes.

organisaties

vacatures

Evaluatie
leerde

94%

tevreden of
zeer tevreden

2019

Tweede editie
in samenwerking
met Bru-Stars
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www.kenniscentrumwwz.be/bijeenander

1

editie
ste 2018

algemeen welzijnswerk
geestelijke gezondheidszorg
lokale dienstencentra
personen met een handicap
thuislozenzorg
wijkgezondheidscentra

64

matches

100%

wil een
tweede
editie

”

De doelgroep zijn mensen die
omwille van een combinatie
van problematieken
door de mazen
van het net
vallen

Ontmoetingen
tussen sectoren
Een andere manier om te netwerken is het bijeenbrengen
van twee (of meerdere) groepen hulpverleners uit
verschillende sectoren. Tijdens deze ontmoeting wordt
er ingezoomd op kruispuntcliënten: personen met een
verstandelijke beperking EN psychische problemen,
personen met een beperking EN een nieuwkomer …

Zo organiseerde het Kenniscentrum WWZ in 2018
bijeenkomsten tussen medewerkers uit de (VAPHerkende) sector personen met een handicap en
medewerkers van:
- de centra geestelijke gezondheidszorg in Brussel,
- het Agentschap Integratie en Inburgering,
- het CAW-Brussel,
- de BuSO-scholen in Brussel,

In 2018 kwamen we voor de tweede maal samen met
een veertigtal hulpverleners uit ‘3 sectoren, 2 talen,
1 doelgroep’. De doelgroep zijn mensen die omwille
van een combinatie van problematieken vaak door de
mazen van het hulpverleningsnet vallen: voor de ene
zijn het mensen met een (verstandelijke) beperking;
voor de andere thuislozen; nog andere benoemen
hen als mensen die het psychisch moeilijk hebben.
De combinatie van al deze thematieken daagt ons uit
om samen te werken rond concrete personen en onze
expertise uit te wisselen. Dat is wat we met de groep
Bruggenbouwer al doen sinds 2009 en met de groep
Passerelles sinds 2013.
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bezoeken op de werkplek

thema 2018

de doorstroom tussen de
dak- en thuislozensector
enerzijds en belendende
sectoren anderzijds

in samenwerking met

de Bicofederatie
het CMDC-CDCS
de AMA

www.weekvandethuislozenzorg.be
www.semainedusecteurdelaideauxsansabri.be

de nood aan een dergelijke week werd in 2018 opnieuw bevestigd

35 460 93%
organisaties
deden mee

bezoeken

volzet

www.kenniscentrumwwz.be/wegwijs

5

sectoren
34

thuislozensector
jeugdhulp
sector voor personen met een handicap
geestelijke gezondheidszorg
gevangenis

99
deelnemers

Schurende scharnieren

over de vaak moeilijke
overgangsmomenten in een
hulpverleningstraject en de
noodzaak aan samenwerking

15 november : intersectoraal netwerkmoment

tweetalige en gemeenschapsoverstijgende ontmoeting

concreet
belicht vanuit

”

met de Sociale GPS ontdekten
de medewerkers van Brusseleer
welke sociale organisaties in de
buurt gelegen zijn

De Sociale Kaart

maandag 12 november 2018 tot en met vrijdag 16 november

Week van de thuislozenzorg

”

Intersectoraal netwerken

- 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 Huisvestingsmaatschappijen?
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. U vindt deze gegevens ook op de websites Sociale Kaart
(www.desocialekaart.be) en Sociaal Brussel Online (http://sociaal.brussels).
Elke Nederlandskundige Brusselse organisatie voor welzijn en gezondheid hoort thuis
op de Sociale Kaart. Als u er nog niet in staat, bezorg ons dan uw gegevens. Wij geven u
gratis de plaats die u toekomt.

De sociale GPS
Geraakt u niet meteen wegwijs uit al die informatie, gidsen en websites? Dan
zetten wij u graag op weg met ons gratis vormingspakket op maat ‘De Sociale GPS’.
Er zijn twee formules:
De ‘klassieke’ methode waar eerst de tips and tricks wordt bekeken
en waarna je zelf aan de slag kan met een aantas cases.
Of alle geheimen gaandeweg ontdekken via praktijkgerichte cases.
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Inspiratie uit binnen- en buitenland

Juni 2018
Maart 2018

European Validation Festival

Vergadering Eniec

Op 14 en 15 juni 2018 vond het
“European Validation Festival”
georganiseerd door de Europese
Commissie, plaats in Brussel. De
eerste dag was er een interactieve
marktplaats met regionale,
nationale, sectorale en Europese
praktijken rond o.a. validatietools
en methodologieën die ontwikkeld
en/of gebruikt worden door de
vrijwilligerssector.

In maart 2018 namen we deel
aan de jaarlijkse vergadering van
ENIEC, die plaatsvond in Madrid.
ENIEC (European Network on
Intercultural Elderly Care) is
een Europees netwerk voor
enthousiaste professionelen die
de zorg en welzijn voor ouderen
met een migratieachtergrond
willen verbeteren door ideeën
en goede praktijken met elkaar
uit te wisselen. Het thema van de
bijeenkomst in Madrid was ‘religie
en spiritualiteit in het leven van
oudere migranten’. We deden
internationale inspiratie op in de
verschillende workshops en er
werd uitvoerig genetwerkt met
Europese experts in het domein
Cultuursensitieve zorg.
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Mei 2018

Samenhuizen-reis
Duitsland & Frankrijk
De Samenhuizenreis is een jaarlijkse
uitstap langsheen collectieve
woonprojecten in het buitenland
en een busreis met bont gezelschap
(gelijkgestemden of zoekende) uit
Vlaanderen en Brussel . Deze editie
bezochten ze diverse projecten in
Duitsland en Frankrijk. De mooiste,
interessantste en relevantste
voorbeelden waren ongetwijfeld
Beginenhof (een heus vrouwenhuis)
in Keulen en Vaubanaise (een
coöperatief woonproject voor
diverse doelgroepen) in Freiburg.

Juni 2018

Opening Lendrik

September 2018

In Neder-over-Heembeek opende
Lendrik, de nieuwe thuisbasis
voor het gemeenschapscentrum,
de bibliotheek, het lokaal
dienstencentrum voor senioren
en zorgbehoevenden en een
ADL-centrale (Algemene
dagelijkse levensverrichtingen)
voor personen met een fysieke
handicap. Op vraag van de VGC
zocht het Kenniscentrum WWZ een
initiatiefnemer voor de exploitatie
van het lokaal dienstencentrum en
de ADL-centrale, namelijk ADOIcarus.

Final event of the project
VOYCE

Augustus 2018

Studiebezoek Utrecht & Zeist
We hadden een overleg met
de Vrijwilligerscentrale en de
beleidsverantwoordelijke van
de gemeente en we hadden een
ontmoeting met Movisie
(www.movisie.nl) en NOV
(www.nov.nl). Zij brachten
een schets van het
vrijwilligerswerkbeleid van de
gemeentes in Nederland. Ze gaven
toelichting bij hun gezamenlijke
project ‘In veilige handen’
(www.inveiligehanden.nl).

Het valoriseren van competenties
van vrijwilligers of “routes and
tools for competences emersion”.
De resultaten van dit Erasmus+
project werden voorgesteld
(http://voyceproject.eu/) en goede
praktijken werden uitgewisseld.
Dit evenement stond in het teken
van internationale uitwisseling
en mogelijke samenwerking voor
projecten in het kader van het jaar
van de vrijwilliger.
Oktober 2018

Werkbezoek ‘Integrale en
geïntegreerde zorg in de wijk’
Nederland
In het kader van het
samenwerkingsverband ‘Care
in the city’ organiseerde het
Kenniscentrum WWZ een intense
tweedaagse studiereis naar
Nederland (regio Utrecht) voor
medewerkers van
perspective.brussels, het CMDC, het
CBCS en het Observatorium voor
Gezondheid en Welzijn van de GGC.
Op het programma stonden een
bezoek aan de netwerkorganisatie
van senioren ‘Power Amersfoort’,
het multifunctioneel zorghuis Hart
van Vathorst, het wijkcentrum en
project de ‘Gezonde wijk Utrecht
Noordwest’ en het Kenniscentrum
Vilans over zorgorganisatie en
integraal werken in de wijk. Het
werd een erg leerrijke ontdekking
en uitwisseling die door de
deelnemers als zeer geslaagd werd
geëvalueerd.
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Cahiers

Cahier 6 - Vrijwilligerswerk in Brussel
Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en Brussel is ingrijpend aan het veranderen.
Demografische en organisatorische evoluties plaatsen overheden en dienstverleners
voor grote opgaven. In Brussel beweegt er veel. Onze superdiverse stad is een labo voor
nieuwe inzichten en projecten. Deze reeks Cahiers wil die vernieuwing-op-het-terrein mee
zichtbaar maken.

”

De motivatie van
iedere vrijwilliger is
verschillend,maar ze
hebben allen één ding
gemeen: ze ervaren
het als een verrijking
voor zichzelf

Elk Cahier komt tot stand in samenwerking met andere partners. Zo kunnen we steeds weer
nieuwe inzichten en concrete praktijken tonen, die inspiratie bieden voor meer Welzijn,
beter Wonen en passende Zorg voor kwetsbare bewoners in Brussel en Vlaanderen.
www.kenniscentrumwwz.be/cahiers

Cahier 4 - Het BuurtPensioen groeit

”

De ambitie is om in
Brussel 40 antennes
op te richten

Cahier 5 - Zorgkracht
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Zorgkracht is een overkoepelende term
voor de ondersteuning die iemand vindt
in zijn persoonlijk netwerk: hulp bij
praktische zaken, zorg voor kinderen
of ouderen, gezelschap en sociaal
contact, emotionele steun, eenvoudige
medische zorg, enzovoort. Hoe meer je
een beroep kan doen op anderen, hoe
draaglijker het dagelijks leven.

”

Het BuurtPensioen is gebaseerd
op solidariteit en wederkerigheid:
iedereen kan hulp vragen, iedereen geeft, en iedereen draagt bij
volgens zijn eigen mogelijkheden.
Elkaar helpen doorbreekt voor veel
ouderen hun sociaal isolement. Ze
krijgen een plaats in de samenleving
waar zij nog iets betekenen.

Brusselaars hebben
een beperkte
vriendenkring en
hebben vaak weinig
contact met hun
buren

Met vrijwilligers werken is een vak apart.
Als organisatie is het niet altijd eenvoudig
om de juiste vrijwilliger voor de geschikte
taak te zoeken. Hoe vind je ze? Hoe
motiveer je hen? Hoe zorg je ervoor dat ze
blijven? Sinds het jaar 2000 ondersteunt
het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
zowel vrijwilligers als organisaties die met
vrijwilligers werken.

Cahier 7 - Casa Viva

”

Mensen die een
slechte woning achter
zich laten, hebben in
het begin moeite om
zich aan te passen aan
een degelijke woning

Casa Viva is een solidair woonproject
voor kwetsbare senioren en jonge gezinnen met een migratie-achtergrond.
Er wonen zes senioren, acht volwassenen en veertien kinderen in twaalf
woningen. Dit project is ontwikkeld
met bewoners van de Anneessenswijk
die samen nadachten over hun noden,
verwachtingen en mogelijkheden.

Cahier 8 - Vroegdetectie van kwetsbare ouderen

”

Preventie gaat
ook over de
omslag van cure
naar care

Veel ouderen wensen oud te worden in
hun vertrouwde omgeving. Dat is niet
vanzelfsprekend. Het risico op kwetsbaarheid
en het verlies aan zelfstandigheid verhoogt
met de jaren. Wetenschappers brachten
risicoprofielen in kaart en ontwikkelden de
D-SCOPE methodiek om kwetsbare ouderen
die onder de radar blijven sneller te detecteren.
Ondertussen werken Brusselse organisaties op
het terrein aan preventie.
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Op initiatief van Inclusief Brussel verrichtte
het Kenniscentrum WWZ een onderzoek
naar de zorgkracht in de persoonlijke netwerken van Brusselaars. Zorgkracht is een
overkoepelende term voor de ondersteuning die mensen vinden in hun persoonlijk
netwerk. Deze ondersteuning kan gaan
van hulp bij eerder praktische zaken, over
emotionele ondersteuning en gezelschap
tot hulp bij zorg voor kinderen of medische
verzorging. We focusten daarbij op de zorgkracht in de netwerken van vijf verschillende doelgroepen die in 1000 Brussel wonen
of verblijven.

Boost je vrijwilligersbeleid in 10 stappen
Aan de hand van enkele vragen geven we je stapsgewijs inspiratie en praktische aanknopingspunten. We willen je een
flinke aanzet geven tot het opzetten of vernieuwen van een
vrijwilligersbeleid passend bij jouw organisatie.

Vorming, training en opleiding

Andere publicaties

Rapport:
De zorgkracht van persoonlijke netwerken

Om de kennis en de vaardigheden van onze medewerkers
verder te ontwikkelen organiseren wij vier interne
studiedagen per jaar. In 2018 waren wij in de ban van
verbindende communicatie en zelfsturing.

Viva! Jette i.s.m. OCMW Jette
Taverne Ter Linden (Eat vzw)

Jette

Gemeenschapscentrum Essegem

Woon- en zorgcentrum Warlandis

Jaarlijks gaan de medewerkers van het
Kenniscentrum WWZ op stap door twee Brusselse
gemeentes om zo voeling met het werkveld te houden
en te versterken.

Telkens brengen wij een bezoek aan Nederlandstalige,
Brusselse organisaties of initiatieven rond welzijn,
woonzorg en vrijwilligerswerk.

Sint-Jans-Molenbeek

Handleiding talentenscan
Kortverblijf Zonnelied
De talentenscan is een ludieke manier om nieuwe vrijwilligers aan
te trekken en te oriënteren of jouw huidige vrijwilligers op een
originele manier te evalueren. Deze handleiding legt haarfijn uit
hoe je zelf aan de slag kan. Garantie op een tevreden vrijwilliger op
de juiste plaats!

www.kenniscentrumwwz.be/publicaties
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Gemeentehuis
Baita & Atelier Groot Eiland
Bel Mundo
Wijkantenne de Quartier (WAQ)
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Onze website
Op onze website
www.kenniscentrumwwz.be
kom je alles te weten over onze
werking en vind je ook nieuwsberichten, activiteiten en vacatures
uit de sectoren. Heb je zelf iets te
melden, laat het ons weten.

Onze ploeg
Onze publicaties
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

Onze medewerkers
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.

De sociale media
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Volg, like en converseer met ons op
Facebook (www.facebook.com/
KenniscentrumWWZ, www.facebook.com/
steunpunt.vrijwilligerswerk en
www.facebook.com/BuurtPensioen.
PensonsQuartier), Twitter (www.twitter.
com/kenniscentrumW1) en
LinkedIn (www.linkedin.com/company/
kenniscentrumwwz).

Onze nieuwsbrieven
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

Blijf op de hoogte!

Onze medewerkers, elk met hun expertise, helpen jullie graag verder. Je kan ze e-mailen via voornaam.
naam@kenniscentrumwwz.be of info@kenniscentrumwwz.be.
Van links naar rechts:
Souad Aabbas
Stagiaire

Sarah Eelen
Vrijwilligerwerk

Afsaneh Younespour
Administratie en logistiek

Herwig Teugels
Directeur

Fatima Zeaaj
Administratie & informatie

Olivia Vanmechelen
Zorg & beleidsondersteuning

Germaine Vanderstappen
Onthaal & communicatie

Narges Ghiasloo
Financiën en HR

Nasira Bahssi
Het BuurtPensioen

Freddy Carremans
Gegevensdeling

Charlotte Hanssens
Het BuurtPensioen

Els Wuyts
Communicatie

Cynthia van Thiel
Diversiteit

Katrien De Koster
Beleidsondersteuning

Barbara Fruyt
Vrijwilligerswerk

Sjoert Holtackers
Inclusie en
beleidsondersteuning
Els Nolf
Intersectorale actie
Rebecca Thys
Sociale uitsluiting
Jeroen Dries
Projectontwikkeling
Luc Lampaert
Alternatieve woonvormen
Stefaan Vermeulen
Redacteur
Femke Muylaert
Het BuurtPensioen
(niet op de foto)

Onze Raad van Bestuur Algemene
vergadering
Het beleid van het Kenniscentrum 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

Christel Smedts

Geert Staelens

Gert Van Snick

Greet Callaerts

Herwig Teugels

Isabel Vlaeminck

Relinde Raymaekers
Sophie Tobback

De leden van de Raad van Bestuur
zetelen ook in de Algemene
Vergadering, samen met
onderstaande personen.
Annick Dermine
Greta Claes

Marianne Scheppers
Martine de Ridder
Naima Lafrarchi
Piet Ketele
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Kenniscentrum WWZ in actie 2019
De medewerkers van het Kenniscentrum WWZ
Luc Lampaert, Olivia Vanmechelen
Freddy Carremans, Barbara Fruyt
Els Wuyts (p.3, 23, 43), Freddy Carremans (p.5), Luc Lampaert (p.9),
Liselore Vandeput (p.9), Layla Aerts (p.12, 18, 25), Jeroen Dries
(p.22), Sofie De Mot (p.26), Nathalie Stroobant (p.26), Anton
Bulinckx (p.26), Sofie Rycken (p.26)
Illustraties    Ronald Heuninck
Druk
Mirto
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Kenniscentrum WWZ
Lakensestraat 76 bus 2
1000 Brussel
tel. 02 211 02 40
www.kenniscentrumwwz.be
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• Overname van de tekst is toegestaan, mits bronvermelding.
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De projecten worden gesteund door:

RÉSEAUX D’ENTRAIDE - BURENHULP NETWERKEN

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

