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Brussel, maart 2018 

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg in dialoog met de Brusselaar 

 

 

Beste collega uit  welzijn en zorg,  

In het voorjaar 2019 plannen we een Staten-Generaal Welzijn Brussel. We willen daarmee samen met 

jullie de bouwstenen aanleveren voor een welzijnsbeleid 2020-2025. Onze focus is ‘Toegang tot 

Welzijn en Zorg in een versnipperd landschap’.  

Op de weg daarnaartoe voorzien we verschillende tussenstappen.  

De eerste stap is in samenwerking met de VUB, vakgroep Educatiewetenschappen. Via 

focusgroepsinterviews plannen we de bevraging van gebruikers en bewoners van de Brusselse 

welzijns- en zorgvoorzieningen. Het groepsinterview duurt een tweetal uur. De sleutelvragen gaan 

over eigen verhalen over toegang tot welzijn en zorg, voornamelijk vanuit concrete verhalen 

(retrospectief). De deelnemers zullen mee uitgenodigd worden op de Staten-Generaal in 2019, waar 

onder andere de resultaten van de dialoog zullen voorgesteld worden.  

Binnen dit kader vragen wij aan u en andere collega-organisaties uw medewerking voor zo’n 

focusgroep in april 2018.  Daarbij nodigen we u uit als professional in gebied van welzijn en zorg. U 

bent zelf Brusselaar en u deed zelf reeds een beroep op een welzijns- of zorgorganisatie voor uzelf of 

voor iemand in uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld: u zocht Nederlandstalige thuisverpleging na een 

operatie. U had nood aan psychologische begeleiding voor uw kind. U hebt een alleenstaande 

buurvrouw die u begeleidt om een personenalarm aan te vragen. Kortom, ongetwijfeld was u zelf ook 

al eens cliënt of op zoek naar informatie in de welzijnssector.  

Wij horen ook graag uw verhaal hoe u als geschoolde professional in de welzijnssector én Brusselaar 

zelf uw weg zocht en vond toen dat u een (hulp)vraag had. Daarom zijn we op zoek naar mensen met 

dit profiel die willen deelnemen aan: 

- De Focusgroep voor professionals die ook ‘cliënt’ zijn. Deze gaat door op maandag 23 april 

van 10:00 tot 12:00 in ’t Lakenhuis, Lakensestraat 76, 1000 Brussel. 

De interviews gebeuren volledig geanonimiseerd en in het rapport zullen individuen niet herkenbaar 

zijn. U krijgt een kleine attentie ter bedanking en u kan uw vervoersonkosten inbrengen.  
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Uw medewerking wordt door ons erg gewaardeerd. We komen hiermee tegemoet aan de grote 

vraag naar cliëntparticipatie. Zo willen we werken naar een Staten-Generaal Welzijn die radicaal de 

keuze maakt om te vertrekken van de vragen, noden en verhalen die cliënten en burgers brengen. 

Wijzelf komen met een open houding en staan klaar om het onverwachte te vinden! 

 

We kijken uit naar uw antwoord en hopen op interessante resultaten waarmee uw organisatie en de 

welzijnssector verder mee aan de slag kan.  

 

Met vriendelijke groet 

Els Nolf , medewerker intersectorale reflectie en beleidsondersteuning 

Els.nolf@kenniscentrumwwz.be 

02 413 01 54 

 

Sjoert P. Holtackers, medewerker personen met een handicap en inclusie 

Sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be 

02 413 01 46 

 

Bijlage: lijst focusgroepen – voorstellen: 

Focusgroep 1 – Groep Woonzorg 1 

Focusgroep 2 – Groep Woonzorg 2 

Focusgroep 3 – Groep CAW  

Focusgroep 4 – Groep geestelijke gezondheidszorg 

Focusgroep 5 – Groep Fysieke Beperking 

Focusgroep 6 – Groep Mentale beperking 

Focusgroep 7 – Groep Eerstelijnsgezondheidszorg 

Focusgroep 8 – Groep Jongerenwelzijn 

Focusgroep 9 – Groep Zelforganisaties ECM 

Focusgroep 10 – Dak- en thuislozen  

Focusgroep 11 – Welzijnswerkers/ gebruikers 

Focusgroep 12 – Wijkwerkingen en verenigingen waar armen het woord nemen 

mailto:Els.nolf@kenniscentrumwwz.be
mailto:Sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be

