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Woonzorgcentra (WZC) 

1.1 Situering  

Met het Woonzorgdecreet werd de term rusthuis vervangen door woonzorgcentrum. Een 

woonzorgcentrum biedt huisvesting en verzorging aan gebruikers van minimum 65 jaar in een 

thuisvervangend milieu. Meer dan een nieuwe term, duidt deze naamsverandering op een nieuwe filosofie 

in de residentiële zorg. Zo wordt het belang van interactie met de buurt benadrukt en kan er onder 

bepaalde voorwaarden, vanuit het woonzorgcentrum, thuiszorg worden verleend aan niet-residerende 

ouderen. 

1.2 Programmatie en invulling 

Vlaanderen programmeert voor Brussel 1.255 plaatsen die, op één na, allemaal zijn ingevuld of toegewezen 

aan initiatiefnemers. Er zijn drie Vlaamse woonzorgcentra operationeel - goed voor 244 plaatsen - en er zijn 

959 plaatsen in ontwikkeling in 9 woonzorgcentra. De initiatiefnemers hebben vijf jaren om de toegewezen 

plaatsen effectief te realiseren. Sint-Vincentius en Armonea hebben samen nog 51 plaatsen in portefeuille. 

Deze kunnen bij gebrek aan een geschikte locatie of beschikbare ruimte niet gerealiseerd worden op de 

oorspronkelijk voorziene locaties. Er is dus nog niet bepaald hoe of waar deze plaatsen gerealiseerd zullen 

worden. Sint-Vincentius heeft een locatie in Sint-Jans-Molenbeek op het oog waar het tevens een 

herstelverblijf wil onderbrengen, maar dit project staat nog in de kinderschoenen. 

Tabel 1. Overzicht van de Vlaamse woonzorgcentra - stand van zaken op 31/12/2013 

Zone  Gemeente Naam initiatief Gerealiseerd In ontwikkeling / 
(portefeuille)  

Voorziene 
ingebruikname 

1 N-O-Heembeek De Overbron 44 15  

 N-O-Heembeek Armonea 47 103 2014 

 Brussel-Laken Armonea  115 (35) 2015 

 Brussel-centrum  Sint-Monica  43 n.n.b. 

2 Evere Sint-Jozef  30 2015 

 Evere Sint-Vincentius  158 2014 

 Schaarbeek     

 Sint-Joost-ten-Node     

3 Sint-Pieters-Woluwe     

 Sint-Lambrechts-W.     

 Oudergem     

 Watermaal-Bosvoorde     

4 Elsene Armonea  180 n.n.b. 

 Etterbeek     

5 Sint-Gillis     

 Ukkel     

 Vorst Bellevue 153   

6 Anderlecht Solidariteit v/h Gezin  105 2017 

 Anderlecht Arabesk  120 n.n.b. 

7 Koekelberg     

 Sint-Jans-Molenbeek Sint-Vincentius  (16)   

8 Ganshoren     

 Jette Parkresidentie  90 2015 (?) 

 Sint-Agatha-Berchem     

 Totaal  244 959 (51)  

 Prioritaire WZZ 

 Niet-prioritaire WZZ 
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Bij de toekenning is rekening gehouden met twee criteria: de toewijzing voor 70% aan de prioritaire zones 

en een maximum van één woonzorgcentrum per woonzorgzone (dat bovendien op minstens één kilometer 

afstand ligt van een ander Vlaams erkend woonzorgcentrum). 

Met een toekomstig aanbod van 1.254 rusthuisbedden verspreid over 12 woonzorgcentra zal de Vlaamse 

Gemeenschap ongeveer 8% van de Brusselse rusthuisbedden voor haar rekening nemen. Dit lijkt een relatief 

klein aandeel, maar hier werd expliciet voor gekozen. Afgaande op de Vlaamse normering is er in Brussel 

een overprogrammatie1 en moeten pas in 2040 bovenop het huidig aanbod bijkomende plaatsen worden 

voorzien. Daarom werd in het Vlaams woonzorgbeleid geopteerd om af te wijken van de 30% norm uit het 

Vlaams regeerakkoord en het aantal toe te kennen plaatsen te programmeren op een derde hiervan, of 10% 

van het aantal plaatsen in vergelijking met een sociaal-demografisch gebied van dezelfde omvang in 

Vlaanderen.  

Het leeuwendeel van rusthuisbedden is erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 

samen goed voor bijna 11.000 woongelegenheden. De Cocof heeft ongeveer 3.800 plaatsen erkend.  

Onderstaande spreidingskaart toont een hoge aanwezigheid van rusthuizen in de westelijke en oostelijke 

delen van het gewest. De centrale Noord-Zuid as en gebieden in de Kanaalzone hebben een veel beperkter 

aanbod, met een aantal dichtbevolkte, prioritaire woonzorgzones als quasi blinde vlekken: Sint-Joost-ten-

Node, de Brabantwijk, de Noordwijk, Laken-Zuid, Laag-Molenbeek en Kuregem.  

Kaart 2.  Spreiding  woonzorgcentra en rusthuizen - aanbod VG-GGC-Cocof   

 

  

                                                                    

1 (De Donder, Verté, Teugels, & Glorieux, 2013) 
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Kaart 3.  Verhouding van woongelegenheden per aanbieder en aandeel 65+ per gemeente 

  

Detaillering voor Brussel-stad: uitsplitsing 
van aantal bedden per deelgemeente 
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Tabel 2. Aantal woongelegenheden op 31/12/13 per gemeente, aanbieder en aantal 65+ (2011)  

Gemeente GGC Cocof VG Totaal aandeel 
bedden 

aantal 
65+ 

aandeel 
65+ 

aantal 
bedden / 
100 65+ 

Anderlecht 1.258 406 225 1.861 12% 15.458 10% 12,04 

Brussel  1.811 317 367 1.003 6% 18.879 12% 5,31 

Elsene 459 107 180 887 6% 9.012 6% 9,84 

Etterbeek 349 298 0 524 3% 5.207 3% 10,06 

Evere 546 230 188 711 4% 6.000 4% 11,85 

Ganshoren 210 60 0 270 2% 4.484 3% 6,02 

Jette 758 170 90 1.018 6% 7.648 5% 13,31 

Koekelberg 251 60 0 324 2% 2.675 2% 12,11 

Oudergem 349 161 0 480 3% 5.298 3% 9,06 

Schaarbeek 568 679 0 1.208 8% 12.925 8% 9,35 

Sint-Agatha-Berchem 540 0 0 540 3% 3.673 2% 14,70 

Sint-Gillis 334 56 0 420 3% 4.498 3% 9,34 

Sint-Jans-Molenbeek 1.488 51 0 1.624 10% 11.245 7% 14,44 

Sint-Joost-Ten-Node 110 0 0 110 1% 2.046 1% 5,38 

Sint-Lambrechts-Wol. 175 376 0 551 3% 9.074 6% 6,07 

Sint-Pieters-Woluwe 213 153 0 353 2% 7.557 5% 4,67 

Ukkel 919 615 0 1.506 9% 14.875 10% 10,12 

Vorst 247 205 153 605 4% 7.241 5% 8,36 

Watermaal-Bosvoorde 491 0 0 491 3% 4.705 3% 10,44 

Huidig totaal  11.076 3.944 1.203 16.223  152.500  10,64 

In portefeuille 1.597 1.409 51 3.057     

Verwacht totaal  12.673 5.353 1.254 19.280 100% 153.718 100% 12,54 

Aandeel/Gemeenschap 66% 28% 7%      

Vlaanderen        5,72 

Antwerpen        6,66 

Bron: Home Info (2013) en Wijkmonitoring(2011)  

 

 

Benchmarking Antwerpen 

De aanbodratio van de woonzorgcentra berekent het aantal woongelegenheden in 

woonzorgcentra per 100 inwoners ouder dan 65 jaar. Het relatieve overaanbod aan 

residentiële plaatsen in Brussel blijkt uit onderstaande vergelijking met de aanbodratio’s in 

Antwerpen en Gent. Telt Vlaanderen gemiddeld 5,72 plaatsen per 100 65-plussers, dan 

bedraagt dit ongeveer 6,5 plaatsen in Gent en Antwerpen en momenteel (zonder de 

geplande uitbreidingen) 10,39 plaatsen in Brussel. Voor Brussel werd in deze berekening 

het aanbod van de drie gemeenschappen samen genomen.  

  

 Boven Brusselse gemiddelde 

 Onder Vlaams gemiddelde 
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Tabel 3. Vergelijking aantal residentiële plaatsen in Antwerpen en Brussel  

Gemeente Aantal plaatsen Aantal 65+ plaatsen/100 inwoners 

Antwerpen 5.808 87.224 6,66 

Gent 2.722 41.927 6,49 

Vlaanderen 67.523 117.9812 5,72 

Brussel 16.223 153.718 10,64 

 

1.3 Huidige situatie 

Het ondermaatse aanbod aan Vlaamse woonzorgcentra was de rechtstreekse aanleiding voor de opmaak 

van het eerste Masterplan Woonzorg Brussel als de katalysator voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. 

Residentie Bellevue in Vorst en De Overbron in Neder-Over-Heembeek golden lange tijd als de enige 

Vlaamse erkende woonzorgcentra in Brussel. Tot 2012 hoorde nog een derde Brussels rusthuis in dit rijtje, 

maar dit verkoos om de Vlaamse erkenning in te ruilen voor een van de Cocof.  

Dit feit duidt op één van de problemen in de Brusselse context: de mogelijkheid om als voorziening over te 

stappen naar een andere gemeenschap, bijvoorbeeld omwille van soepelere of beter passende normering. 

Er zouden afspraken moeten gemaakt worden met de andere gemeenschappen over de gelijkschakeling 

van de normen of handhaving bij de gekozen erkenning. Zoniet worden de geleverde inspanningen om de 

programmatie te realiseren, ondermijnd.  

Intussen opende Pagode in Neder-Over-Heembeek in juni 2013 zijn deuren als derde Vlaams erkend 

woonzorgcentrum.  

Deze drie woonzorgcentra houden er een eerder klassieke rusthuiswerking op na zonder het aanbod te 

verruimen met andere zorgvormen, zoals een dagverzorgingscentrum of kortverblijf.  

In de toekomstige projecten zijn enkele initiatieven die kiezen voor het concept van een multifunctionele 

site, zoals Clivia en Eureka in Evere (zie projectoverzicht in deel 1). De commerciële partners beperken zich 

tot de meest rendabele werkvorm, zijnde het woonzorgcentrum. De overheid geeft weinig incentives om 

de combinatie met semi-residentiële of aanvullende zorgvormen te stimuleren. Enkel non-profit 

organisaties engageerden zich hiertoe.  

1.4 Prioritaire actiepunten 

  Actiepunt 1  De realisatie van woonzorgcentra wordt verder ondersteund  

Wat Anno 2013 zijn 3 woonzorgcentra in aanbouw, wachten 5 initiatiefnemers op de 
nodige vergunningen en zoeken 2 initiatiefnemers naar een geschikte locatie. De 
realisatie van deze 907 voorziene residentiële plaatsen moet zowel inhoudelijk als 
bouwtechnisch blijvend ondersteund worden. 

Hoe - De diverse infrastructurele woonzorgprojecten worden ondersteund in hun 
verdere ontwikkeling en uitbouw tot operationele voorzieningen. 

Te betrekken partners - Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
- Woonzorgcentra in ontwikkeling 

 
  

Bron: Vlaams Agentschap zorg en gezondheid & Home-Info   
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  Actiepunt 2 Effectmeting wijziging van de VIPA-financiering voor residentiële 
voorzieningen 

Wat De Vlaamse overheid kondigde aan de VIPA-financiering voor residentiële 
voorzieningen stop te zullen zetten. De initiatiefnemers kregen een voorafgaande 
vergunning vanuit de filosofie dat VIPA-financiering mogelijk was. Indien dit in de 
toekomst niet meer het geval is, moet nagegaan worden wat de effecten zijn voor de 
woonzorgcentra die in ontwikkeling zijn.  

Hoe - Onderzoek naar de effecten van eventuele stopzetting VIPA-financiering voor de 
lopende projecten.  

Te betrekken partners - Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
- Woonzorgcentra in ontwikkeling 

 

  Actiepunt 3  Woonzorgcentra maken deel uit van het lokaal woonzorgnetwerk  

Wat De evolutie van de bestaande rusthuizen naar woonzorgcentra moest een nieuwe 
dynamiek inluiden waarbij de woonzorgcentra ook buiten hun muren zorg- en 
dienstverlening bieden. Dit is vandaag nog geen realiteit. Woonzorgcentra moeten 
worden aangemoedigd om zich meer in te schakelen in een lokaal 
woonzorgnetwerk.  

Hoe - Actief betrekken van de (toekomstige) woonzorgcentra in het lokaal netwerk en 
zorgknooppuntenoverleg.  

- Woonzorgcentra aanmoedigen om zorg te bieden aan thuiswonende 
zorgbehoevenden buiten het woonzorgcentrum. 

- Woonzorgcentra aanmoedigen om hun infrastructuur open te stellen voor 
diensten en activiteiten van externe partners o.a. lokale dienstencentra. 

- Mogelijk maken dat diensten gezinszorg en andere thuiszorgvoorzieningen 
zorgtaken kunnen uitvoeren in het woonzorgcentrum. 

Te betrekken partners - Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
- Vlaamse woonzorgcentra  
- Thuiszorgdiensten 
- Lokale dienstencentra 

 

  Actiepunt 4 Bijkomende residentiële plaatsen in programmatie worden omgezet in  
aanvullende of alternatieve woonvormen 

Wat Gezien de verwachte stijging met 9,41% van het aantal ouderen in Brussel tegen 2020, 
zal de programmatie voor de woonzorgcentra in te toekomst volgen. Omwille van de 
overprogrammatie wordt niet geopteerd voor de bouw van nieuwe voorzieningen.  

Hoe Naarmate ruimte vrijkomt voor bijkomende residentiële plaatsen, gaat de voorkeur 
naar: 
- de uitbreiding huidige woonzorgcentra;  
- de uitbreiding van bestaande woonzorgcentra met plaatsen voor herstelverblijf; 
- het omzetten van residentiële plaatsen in kleinschalige en alternatieve 

wooneenheden; 
- het omzetten van residentiële plaatsen naar personeelsomkadering voor 

ambulante zorgregie en individuele zorgcoördinatie. 

Te betrekken partners - Bestaande woonzorgcentra 
- Vlaamse overheid 

 

 


