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Agenda

1. Kennismaking

2. “Samenstelling, doel en richting van INSPIRIA” door Herwig 
Teugels

3. Begrippenkader “Toegang tot zorg” door Olivia Van 
Mechelen

4. “De 7 B’s van toegankelijkheid” door Els Nolf

5. Workshop deel 1

6. Pauze 

7. Workshop deel 2

8. Het laatste woord



Voortraject



2014

Regeerakkoord Vlaamse 

Regering & 

Bestuursakkoord VGC

2015 Opstart Transitie 

Hefboom
Denk en Dialoogdagen 

(december 2015)

2016

2 pijlers 

- Zorg en Welzijn

- Zorg en Gezondheid

Conceptnota ‘Harmonisatie 

en samenwerking’

3 organisaties

- Kenniscentrum Woonzorg

- BWR

- Het Punt

2017 Start Kenniscentrum WWZ

Aanzet meerjarenplan 

Strategische 

doelstellingen 

Maart Bevraging

Operationele 

doelstellingen en 

acties 

Oktober: 

Meerjarenplan 

2018-2020 

November 

Jaaractieplan 

2018

Goedkeuring 

Meerjarenplan –

JAP overheden

Betrokkenheid  

werkveld:  Inspiria

2018



Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg 

www.kenniscentrumwwz.be

http://www.kenniscentrumwwz.be/


5 grote beleidslijnen

 Zorg in de samenleving

 buurtgerichte zorg

 buurtzorgnetwerken

 intersectorale samenwerking

 Diversiteit

 praktijken aangaande divers en 
inclusief werken

 uitsluitingsmechanismen 
wegnemen

 Relatie welzijn-wonen 

 versterken van partnerschappen 
inzake wonen-welzijn

 multifunctionele en kleinschalige 
woonvormen

 Ondersteunen van 
vrijwilligerswerk

 brugfunctie organisaties-
vrijwilligers

 vrijwilligerswerk als hefboom 
voor empowerment

 het referentiepunt voor 
vrijwilligerswerk

 Beleidsontwikkelingen 
vormgeven, aftoetsen en 
bekend maken

 proactief samenwerken met 
overheden

 aftoetsing aan Brusselse 
context

 informeren van het werkveld



Intersectorale Reflectiegroep 

Inspiria

 2 ledig doel:

 Reflectie, brainstorm, ontwikkelen nieuwe ideeën 

 Informeren brede werkveld 

 Thema’s: maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsevoluties 

en vraagstukken in Brussel met betrekking tot Welzijn, 

Wonen, Zorg 

 Twee types reflectiegroepen:

 kerngroep: groep die na verloop elkaar kent en kritisch 

durft bevragen; zelf samengesteld

 brede terugkoppelingsgroep: open invitatie, 

voortbouwend op input kerngroep

 Klankbordgroep vrijwilligerswerk



Intersectorale Reflectiegroep 

Inspiria

 Diverse samenstelling

 Met mensen uit heel diverse sectoren:

 Medewerkers uit management, staf, basis, kenniswerkers, academici

 Evidentie overstijgen

 Erkende diensten door VG, VGC en GGC

Algemeen welzijnswerk Jeugd 

Personen met beperking Wonen

Woonzorg Zingeving

Thuisloosheid, asiel Gezondheid

Armoede Onderwijs, kennisinstelling

Diversiteit Tewerkstelling



Intersectorale Reflectiegroep 

Inspiria

 Inademen, het opzuigen van lucht in de longen

 Beoogd effect: 

 elkaar zuurstof geven

 zich aan elkaar inspireren

 welzijn-, wonen-, zorgsector (vernieuwd) leven inblazen

 nieuwe stromingen kenbaar maken

 samenwerkingen en dynamieken laten ontstaan, versterken

 ontwikkelen van voorstellen, projecten

 uitwerken van nota’s en aanbevelingen

 Werken aan concreet en meetbaar resultaat



Intersectorale Reflectiegroep 

Inspiria

INSPIRIA

Thema’s:

-Maatschappelijke ontwikkelingen

-Beleidsontwikkelingen 

-Brussel

-Focus: Welzijn Wonen Zorg

Opdrachten 

-Reflectie

-Klankbord

-Brainstorm 

-Aanreiken 

oplossingen

4x/jaar  

Andere

BROG

Perspec-
tive BXL

Cultuursen-
sitieve zorg

ROTB

Complementair aan bestaand overleg

Opdrachten
-Informeren 

-Consulteren
2x/jaar



Naar een Staten-Generaal

Welzijn (werktitel)

 Naar een welzijnsconferentie Brussel of Staten-Generaal Welzijn

 Vervanger van memorandum

 Voorjaar 2019;  2018: voorbereiding 

 Reeds overleg met VUB over aanpak en thema

 Bevraging van de sector via kerngroep Inspiria en de open groep

 Telkens voorbereidende nota’s of input waar we op verder 

werken

 Eventueel enkele werkgroepen om bepaalde delen verder uit te 

werken

 Thema: toegang tot welzijn en zorg



Toegang tot Zorg en Welzijn

‘Zorg’‘Welzijn’

PmHandicap
Ouderen

chronisch 

ziekenNieuwkomers

GBO Eerstelijnszone VSB - PVF
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Dagbesteding

Nursing PmH

mantelzorgburennetwerk

CAW
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Gezinszorg

…
Dak- en 
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WZD

Dienst- en 

hulpverlening Zorg en 

ondersteuning

Kind & 
jongeren

Premies en steun

Huisvesting

Tewerkstelling
…

Gespecialiseerde 
(gezondheid)szorg

VWAWN

Begeleiding 
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Zelf-

ontplooing/
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Het laatste woord

Met welk gevoel vertrek jij hier vandaag?



Volgende data 

GESLOTEN GROEP

- Woensdag 18 april

- Vrijdag 31 augustus

OPEN GROEP

- Vrijdag 1 juni

- Woensdag 24 oktober


