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Inleiding 
 

“Wat betreft de welzijns- en gezondheidssector wil ik inzetten op het versterken van het 
welzijnsaanbod door dwarsverbindingen te maken tussen initiatieven zodat deze voor elkaar 
inhoudelijk en financieel een meerwaarde kunnen zijn. Het verder inzetten op samenwerking tussen 
het Huis voor Gezondheid, het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en de Brusselse Welzijnsraad, die 
zich reeds op dezelfde locatie bevinden, dringt zich op. Een uit te bouwen Huis voor Welzijn en 
Gezondheid kan een lichtend voorbeeld worden voor samenwerking, overleg, afstemming en efficiënt 
beheer van middelen. Het organisatiemodel van het Huis van Gezondheid – zelf al ontstaan vanuit 
een fusieoperatie – fungeert daarbij als voorbeeld.  
 
We streven naar een gecoördineerd welzijns- en gezondheidsbeleid in de hoofdstad met focus op 
multidisciplinaire samenwerking, kennisdeling, netwerkvorming, grensoverschrijdende 
talentrekrutering, gezamenlijk databeheer (Zorgzoeker) en aandacht voor taal. We harmoniseren en 
herordenen het versnipperde welzijns- en gezondheidslandschap met het oog op een maximum aan 
synergie en een minimum aan structuren. “ 
 
Zo omschrijft Beleidsnota Brussel 2014-2019, ingediend door de heer Sven Gatz, Vlaams minister van 
Cultuur, Media, Jeugd en Brussel  de ambitie voor de rationalisatie en harmonisatie van de 
ondersteuningsstructuur in de welzijns- en gezondheidssector.  
Om daartoe te komen werd een procesbegeleider aangesteld die met de hogergenoemde 

organisaties aangevuld met Het Punt vzw een transitieproces heeft doorlopen. Dit resulteerde in de 

conceptnota van 14 april 2016 met als titel “Harmonisatie en samenwerking van de 

ondersteuningsorganisaties voor welzijn en gezondheid”. Daarin wordt geopteerd om gefaseerd 

tewerk te gaan. De welzijnsactoren BWR, Het Punt en Kenniscentrum Woonzorg Brussel zouden 

tegen 1 januari 2017 samengaan tot één organisatie. De randvoorwaarden voor de oprichting en 

opdrachten van de nieuwe organisatie staan in de conceptnota beschreven.  

In september werd het proces van inkanteling van BWR en Het Punt in vzw Kenniscentrum Woonzorg 

Brussel opgestart. Er werd een nieuwe missie, visie, waarden en doelstelling voor de nieuwe 

ondersteuningsstructuur geformuleerd. Deze werden vertaald in strategische en operationele 

doelstellingen en acties. Het jaaractieplan dat voorligt is daarvan het resultaat.  

Op 19 december 2016 hebben de Algemene Vergaderingen van Het Punt en BWR besloten om het 

actief, passief en personeel in te brengen in de verkrijgende vereniging Kenniscentrum Woonzorg 

Brussel vzw. De akte daartoe werd verleden voor notaris Peter Van Melkebeke. Op 1 januari 2017 is 

de nieuwe vereniging een feit en worden vzw BWR en vzw Het Punt ontbonden. De nieuwe 

vereniging krijgt de naam vzw ‘Kenniscentrum WWZ’ (Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg). Deze 

naamsverandering zal in de loop van januari 2017 neergelegd worden en in het Staatsblad 

verschijnen.  

Op 1 januari 2017 zal de vereniging bestaan uit 20 personeelsleden . Dit staat gelijk aan 16,18 VTE 

inclusief 3,0 VTE gesubsidieerde contractuelen.  

2017 wordt gezien als een overgangsjaar. Het jaaractieplan dient dan ook in die context gelezen te 

worden. Tijdens de loop van het jaar zal een meerjarenplan 2018-2020 worden uitgewerkt.  

  



1. Missie, visie, waarden, doelgroep 

1.1. Missie 
 Vzw Kenniscentrum WWZ1 biedt ondersteuning, expertise, kennis en inspiratie 

aan organisaties en partners in welzijn en zorg opdat deze op een proactieve, 
effectieve en zichtbare manier het welzijn en de levenskwaliteit van burgers 
waarborgen en bevorderen, met specifieke aandacht voor de kwetsbare 
Brusselaar. 

 De organisatie staat in een permanente verbinding met het werkveld en 
bevordert de onderlinge samenwerking over de doelgroepen, sectoren, taal en 
gemeenschappen heen.  

 De organisatie gaat op zoek naar antwoorden of ontwikkelt ze. Ze houdt de 
vinger aan de pols van de maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen. De 
uitdagende grootstedelijke en institutionele context van Brussel maakt dat de 
organisatie continu vooruit kijkt.  

1.2. Visie 
 Kenniscentrum WWZ is een onafhankelijke en pluralistische organisatie.  

 Kenniscentrum WWZ is toegankelijk en aanspreekbaar voor organisaties en 
burgers die werken aan zorg en welzijn. Het benadert hen als gelijkwaardige 
partners die hieraan een eigen bijdrage leveren.  

 Kenniscentrum WWZ brengt organisaties samen zodat ze met een 
resultaatsgerichte aanpak van elkaar leren en samenwerken aan 
maatschappelijke uitdagingen. Het zoekt daarbij naar synergie en maakt actief 
verbinding met andere sectoren, in het bijzonder met de sector gezondheid. 
Kenniscentrum WWZ vormt een schakel tussen werkveld en overheid. 

 In dialoog met het werkveld, de academische wereld en het beleid bouwt 
Kenniscentrum WWZ relevante kennis en expertise op. Het maakt deze 
bruikbaar en stelt ze ter beschikking aan het werkveld en aan alle partners die 
erom vragen, zowel in Brussel als in Vlaanderen. 

1.3. Doelgroep 
 Kenniscentrum WWZ ondersteunt in eerste instantie het Nederlandstalige 

werkveld in zorg en welzijn in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad: 
organisaties en hun vrijwilligers, medewerkers, directies en bestuursleden. 

 Kenniscentrum WWZ richt zich eveneens tot de overheid, de burger - die het 
zowel onrechtstreeks als rechtstreeks benadert  - en de partners uit de andere 
Gemeenschappen. 

1.4. Waarden 
Kenniscentrum WWZ is… 

 Constructief-kritisch: met een open, reflectieve geest en een onderzoekende 
houding kijken we voorbij de evidenties. 

                                                           
1
 Kenniscentrum WWZ staat voor Kenniscentrum Welzijn, Wonen & Zorg.  



 Verbindend: met respect voor diversiteit aan culturen, standpunten en 
invalshoeken streven we naar betrokkenheid en medezeggenschap om 
gedragenheid te bekomen. 

 Inspirerend: door onze gedeelde gedrevenheid zetten we aan tot reflecteren, 
experimenteren, handelen en creëren. 

 Daadkrachtig: we zoeken doelgericht naar oplossingen en hebben de 
overtuigingskracht en de durf om veranderingen teweeg te brengen; we staan 
er!  

 Betrouwbaar: we zijn bekwaam en geloofwaardig door te zeggen wat we doen 
en te doen wat we zeggen. 

2. Toekomstige uitdagingen van de nieuwe organisatie: strategische en 
operationele doelstellingen2 

2.1. Strategische doelstelling 1: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en bestaande 
praktijken creëert ruimte voor experiment en ontwikkeling in zorg en 
ondersteuning met het oog op bestendiging en verbreding. 
 OD1: Door literatuurstudie, onderzoek en bevraging kennis verwerven 

aangaande zorg en welzijn.  

 OD2: Een kader en trajectmatige aanpak uitwerken omexperimenten te 
initiëren, methodisch te onderbouwen, te evalueren, te delen en te 
bestendigen.  

 OD3: Innovatief denken en handelen in zorg en welzijn stimuleren als inspiratie 
voor een geactualiseerde aanpak. 

2.2. Strategische doelstelling 2: informeren, communiceren, sensibiliseren  
Brede informatieverstrekking,  aangepaste communicatie en gerichte 
sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het potentieel tot 
geïnformeerde keuzes  bij burgers, medewerkers en organisaties en bevordert de 
toegang tot ondersteuning of zorg. 
 OD1: Een geïntegreerd digitaal kennis- en informatieplatform voor de brede 

welzijnssector bouwen. 

 OD2: Een variatie aan communicatiekanalen en –strategieën ontwikkelen en 
gebruiken. 

 OD3: Gerichte sensibilisering en promotie over welzijns- en 
vrijwilligersinitiatieven. 

 OD4: Kenniscentrum WWZ proactief bekend maken, zichtbaar maken wat we 
bieden en waarvoor we staan. 

                                                           
2
 De beschrijving van de operationele doelstellingen moet  



2.3. Strategische doelstelling 3: deskundigheid van medewerkers in het 
werkveld versterken 
De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent medewerkers – zowel 
professionelen als vrijwilligers – om in een permanent  in beweging zijnde 
maatschappelijke omgeving en beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te 
bieden. 
 OD1: Vorming en training organiseren. 

 OD2: Organisaties samenbrengen om expertise met elkaar te delen en elkaar 
zo te versterken. 

 OD3: Trajectbegeleiding en coaching organiseren voor individuele organisaties 
die daarom vragen. 

2.4. Strategische doelstelling 4: bevorderen van (integrale) zorg en 
ondersteuning 
In functie van een behoeftedekkend, integraal aanbod van zorg en ondersteuning 
is de intersectorale samenwerking solide en verankerd en zijn de acties 
consequent afgetoetst aan de transversale thema’s diversiteit, armoede, actief 
burgerschap en inclusie. 
 OD1: Methoden en strategieën uitwerken of toepassen om samenwerking 

tussen (sub)sectoren te versterken. 

 OD2: Methoden en strategieën uitwerken of toepassen om samenwerking 
tussen gemeenschappen te versterken. 

 OD3: Concrete acties uitwerken voor de versterking van de 
vermaatschappelijking van de zorg in Brussel. 

 OD4: Transversale toetsing in de sector binnenbrengen.  

2.5. Strategische doelstelling 5: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en infrastructurele 
projecten zorgt voor een woon- en ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met 
een zorgbehoefte in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen.  
 OD1: Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 

creëren.. 

 OD2: Aanpak, kennis en methode bundelen in een dienstverleningsaanbod.  

2.6. Strategische doelstelling 6: beleidsondersteuning 
De kennis van zorg- en wselzijnsthema’s, het inzicht in het welzijnsveld in de 
Brusselse context  en de gedegen onderbouw van de verkregen signalen bieden 
de nodige informatie en adviezen aan de overheden.  
 OD1: Ontwikkelingen in de sector nauwgezet opvolgen bij de overheden en 

inspiratie opdoen over relevante ontwikkelingen in het buitenland om deze 
kennis te kunnen gebruiken in signalen en adviezen naar het beleid. 

 OD2: Signalen uit de sector detecteren, deze af toetsen op gedragenheid en 
relevantie, ze onderbouwen en overmaken aan de overheid. 



 OD3: Een Staten-Generaal Welzijn Brussel organiseren en realiseren in dialoog 
met de sector. 

2.7. Strategische doelstelling 7: interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne deskundigheid en 
een goede logistieke onderbouw leiden tot een kwaliteitsvolle en efficiënte 
ondersteuningsorganisatie.  
 OD1: De medewerkers kennen hun rol in de organisatie en kunnen de gedragen 

standpunten vertegenwoordigen.  

 OD2: Permanent bevorderen van de deskundigheid van medewerkers in 
functie van de optimalisatie van hun taken en rollen. 

 OD3: Creëren van de voorwaarden en het kader om als medewerker optimaal 
te functioneren. 

 

3. Organogram  
Kenniscentrum WWZ wenst zijn medewerkers zoveel mogelijk te responsabiliseren. Het kiest  

daarom qua organisatievorm voor een vlakke structuur die opgebouwd is op basis van een aantal 

werven/projectteams. Dit wordt weergegeven in volgend organogram: 

 

4. Jaaractieplan 2017 
Het jaaractieplan werd neergeschreven in 75 fiches. Deze omvatten de taken die door alle 
medewerkers worden uitgevoerd.  

Bij een aantal acties wordt ‘onder voorbehoud’ toegevoegd. Dit geeft aan dat deze actie enkel kan 
worden opgenomen mits extra financiering. 

De activiteiten die behoren tot het alledaagse functioneren van de organisatie (intern overleg, 
transitiedagen, vorming personeel, financiële opvolging, management, personeelsopvolging, 
vertegenwoordigingen…) worden in dit actieplan niet opgenomen, maar vereisen wel de nodige 
mankracht en tijdsinvestering. 

  



F01 A1.1.1.  

SD 1 Opdrachtencluster: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het Identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en 
bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en 
ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op 
bestendiging en verbreding. 

OD 1.1. Door literatuurstudie, onderzoek en bevraging kennis verwerven 
aangaande zorg en welzijn. 

Omschrijving actie 1.1.1 Partner in onderzoek naar een cross-culturele benadering, screening en 
behandeling van dementie: samenwerkingsverband met o.l.v. 
Erasmushogeschool. 

Aanpak De Erasmushogeschool voert een longitudinaal onderzoek naar de 
cultuursensitieve invalshoeken in de sensibilisering, detectie, diagnose en 
behandeling van dementie. Dit onderzoek loopt over een termijn van 5 
jaren (periode 2016-2020). 
Het Kenniscentrum Woonzorg kreeg een hefboomfunctie in dit EFRO-
project. Deze gaat over naar de nieuwe organisatie: 

● deelname aan de stuurgroep en reflectiegroep, inbreng van kennis over 
de Brusselse woonzorgsector en doelgroep, opvolging van de 
uitvoering van de werkpakketten; 

● faciliteren van de samenwerking met woonzorgpartners en 
stakeholders van het project; 

feedback over de verschillende onderdelen van het traject en de 
conceptualisering; (tussentijdse) terugkoppeling van resultaten en 
aftoetsen met ruimer werkveld. 

Betrokken partners - Erasmushogeschool - afdelingen Sociaal Werk en Verpleegkunde als 
trekker.  

- Andere partners in EFRO-project: Expertisecentrum dementie, Huis 
voor Gezondheid, WGZ Medikuregem, CGGZ Brussel, Solidariteit voor 
het Gezin. 

Verwachte impact - Er is een beter inzicht in de culturele dimensie van dementie en de 
strategieën die nodig zijn om hiermee om te gaan, gaande van 
preventie over screening en detectie tot behandeling. 

Meetbare indicatoren Voor 2017: 
- Afspraken over invulling van de hefboomfunctie worden 

geformaliseerd. 
- Verslagen van overlegmomenten en (stuurgroep)vergaderingen 

waaraan werd deelgenomen. 

Timing 2017-2020 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F02 A1.1.2.  

SD 1 Opdrachtencluster: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het Identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en 
bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en 
ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op 
bestendiging en verbreding. 

OD 1.1. Door literatuurstudie, onderzoek en bevraging kennis verwerven 
aangaande zorg en welzijn. 

Omschrijving actie 1.1.2 Partner in het Prospective Research Brussels-project van de VUB: 
onderzoek naar frailty imbalance (kwetsbaarheidsbalans) bij ouderen en 
de determinanten van de toegang tot zorg en steun. 

Aanpak In deze studie worden zowel detectie van de kwetsbare ouderen met een 
zorgtekort als de toeleiding naar de juiste vorm van zorg en steun 
onderzocht vanuit een community-based benadering (cf. buurtzorg). 
Gezien de specifieke kenmerken van de Brusselse context (cf. Staten 
Generaal Woonzorg, 2012 en Programmatie studie, 2012), worden 
verschillende relevante stakeholders opgenomen in de ontwikkeling van 
een procesmethodologie om kwetsbare ouderen (en hun mantelzorgers) 
die een zorgtekort ervaren te detecteren enerzijds en hen te begeleiden 
naar de juiste zorg en ondersteuning in de buurt anderzijds. 
 
Kenniscentrum Woonzorg nam samen met het Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn (GGC) het peterschap op van dit onderzoek. 
De nieuwe organisatie neemt dit verder op via: 

 deelname aan de begeleidingscommissie/klankbordgroep; 

 advies verstrekken m.b.t. de maatschappelijke relevantie van het 
onderzoek; 

 verstrekken van gegevens uit voorgaande onderzoeken van het 
Kenniscentrum Woonzorg Brussel.; 

 opvolgen van de tussentijdse onderzoeksresultaten; 

 hulp verstrekken m.b.t. valorisatie en disseminatie. 

Betrokken partners - VUB, afdeling educatiewetenschappen (=trekker). 
- Andere door VUB aangesproken partners: Observatorium voor 

Gezondheid en Welzijn Brussel, Marc Bernard en Marc Glorieux. 
- Gemeenten en OCMW Jette en Anderlecht. 

Verwachte impact Een betere kennis van: 
- de fysieke, psychologische, sociale en omgevingsgerichte 

kwetsbaarheidsfactoren bij ouderen m.b.t. tot zorg- en 
ondersteuningsnoden; 

- methodologsiche instrumenten om kwetsbaarheid bij ouderen te 
meten en hen te ondersteunen; 

- de impact hiervan bij de omslag van vnl. residentiële zorg naar zorg in 
de eigen omgeving. 

Meetbare indicatoren - Verslagen deelname begeleidingscommissie/klankbordgroep. 
- Tussentijdse onderzoeksresultaten. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 



F03 A1.1.3.  

SD 1 Opdrachtencluster: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het Identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en 
bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en 
ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op 
bestendiging en verbreding. 

OD 1.1. Door literatuurstudie, onderzoek en bevraging kennis verwerven 
aangaande zorg en welzijn. 

Omschrijving actie 1.1.3 Samenwerkingspartner voor de opvolging van het SBO-project D-Scope 
(Detection – Support and Care of Older People in their Environment): 
onderzoek naar nooddetectie bij ouderen en hun omgeving – onderzoek 
van VUB i.s.m. KUL en HoGent. 

Aanpak D-scope is een onderzoek van de VUB ism andere universiteiten waar de 
voorbije twee jaren aan werd meegewerkt.  Het bouwt o.a. verder op de 
analyses van de Staten-Generaal Woonzorg Brussel. De eerste biënnale lag 
het accent op literatuurstudie, bevraging, analyse en het ontwikkelen van 
een instrumentarium. De komende twee jaren wordt het instrumentarium 
door de organisatie afgetoetst op zijn toepasbaarheid.  
 
1. Toetsen van resultaten D-Scope aan de Brusselse realiteit 
De ontwikkelde indicatoren moeten worden afgetoetst aan de Brusselse 
realiteit en factoren die kenmerkend zijn voor de grootstad: 

● Deelname aan de begeleidingscommissie/klankbordgroep. 
● Kennis wordt ter beschikking gesteld en de Brusselse ervaringen 

worden ingebracht in het onderzoeksproject. 
● De componenten van een ‘zorgzame buurt’ en de verworven inzichten 

uit de Brusselse buurtzorgprojecten en Zorgproeftuinen, worden 
doorlopend ingebracht tijdens de ontwikkelingsfase van de 
kwetsbaarheidsindicatoren. 

● De instrumenten worden afgetoetst op hun relevantie en  
bruikbaarheid in de Brusselse realiteit. Daartoe wordt een 
(groeps)interview/focusgroep georganiseerd met medewerkers actief 
in 2 andere Brusselse wijken. 

 
2. Het toepasbaar maken van het ontwikkelde instrumentarium (onder 
voorbehoud van extra financiering) 
We willen er mee over waken dat de primaire preventie inzake detectie en 
het ontwikkelde screeningsinstrument daadwerkelijk kan gebruikt worden 
door Brusselse organisaties die streven naar beter outreachend  werken en 
bereiken van ouderen uit de risicogroepen. Dit impliceert dat het 
instrumentarium ook kan ingezet worden ten behoeve van een kansarm, 
anderstalig en laaggeschoold publiek. 
- Aanpak uitwerken voor het uittesten van ontwikkeld instrumentarium 

bij 
● professionals: samenbrengen van testpanel van professionals en 

medewerkers uit lokale dienstencentra van uiteenlopende 
Brusselse wijken (minstens 4 wijken). 

● brugfiguren en doorverwijzers: samenbrengen van testpanel van 
basiswerkers en sleutelfiguren uit verenigingen en zelforganisaties 
die in contact staan met ouderen of hun omgeving. 

● ouderen en mantelzorgers: ondersteuning bieden bij het 



samenbrengen van een testpanel van gebruikers (ouderen, 
mantelzorgers). 

- Samenstellen van een werkpakket met: 
● Vertaalde versie van het instrumentarium. 
● Handvatten en draaiboek voor een zorgzaam netwerk en 

outreaching naar ouderen. 
● Ondersteunend beeld- en vormingsmateriaal voor lokale 

dienstencentra en hun doelpubliek. 
 

3. Disseminatie van onderzoeksresultaten en bekendheid geven aan de 
methodologie (onder voorbehoud van extra financiering) 
Eenmaal het instrumentarium ontwikkeld en op punt gesteld, is het 
cruciaal om binnen het brede werkveld alertheid te creëren rond het 
belang van primaire preventie inzake detectie en het werkveld  kennis te 
laten maken met de ontwikkelde methodologie: 

● Het opzetten van vormingsprogramma voor medewerkers van 
lokale dienstencentra. 

● Resultaten integreren in eigen vormingen en presentaties over 
buurtgerichte zorg. 

● Organiseren van studiemoment voor het (Brussel) werkveld. 

Te betrekken partners - VUB, afdeling educatiewetenschappen (= trekker). 
- Andere door VUB aangesproken partners: 

Expertisecentrumdementie, Zorgnet Vlaanderen, Familiehulp, 
Socialistische mutualiteit, Wit-Gele Kruis, Huisartsenkring Tienen, 
Domus Medica, Ondersteuningscentrum ouderenmisbehandeling… 

- Lokale dienstencentra en BOD. 
- BOT en deelnemers aan zorgknooppuntoverleg. 
- Verenigingen en (zelf)organisaties. 
- Partners uit de netwerken ‘actief zorgzame buurt’. 
- Partners woonzorgoverleg (BOT, Huis voor gezondheid, BOT, Home-

Info, Brussel Ouderenplatform). 
- Vlaamse vereniging lokale dienstencentra (VVDC). 

Verwachte impact - De verworven inzichten in het versterken van de zelfredzaamheid van 
ouderen en hun omgeving, het opzetten van zorgzame netwerken en 
het gebruik van (screenings)instrumenten voor de detectie van 
kwetsbaarheid van ouderen worden ingezet in de ontwikkeling van 
methodologische instrumenten. 

- Het werkveld erkent het belang van primaire preventie inzake 
detectie en heeft kennis gemaakt met de ontwikkelde methodologie. 

Meetbare indicatoren - De sterkten en zwakten van de gehanteerde indicatoren voor de 
relevantie voor Brussel zijn opgelijst. 

- Vanuit deze analyse is het  ontwikkelde instrument vertaalbaar 
gemaakt naar de Brusselse context. 

- Er is een vertaalde versie van het instrumentarium in het Frans. 
- Er is een draaiboek opgesteld. 
- Het beeld- en vormingsmateriaal is uitgewerkt en getest. 
- Het ontwikkelde instrumentarium wordt actief gebruikt in de lokale 

dienstencentra en andere de Brusselse organisaties. 
- Het vormingsprogramma is uitgewerkt en gekend. 
- Er heeft een studiemoment plaatsgevonden waarop de methodiek is 

voorgesteld. 



Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

 

 

  



F04 A1.1.4.  

SD 1 Opdrachtencluster: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het Identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en 
bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en 
ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op 
bestendiging en verbreding. 

OD 1.1. Door literatuurstudie, onderzoek en bevraging kennis verwerven 
aangaande zorg en welzijn. 

Omschrijving actie 
1.1.4 

Uitwerking van een onderzoeksvoorstel voor een Brusselse 
behoeftenstudie over de bevoegde overheden heen voor de sectoren 
personen met een handicap en de geestelijke gezondheidszorg (onder 
voorbehoud van extra financiering). 

Aanpak In 2015 werden enkele terreinpartners bevraagd om een 
programmatiestudie op te zetten naar de doelgroep personen met een 
handicap en personen met psychische moeilijkheden. Er werd een draft 
van onderzoeksvoorstel uitgewerkt. Bij de overheid wordt afgetast of er 
interesse is voor een dergelijke studie, Zo ja, wordt 
● het onderzoeksvoorstel ingediend bij de overheid. 
● na goedkeuring en toezegging van de financiering van het 

onderzoeksvoorstel: literatuurstudie: verschillen in regelgeving van 
verschillende overheden naast elkaar zetten (programmatie, 
financiering, aanbod). 

● in kaart brengen van het huidig aanbod. 
● oplijsting van de zorgvraag: bevraging van cliënten/gebruikers, 

verantwoordelijken van diensten en voorzieningen en van experten en 
deskundigen via focusgroepen. 

● conclusies en aanbevelingen formuleren. 
● plan van aanpak uitwerken voor nieuwe programmatienorm voor 

Brussel.   

Te betrekken partners - Onderzoeksgroep Programmatiestudie: VUB, afdeling 
educatiewetenschappen, Marc Bernard en Marc Glorieux. 

- BROG 
- CGGZ 

Verwachte impact - Er is een beter zicht op de situatie van de programmatie, het aanbod en 
de zorgvraag van personen met een handicap en personen met 
psychische moeilijkheden. 

- Er is een voorstel voor een geïntegreerde aanpak van deze tweeledige 
thematiek voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.  

Meetbare indicatoren Onderzoeksrapport met voorstel tot programmatie-opties. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

 

  



 

F05 A1.1.5.  

SD 1 Opdrachtencluster: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het Identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en 
bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en 
ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op 
bestendiging en verbreding. 

OD 1.1. Door literatuurstudie, onderzoek en bevraging kennis verwerven 
aangaande zorg en welzijn. 

Omschrijving actie 1.1.5 Exploreren van mogelijkheden van onderzoeksvragen. 

Aanpak Jaarlijks gaan we  samen met werkveldorganisaties en academici in 

gesprek om signalen en ervaringen, ontwikkelingen in de praktijk waar 

mogelijk om te zetten in onderzoeksvragen.  

De voorstellen worden geïnventariseerd door 
● gebruik te maken van bestaande overlegplatformen (ROTB, BROG, 

Inclusief Brussel en Consortium cultuursensitieve zorg); 
● eerder verschenen publicaties die toe zijn aan actualisering;  
● de nauwe opvolging van projecten.  
Mogelijke thema’s die hiervoor reeds geïdentificeerd werden: 
● vrijwilligerswerk in Brussel (in navolging van Vrijwilligerswerk in België); 
● beleving en impact van samenwonen en samenwoonprojecten; 
● invloed van nieuwe migratiestromen op de thuislozenpopulatie (via 

ROTB); 
● de effecten van ervaringsdeskundigen aan de schoolpoort om de kloof 

tussen ouders die in armoede leven en de school te verkleinen. 
● ... 
Intern aftoetsen van prioritaire onderzoeksvragen. 

 Aftoetsen met academici over interesse en haalbaarheid van 
onderzoeksvragen. 

Te betrekken partners - Onderzoeksinstellingen: Odisee, Erasmushogeschool, ULB, VUB ... 
- Wetenschapswinkel. 
- Overlegstructuren: BROG, Inclusief Brussel, ROTB, consortium 

cultuursensitieve zorg... 
- Projecten en terreinpartners: Samenhuizen, Begijnenpassage, Biloba, la 

Plateforme pour le Volontariat ... 

Verwachte impact - De kloof verkleinen tussen academische of onderzoekswereld en het 
werkterrein. 

- (Nieuwe) ontwikkelingen en praktijken wetenschappelijk onderbouwen. 

Meetbare indicatoren - Verdere verkenning en afbakening van mogelijke onderzoeksvraag 
binnen het ROTB en inclusief Brussel. 

- Afbakening van onderzoeksvraag en haalbaarheid van een onderzoek 
met relevante onderzoekspartner in de weerhouden thema’s. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



 

F06 A1.1.6.  

SD 1 Opdrachtencluster: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het Identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en 
bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en 
ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op 
bestendiging en verbreding. 

OD 1.1. Door literatuurstudie, onderzoek en bevraging kennis verwerven 
aangaande zorg en welzijn. 

Omschrijving actie 1.1.6 Partner in het Prospective Research Brussels-project van de VUB: 
onderzoek naar frailty imbalance (kwetsbaarheidsbalans) bij ouderen en 
de determinanten van de toegang tot zorg en steun. 

Aanpak - Onderzoeksopzet 
● Het onderzoek kwam er naar aanleiding van de vaststelling (door 

de leden van Inclusief Brussel3) dat empirische gegevens over de 
grootte en de sterkte van de informele zorg- en hulpnetwerken 
van Brusselaars ontbreken.  

● Met dit onderzoek willen we de mogelijkheden en de uitdagingen 
die deze netwerken kenmerken aantonen. 

● Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de verschillen in 
mogelijkheden en uitdagingen naargelang de socio-economische 
en -demografische positie van de Brusselaar. 

● We focussen daarnaast op de specificiteit van een grootstedelijke 
context. 

 
- Bevraging & analyse:  

● We organiseren een bevraging aan de hand van een 
gestandaardiseerde vragenlijst i.v.m. de grootte  en samenstelling 
van de persoonlijke zorg- en hulpnetwerken van Brusselaars 
(representatieve steekproef van enkele specifieke doelgroepen 
binnen de populatie van bewoners van 1000 Brussel). 

● We organiseren tevens enkele tientallen diepte-interviews bij 
kwetsbare bewoners van 1000 Brussel waarbij we peilen naar de 
beleving van zorgrelaties. 

● De analyse van de kwantitatieve data (m.b.v. statistische 
methoden- en technieken) richt zich op het becijferen van de 
gelijkenissen en verschillen in omvang en samenstelling van de 
persoonlijke zorgnetwerken naargelang de socio-economische, -
demografische positie van de respondenten, maar ook 
bijvoorbeeld naargelang van de buurt waar de persoon woont. 

● De kwalitatieve analyse beoogt het verder uitdiepen en stofferen 
van deze resultaten aan de hand van citaten uit diepte-interviews. 

 
- Begeleiding onderzoeksproces 

● We richten een werkgroep  op om het onderzoeksproces mee op 
te volgen en te inspireren.    

Te betrekken partners - Inclusief Brussel, werkgroep onderzoek (bestaande uit medewerkers 

                                                           
3
 Een samenwerkingsverband tussen Samenlevingsopbouw Brussel, Brussel Platform Armoede, CAW Brussel en 

de organisatie X 



van de Verenigingen waar Armen het Woord Nemen, de medewerkers 
van Samenlevingsopbouw Brussel en CAW Brussel). 

- Academische partners (onderzoekers sociaal werk). 

Verwachte impact - Een onderbouwde bijdrage leveren aan het debat rond 
vermaatschappelijking van de zorg.  

- Op basis van de onderzoeksresultaten,   
● formuleren en documenteren we mogelijkheden i.v.m. de 

vermaatschappelijking van de zorg in een grootstedelijke context; 
● formuleren we randvoorwaarden i.v.m. het toepassen van 

vermaatschappelijking van de zorg in een Brusselse context; 
● argumenteren we in verband met  de (mogelijke) impact  van 

sociale ongelijkheden op de grootte en de samenstelling van het 
informeel netwerk van hulp- en zorg. 

Meetbare indicatoren - Werkgroep die onderzoek begeleidt komt 3 keer samen. 
- Rapport met onderzoeksresultaten. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

 

  



F07 A1.2.1.  

SD 1 Opdrachtencluster: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het Identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en 
bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en 
ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op 
bestendiging en verbreding. 

OD 1.2. Een kader en trajectmatige aanpak uitwerken om experimenten te 
initiëren, methodisch te onderbouwen, te evalueren, te delen en te 
bestendigen. 

Omschrijving actie 1.2.1 Verdere uitwerking van het project Het BuurtPensioen met oog op 
verankering. 

Aanpak Het BuurtPensioen is een project dat door Kenniscentrum Woonzorg in 
2013-2014 met sociale innovatiemiddelen samen met ouderen werd 
opgestart in Neder-Over-Heembeek. Het beoogt informele 
zorgverstrekking onder elkaar te stimuleren of te versterken, zodat een 
netwerk van burenhulp ontstaat. De uren die buren voor elkaar zorgden 
worden geregistreerd. Deze kunnen later gebruikt worden om zelf hulp ‘in 
te kopen’.  
Het project kreeg een zeer positieve evaluatie, maar vond geen 
vervolgfinanciering. In 2015 won het de prijs voor maatschappelijke 
verdienste van de Stad Brussel. Daarmee kon het project in 2016 verder 
worden uitgerold in andere Brusselse wijken. Dit proces wordt in 2017 
verder gezet om tot een goede verankering te komen. Het omvat 
verschillende deelopdrachten: 

1. Alliantie Het BuurtPensioen 
Samenwerkingsplatform dat Brusselse burenhulpinitiatieven ondersteunt 
in hun uitbouw: methodologie, opleiding en begeleiding, communicatie, 
registratietool, ... 

● Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met partners. 
● Samenwerking met professionele zorgactoren. 
● Verduidelijking met partners van wat we juist willen realiseren en hoe. 
● Juridische uitwerking van de alliantie. 
 

2. Uitbouw antennes 

● Nieuwe antennes starten in functie van afspraken in de 
samenwerkingsovereenkomsten (Brussel 1000, Elsene, Etterbeek). 

● Bestaande antennes versterken: 
o   coördinatoren verder opleiden en begeleiden; 

o   nieuwe coördinatoren zoeken. 

● Opleiding ontwikkelen voor nieuwe antennes en nieuwe coördinatoren. 
● Begeleidingstraject uitwerken (gekoppeld aan actiefiche 3.3.2). 
 

3. Communicatie     

● Nieuwe website van van de organisatie met 1pag. per antenne Het 
BuurtPensioen en/of facebookpagina. 

● Folder vernieuwen. 
● Verkorte versie van het boek Het BuurtPensioen - brochure met het 

vervolg. 
● Toelichting evolutie project Het BuurtPensioen aan gelijkaardige 



werkingen. 
 

4. Financiering 

● Zorgen voor voldoende financiering voor de komende jaren 
o   subsidies aanvragen; 
o   aanspreken private partners. 
 

Stappen die afhankelijk zijn van bijkomende financiering 

● Registratie-applicatie ontwikkelen. (Zie ook actiefiche 1.2.3 Smartcity) 
● Filo d’Argento Bruxsel – ontwikkeling van een “groen nummer” dat 

eenzame mensen meteen in contact kan brengen met lokale 
vrijwilligers netwerken actief in hun wijk.  De wijk Brussel-Centrum 
waar ook Het BuurtPensioen een antenne heeft, zou hierbij als 
pilootproject dienen. 

Te betrekken partners - Partners uit de Stuurgroep Het BuurtPensioen 
- Dienst Hulp aan Brusselse Senioren 
- Dienst Senioren van de Stad Brussel 
- Bras dessus Bras dessous 
- Partena 
- Delta Lloyd 
- Be-Face 
- Stakeholders nieuwe locaties 
- Idealiter vinden we nog een bijkomende private partner om een goed 

evenwicht te hebben in de alliantie. 

Verwachte impact - Stevige toename van het aantal gebruikers en interventies bij de 
doelgroep. 

- Toegenomen wisselwerking met de professionele lokale zorgactoren. 
- Verankering van het project: 

o   in het Brussels sociaal netwerk (paviljoenen, buurthuizen, …); 
o   zicht op continuïteit van het initiatief via de alliantie. 

- Samenwerkingsnetwerk van gelijkaardige projecten. 

Meetbare indicatoren - Het aantal deelnemers per antenne: 
o   startende antenne: 15 deelnemers; 
o   nieuwe antennes: 50 deelnemers; 
o   bestaande antenne: bestendigen. 

- Evolutie van de interacties: 
o   startende antenne: startende registratie; 
o   nieuwe antennes: goed lopende registratie – aantal? 
o   bestaande antenne: bestendigen -  verspreiding van de interventies 

bij de deelnemers -  groeiende wederkerigheid. 
- Het aantal nieuwe antennes. 
- Een uitgewerkt en getest opleidingsprogramma en begeleidingstraject. 
- Goed werkende website en/of facebookpagina. 
- Nieuw communicatiemateriaal (folder – flyer – newsletter). 
- Gevonden financieringsmogelijkheden. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 



F08 A1.2.2.  

SD 1 Opdrachtencluster: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het Identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en 
bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en 
ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op 
bestendiging en verbreding. 

OD 1.2. Een kader en trajectmatige aanpak uitwerken om experimenten te 
initiëren, methodisch te onderbouwen, te evalueren, te delen en te 
bestendigen. 

Omschrijving actie 1.2.2 Het zoeken naar een kader en partners die ons versterken in het 
ontwikkelen van experimentele projecten. 

Aanpak Bij de uitwerking van een trajectmatige aanpak willen we nagaan wat 

andere incubatoren vandaag reeds doen.  Vragen waar we samen met hen 

een antwoord op zoeken zijn: 

● Hoe kunnen we samenwerken?   

● Wat zijn goede methodieken voor de sector Zorg en Welzijn? 

● Hoe zijn ze toepasbaar? 

● In welke mate kan daarvoor op deze partners beroep worden 

gedaan? 

We nemen hierbij contact op met minimum 3 spelers in de markt: 

Namahn, Oxigenlab, Coopcity, Sociale InnovatieFabriek. 

 

Verder leren we ook uit trajecten die we zelf reeds hebben doorgelopen 

Naar kennisverspreiding en stimulatie binnen de organisatie betekent dit 

dat we 

● zorgen voor minimum één intern en één extern ontmoetingsmoment 

per jaar om nieuwe innovatieve ideeën te bespreken; 

● één werkbezoek organiseren aan een innovatief project;  

● een externe speler uitnodigen om input te geven ivm experimentele 

projecten;  

● elkaar in vernieuwende projecten betrekken (bvb. om input te geven).  

Te betrekken partners - Namahn 
- Oxigenlab 
- Coopcity 
- Sociale InnovatieFabriek, e.a. 

Verwachte impact - Een kader waarin werknemers gestimuleerd worden om initiatieven 
te  nemen in hun activiteitsdomein. 

- Meer mensen binnen organisatie kunnen gemakkelijker projecten 
begeleiden. 

- Onze interne ervaring extern laten uitstralen om dan eventueel ook 
klanten hierin te begeleiden. 

Meetbare indicatoren - Gesprekken met 3 spelers in de markt en bevraging over hun aanpak: 
zijn zij aanwezig in onze sector, kunnen we complementaire zijn? 

- Voorstel tot partnerschap met één of meerdere organisaties. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F09 A1.2.3.  

SD 1 Opdrachtencluster: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het Identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en 
bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en 
ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op 
bestendiging en verbreding. 

OD 1.2. Een kader en trajectmatige aanpak uitwerken om experimenten te 
initiëren, methodisch te onderbouwen, te evalueren, te delen en te 
bestendigen. 

Omschrijving actie 1.2.3 Ondersteuning bieden aan organisaties bij experimenten. (onder 
voorbehoud van extra financiering) 

Aanpak Vanuit de projecten in de sector die we initiëren of opvolgen willen we de 
generieke componenten van het procesverloop in kaart brengen en 
omzetten in een bruikbare methodiek, zowel intern (voor nieuwe 
projecten) als extern (voor andere initiatiefnemers). 
Experimenteren en het onderbouwen ervan moet deel worden van ons 
DNA. 
Deze actie werkt verder op actiefiche 1.2.2. 
 
- Externen die vernieuwend bezig zijn in welzijn, wonen en zorg 

samenbrengen voor brainstorm-, co-creatie- of human designsessies.  
- Terreinervaring opdoen en expertise delen door deelname aan 

stuurgroepen van innovatieve projecten :   
● ESF project  ‘Innovatief wijkzorgmodel op maat van een 

kwetsbare buurt’ uitgevoerd door EVA vzw ism 
thuiszorgorganisaties; 

● Project ‘Zorgzame Wijk’ van LDC Het Anker; 
● Proeftuin geestelijke gezondheidszorg Samenhuizen; 
● Project ‘Twee generaties onder één dak’ Chambéry i.k.v. 

wijkcontract ‘(Etterbeek).  
Procesmatige en experimentele kennis uit andere projecten zoals 
project Muggenstraat (actiefiche 5.1.6), Begijnenpassage (actiefiche 
5.1.7)  en Het BuurtPensioen (actiefiche 1.2.1) meenemen. 

 
- Trajectmatige aanpak uitwerken: 

● Ontwikkelingstrajecten vergelijken - kunnen we één modeltraject 
voorstellen of is het allemaal maatwerk?    

● Identificatie van de noden. 
● Analyse van de noden in de trajecten om mee te nemen naar de 

toekomst toe. 
● Hoe kunnen we evalueren? 
● Wat leren we van andere incubatoren en/of stichtingen en hoe 

kunnen we dit vertalen naar de zorg en welzijnssector? 
● Voorstel ontwikkelen. 

 
- Hoe kunnen we geslaagde projecten helpen bestendigen? 

Antwoorden bieden op volgende vragen: 
● Hoe noden detecteren? 
● Wie betrekken in onze netwerken? 
● Wat leren we van andere incubatoren en/of stichtingen en hoe 

kunnen we dit vertalen naar de zorg en welzijnssector? 



● Scenario’s en/of samenwerking met externe partijen 
ontwikkelen. 

 
- Pragmatische tools ter begeleiding van projecten opstellen: een 

draaiboek voor intern gebruik.  
- Communicatie van voorstel binnen de organisatie en naar “klanten” 

van de organisatie.   
● hoe dit opnemen en implementeren in de dienstverlening van de 

organisatie.  
● samenwerken met actiefiche 5.2.1.   

Te betrekken partners - Sociale InnovatieFabriek. 
- Verschillende projecten in buurtgerichte zorg. 
- Overheid (kabinetten en administraties). 
- Ander incubatoren (zie actiefiche 1.2.4). 

Verwachte impact - Een kader waarin werknemers gestimuleerd worden om initiatieven 
te  nemen in hun activiteitsdomein. 

- Meer mensen binnen de organisatie kunnen gemakkelijker projecten 
begeleiden. 

- Onze interne ervaring extern laten uitstralen om ook klanten hierin te 
begeleiden. 

Meetbare indicatoren - Plan van aanpak is uitgewerkt. 
- Draaiboek. 
- Meenemen in de marktanalyse.  

Timing Jaar N (toezegging financiering)-JaarN+2  

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

 

  



F10 A1.2.4.  

SD 1 Opdrachtencluster: onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
Het Identificeren en begrijpen van maatschappelijke trends en 
bestaande praktijken creëert ruimte voor experiment en 
ontwikkeling in zorg en ondersteuning met het oog op 
bestendiging en verbreding. 

OD 1.2. Een kader en trajectmatige aanpak uitwerken om experimenten te 
initiëren, methodisch te onderbouwen, te evalueren, te delen en te 
bestendigen. 

Omschrijving actie 1.2.4 SmartCity-project: digitale zorgnetwerken voor ouderen (onder 
voorbehoud van extra financiering). 

Aanpak Het gebruik van digitale apparaten – smartphone, tablet, laptop - geraakt 
steeds meer ingeburgerd, ook bij senioren. Toch zijn heel wat (kwetsbare) 
Brusselse ouderen nog te weinig vertrouwd met de digitale mogelijkheden. 
Digitale toepassingen zouden ook voor deze ouderen nochtans een grote 
meerwaarde zijn bij het onderhouden van relaties met vrienden en familie, 
contacteren van diensten en voorzieningen of opvolgen van hun 
zorgsituatie.  Het project omvat 3 aaneensluitende stappen, in het 
verbinden van ouderen. 
-    Verbinden met elkaar (2017): door (vereenzaamde) ouderen digitaal 

met elkaar in verbinding te brengen, vergroten niet alleen hun digitale 
vaardigheden maar ook hun sociaal netwerk in ‘real life’ en de daarmee 
gepaard gaande onderlinge solidariteit en steun. 

-    Verbinden met de buurt/stad (2018): het digitaal platform wordt 
uitgebreid met toepassingen die de gebruikers in verbinding stellen met 
(informatie over) diensten en activiteiten in hun stad of buurt. De 
deelnemers worden begeleid in het gebruik ervan: opleiding, helpdesk 
… 

-    Verbinden met de zorg. (2019):· het digitaal platform wordt gebruikt 
door ouderen en zorgbehoevenden om in contact te komen met 
zorgverstrekkers: maken van afspraken, online consult, opvolgen 
medicatie, gebruik van elektronisch zorgschriftje voor een vlottere 
communicatie tussen zorgbehoevende, mantelzorgers en professionals 
… 

 Fase 1  ‘Ouderen digitaal verbinden met elkaar’ (2017) 
● Aftoetsen voorstel aan mogelijke partners op het terrein: BOp, 

dienstencentra, buurthuizen, antennes Het BuurtPensioen ... 
● Keuze en aankoop hardware (tablets) eventueel i.s.m. CIBG. 
● Keuze maken voor de wijk waarop project wordt geïmplementeerd. 
● Rekruteren van geïnteresseerde deelnemers; warm maken van ouderen 

uit de gekozen wijken. 
● In kaart brengen van aanwezige hardware bij eindgebruiker + 

mogelijkheden uitleen. 
● Verkenning en keuze gebruiksvriendelijke digitaal platform (cfr Vincles, 

Social care, Cubigo, Solidar-It,..).  
● Draaiboek en vormingspakket opstellen, eventueel i.s.m. Online 

Buurten (proeftuinproject Oostende). 
● Rekruteren en opleiden vrijwillige lesgevers0 
● Ontwikkelen applicatie voor informele zorgnetwerken  – het 

Buurtpensioen op basis van reeds bestaande voorstudie0 
Voorwaarde: partners bereid vinden om als testomgeving te fungeren, en 



kwetsbare ouderen (mee) toe te leiden als deelnemers aan het project, 
bvb. lokale dienstencentra, het BOp, lokale besturen, sociale 
huisvestingsmaatschappijen, buurthuizen,…   

- De opvolging van het project gebeurt door een stuurgroep -bestaande 
uit de deelnemende partners- die de uitvoering en effecten van het 
project opvolgt en evalueert. 

Te betrekken partners - Dienstencentra. 
- Partners het BuurtPensioen. 
- BOp. 
- Online Buurten (Oostende). 
- Software-ontwikkelaar. 

Verwachte impact - Meer ouderen zijn digitaal met elkaar verbonden en worden op die 
manier uit hun isolement gehaald.  

- Er is een digitaal platform dat toelaat  om vraag en aanbod naar steun 
en hulp in dit netwerk kenbaar te maken en te registreren. 

Meetbare indicatoren - Er zijn lokale partners die mee willen stappen in het project. 
- 30 ouderen zijn betrokken.  
- Er is een applicatie voor het registreren van informele zorgvragen en -

aanbod. 

Timing Jaar N (toezegging financiering)-JaarN+2 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F11 A2.1.1  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren  
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.1. Een geïntegreerd digitaal kennis- en informatieplatform voor de brede  
welzijnssector bouwen. 

Omschrijving actie 2.1.1 De noden aan en wensen analyseren en het kennisplatform vorm geven. 

Aanpak Tijdens de bevraging van de sector i.f.v. de transitie-oefening werd 
meermaals gevraagd naar een kennisplatform over welzijn en zorg te 
Brussel.  We onderzoeken of en hoe we dit vorm kunnen geven. 
 

- Oprichting interne werkgroep die 
● kennisplatform definiëert; 
● nood aan en interesse in verder aftoetst; 
● doelstelling van het platform verfijnt: afbakening thema’s, 

doelgroep …; 
● in gesprek treedt met andere kennisplatformen; 
● partners bepaalt; 
● stappenplan maakt voor informatiedetectie en 

informatieverzameling. 
 

- Aandachtspunten:  
● aandacht voor diversiteit en sociale uitsluiting; aftoetsen binnen 

consortium cultuusensitieve zorg die een gelijkaardige nood reeds 
formuleerde 

● aftoetsen aan de haalbaarheid binnen personeelskader. 

Te betrekken partners Te bepalen.  

Verwachte impact - Tegemoet komen aan de nood om kennis en goede praktijken  te delen. 
- Het resultaat ondervangt ten dele het vroegere sectortijdschrift BWN. 

Meetbare indicatoren Het onderzoek is afgerond en Indien positief wordt  een digitaal 

kennisplatform gelanceerd op de Staten-Generaal Welzijn 2018. 

Timing 2017- 2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F12 A2.2.1  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.2. Een variatie aan communicatiekanalen en –strategieën ontwikkelen en 
gebruiken. 

Omschrijving actie 2.2.1 Omslag naar een digitale communicatiestrategie. 

Aanpak De organisatie heeft nood aan een goede communicatiestrategie.  
Deze wordt opgebouwd volgens minimaal het volgende principes: de 
informatie wordt één keer uitgewerkt of verzameld en in (in licht 
aangepaste vorm) bruikbaar op verschillende communicatiekanalen.  
 
Een interne werkgroep wordt opgericht, eventueel gelijklopend aan deze 
van het onderzoek naar de haalbaarheid van een kennisplatform (zie actie 
2.1.1.).  De werkgroep wordt, indien nodig, aangevuld met externe 
communicatiedeskundigen.  
Ze bestudeert welke boodschappen via welke eigen digitale kanalen naar 
welke doelgroepen  kunnen worden verspreid: digitale nieuwsbrief, 
website, facebook...  
 
Er wordt eveneens bekeken bij welke externe communicatiekanalen de 
organisatie kan aansluiten, dit zowel digitaal als via drukwerk. We 
publiceren artikels in tijdschriften en via andere kanalen.  

Te betrekken partners - Externe communicatiedeskundigen. 
- Uitgevers van tijdschriften en publicaties. 
- Andere (media-)actoren. 

Verwachte impact - Via verschillende digitale kanalen blijven andere organisaties op de 
hoogte van de ontwikkelingen in welzijn, wonen en zorg. 

- De naamsbekendheid, werking en expertise van de organisatie 
vergroot. 

Meetbare indicatoren - Er is een communicatieplan waarin de digitale procedures zijn 
opgenomen. 

- Een nieuwsbrief verschijnt vanaf het voorjaar. De website en de 
Facebookpagina worden continu geactualiseerd. 

- Er is minstens één artikel in een extern tijdschrift verschenen. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F13 A2.2.2  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.2. Een variatie aan communicatiekanalen en –strategieën ontwikkelen en 
gebruiken. 

Omschrijving actie 2.2.2 Uitwerking Brussels Zakboekje en actualisatie databanken. 

Aanpak Het zakboekje is een publicatie die reeds decennia wordt gemaakt door de 
BWR. In 2016 werden de voorbereidingen getroffen voor de uitgave 2017. 
Deze verschijnt meestal in de maand april.  
Brussels Zakboekje up to date houden vraagt een grote investering qua 
tijd en mankracht. We wensen deze in te perken. Daarom zullen we de 
werkwijze sterk aanpassen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
het instrument.  
 
- Uitgave Brussels Zakboekje 2017 

In het voorjaar van 2017 wordt het Brussels Zakboekje 2017 
gepubliceerd.  

 
- Omslag naar digitale versie en print on demand. 

Er wordt gekeken hoe, wat tot op heden het Brussels Zakboekje heet, 
via een online tool kan worden gegenereerd op basis van een download 
van de Sociale Kaart.  

 
- Doorlopende actualisatie Brusselse gegevens op de Sociale Kaart. 

De Brusselse gegevens van de Sociale Kaart worden continu 
geactualiseerd. Alle wijzigingen die binnenkomen worden 
gecontroleerd, indien nodig aangepast en gepubliceerd. Doorlopend 
worden rubriek per rubriek de Brusselse gegevens proactief 
gecontroleerd. 

 
- Overleg werkgroep de Sociale Kaart. 

Deelname aan de interprovinciale werkgroep Sociale Kaart. Deze maakt 
afspraken wat betreft het gebruik, de inhoud en de kwaliteit van de 
Sociale Kaart. Tevens werkt ze mee aan de transitie van de Sociale Kaart 
van de Vlaamse Provincies naar de Vlaamse overheid. 

 
- Overleg werkgroep Zorgzoeker. 

Overleg met het Huis voor Gezondheid om goede afspraken te maken 
omtrent de gegevens en de bekendmaking van Zorgzoeker en de 
Sociale Kaart. 

 
- Overleg werkgroep Sociaal Brussel Online. 

Overleg met het CMDC om goede afspraken te maken over de 
samenwerking met de tweetalige Sociale Kaart van Brussel. 

  

Te betrekken partners - Vlaamse provincies, VGC en Vlaamse overheid i.f.v. de Sociale Kaart. 
- Huis voor Gezondheid i.f.v. Zorgzoeker. 
- CMDC i.f.v. Sociaal Brussel Online. 



Verwachte impact - De Brusselse welzijnssector is beter gekend via het Brussels Zakboekje, 
de Sociale Kaart, Zorgzoeker en Sociaal Brussel Online. 

- De tijdsinvestering voor de actualisatie van de gegevens is sterk 
ingeperkt.   

Meetbare indicatoren - Publicatie Brussels Zakboekje. 
- Eind 2017 kan er van een download van de Sociale Kaart een printbare 

pdf-versie worden gemaakt. 
- Verslagen van het overleg van de Interprovinciale werkgroep Sociale 

Kaart. 
- Verslagen van het overleg over Zorgzoeker. 
- Verslagen van het overleg over Sociaal Brussel Online. 

Timing 2017-2020 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F14 A2.2.3  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.2. Een variatie aan communicatiekanalen en –strategieën ontwikkelen en 
gebruiken. 

Omschrijving actie 2.2.3 Opmaak nieuwe website. 

Aanpak De drie organisaties hadden elk een eigen website. Deze van Het Punt en 
BWR zijn jaren oud. Deze van het Kenniscentrum werd net helemaal 
vernieuwd (maar nog niet online geplaatst). 
 

1. 1. Overgangsfase 
● Er wordt een een portaalsite gecreëerd waarop een geselecteerde 

inhoud van de drie oude websites wordt gepost. 
● De oude websites van de organisaties ondergaan een uitdoofscenario 

en verwijzen naar de nieuwe website. 
 
2. Aanmaak nieuwe website 
● Samenstelling interne werkgroep communicatie (zie actie 2.2.1).  
● Aanstelling van een communicatiebureau/webdesigner. 
● Uitklaring doel en doelgroep van de website.  
● Afbakening van de inhoud, aangepast aan de verschillende 

doelgroepen. De resultaten uit het onderzoek van het afstudeerproject 
bachelor communicatiemanagement worden geïntegreerd.  

● Eerste uitwerking design van de website, aangepast aan de huisstijl en 
volgens Anysurfer-normering. 

● Correcties en bijstelling design. 
● Aanlevering van teksten voor één of twee website-thema’s. 
● De thesaurus van de website wordt gescreend en aangepast waar 

nodig. 
● Testfase van het design op deze twee thema’s en eventuele 

aanpassingen. 
● Aanmaak en redactie van de teksten voor alle thema’s.  
● Linken en afstemmen van website met andere communicatiemiddelen 

van de organisatie.  
 
3. Aanvraag Any-surfer label 
● Bij het publiceren van de info op de website worden de anysurfer-

regels toegepast. 
● Een validatie van de website wordt aangevraagd. 
 
4. Up-to-date houden website    
● Continu media screenen en artikels met betrekking tot nieuws uit de 

sector publiceren. 
● Interessant nieuws aangeleverd door partners uit het werkveld 

verwerken op de website. 
● De projectadviseur vult de ontwikkelingen van de woonzorgprojecten 

aan op de website. 
● De andere medewerkers vullen de ontwikkelingen van hun projecten 



aan op de website. 
● De nieuwsbrief is consulteerbaar op de site.  

Te betrekken partners - Communicatiebureau/webdesigner 
- Blindenzorg Licht en liefde voor Anysurferlabel 

Verwachte impact Bezoekers van de website krijgen een goed beeld van de organisatie en 

aangepaste en actuele informatie.  

Meetbare indicatoren - De website is actueel. 
- Toekenning van het anysurferlabel. 
- Het aantal bezoekers van de nieuwe site wordt gemeten (nulmeting). 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F15 A2.2.4  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.2. Een variatie aan communicatiekanalen en –strategieën ontwikkelen en 
gebruiken. 

Omschrijving actie 2.2.4 Uitwerking publicaties/cahiers. 

Aanpak Onderzoeken, ontwikkelingen en vaststellingen in het actieterrein waarin 
de nieuwe organisatie werkt, worden gepubliceerd in cahiers of andere 
publicaties wanneer daar vraag naar is of wanneer het aangewezen lijkt. 
Deze publicaties/cahiers zullen digitaal en/of op papier uitgegeven 
worden.  
 
Cahiers en publicaties worden ontwikkeld in een samenwerking van de 
verantwoordelijke stafmedewerker (inhoud), de 
communicatiemedewerker  (lay-out) en de redacteur, eventueel aangevuld 
met relevante derden. 
Er wordt aan volgende publicaties gedacht:   
● een publicatie over het filmproject Kotosa; 
● een cahier over intersectorale samenwerking; 
● een cahier over resultaten onderzoek naar de vermaatschappelijking 

van de zorg; 
● een publicatie over vrijwilligerswetgeving; 
● een cahier diversiteit – deel 2; 
● een cahier over Samenhuizen. 

Te betrekken partners - Drukkers/verdelers zoals bijvoorbeeld Nevelland. 
- Experten. 
- Consortium cultuursensitieve zorg  

Verwachte impact - Belangrijke informatie over ontwikkelingen, onderzoeken en 
vaststellingen wordt verspreid onder het werkveld. 

- Bovendien wordt de nieuwe organisatie verder bekend gemaakt door 
haar naam en logo te verbinden aan deze publicaties. 

Meetbare indicatoren - Minstens drie van volgende cahiers en publicaties verschijnen: 
● een publicatie over het filmproject Kotosa; 
● een cahier over intersectorale samenwerking; 
● een cahier over resultaten onderzoek naar de 

vermaatschappelijking van de zorg; 
● een publicatie over Vrijwilligerswetgeving; 
● een cahier Diversiteit – deel 2; 
● een cahier over samenwonen. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F16 A2.3.1  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.2. Gerichte sensibilisering en promotie voeren over welzijns- en 
vrijwilligersinitiatieven. 

Omschrijving actie 2.3.1 Uitwerking week van de vrijwilliger. 

Aanpak Elk jaar is er de week van de vrijwilliger (4 - 12 maart 2017), uitgeroepen 
door het Vlaams Steunpunt. Het Brussels steunpunt voor vrijwilligers werkt 
daar een programma voor uit. Dit jaar focussen we op het 
interculturaliseren van de vrijwilligerswerking. 
Het beoogde doelpubliek is enerzijds de vrijwilligersorganisaties die 
mensen met migratieachtergrond - anderstaligen - vrijwilligerswerk 
kunnen aanbieden, anderzijds de mensen met migratieachtergrond die op 
zoek zijn naar vrijwilligerswerk. 
  
Promotie 
● De week van de vrijwilliger promoten via onze kanalen (nieuwsbrief, 

website, facebook, Brusselse organisaties via reportage “Volunteers of 
Bxl”, Muntpunt); 

● Tweetalig promomateriaal aanmaken (in eigen huis) en verspreiden bij 
organisaties; 

● Op vraag bedankkaartjes en/of gadgets; 
● Inspelen op de aandacht van de pers in kader van het thema 

“Vrijwilligers versterken de buurt” 
 
Activiteiten: op de eerste plaats i.k.v. project interculturaliseren van jouw 
vrijwilligerswerking:  
● inspiratiedag;  
● markt;  
● filmpjes van vrijwilligers.  

Te betrekken partners Partner i.f.v. relevantie locatie voor de “markt” en inspiratiedag. 

Verwachte impact - Brusselse organisaties kunnen hun vrijwilligers in de bloemetjes zetten 
met het promomateriaal. 

- Er is een laagdrempelige ontmoeting tussen kandidaat-vrijwilligers met 
migratieachtergrond en organisaties die iets voor hen kunnen 
betekenen (en visa versa). 

Meetbare indicatoren - Er is tweetalig promotiemateriaal aangemaakt. 
- De markt heeft plaatsgevonden en werd door de deelnemers positief 

geëvalueerd. 
- De inspiratiedag heeft plaatsgevonden en werd door de deelnemers 

positief geëvalueerd. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 



F17 A2.3.2  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.3. Gerichte sensibilisering en promotie voeren over welzijns- en 
vrijwilligersinitiatieven. 

Omschrijving actie 2.3.2 Promotie van vrijwilligersvacatures in het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad. 

Aanpak Organisaties en verenigingen zenden heel wat vacatures voor 
vrijwilligerswerk door. Aan ons om deze voor het grote publiek kenbaar te 
maken. Dit doen we via verschillende kanalen: 
1. Website: widget 
Via een widget kunnen de vrijwilligersvacatures voor het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad op de website geraadpleegd worden door vrijwilligers. 
Brusselse organisaties worden aangemoedigd om gratis 
vrijwilligersvacatures in te voeren op www.vrijwilligerswerk.be. 
 
2. Vacaturebundel 
Er wordt  trimestrieel een vacaturebundel samengesteld met het aanbod 
van alle vrijwilligersorganisaties en -verenigingen uit het tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad die hun vacatures online plaatsen op de website 
www.vrijwilligerswerk.be.  
 
3. Facebook 
Op de Facebook wordt regelmatig een vrijwilligersvacature in de kijker 
geplaatst.  
 
4. Nieuwsbrief: vacatures in de kijker 
In de nieuwsbrief voor vrijwilligerswerk is er een rubriek waarin recente 
vacatures in de kijker worden geplaatst.  
 
5. Vrijwilligersinformatierek in Muntpunt 
In Muntpunt beschikken we over een vrijwilligersinformatierek waar we 
voor vrijwilligersorganisaties hun vacature via flyer promoten.  
 
6. Vrijwilligerspool 
Via mailchimp wordt onze vrijwilligerspool die momenteel uit 750 
kandidaat-vrijwilligers bestaat op de hoogte gebracht van tijdelijke 
vrijwilligersopdrachten zodat ze hun talent af en toe kunnen inzetten en 
kunnen proeven van het vrijwilligersaanbod. 
 
7. Zomer- en kerstlijst vrijwilligersvacatures 
De proactieve vraag naar organisaties om hun evenement tijdens de zomer 
of kerstperiode waarbij op korte tijd extra vrijwilligers nodig zijn bij ons in 
de kijker te plaatsen. De lijsten zijn gericht naar vrijwilligers die niet 
onmiddellijk een langdurig engagement willen aangaan maar wel willen 
een bijdrage leveren.   
 
8. Verkennen van andere communiactiekanalen om vrijwilligersvacatures bekend te 
maken. 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://www.vrijwilligerswerk.be/


Te betrekken partners - Muntpunt. 
- Het Huis van het Nederlands. 
- Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
- ... 

Verwachte impact - Vrijwilligersvacatures zijn toegankelijker gemaakt door deze via 
verschillende communicatiekanalen te te promoten.  

Meetbare indicatoren - Dagelijks staan minimum 100 up-to-date vrijwilligersvacatures online 
op de website waarbij alle sectoren vertegenwoordigd worden. 

- Elke trimestriële vacaturebundel wordt in een oplage van 100 
exemplaren gedrukt. 

- Een zomer- en kerstlijst met vrijwilligersvacatures is online geplaatst.  
- Vrijwilligersinformatierek in Muntpunt is maandelijks geüpdatet. 
- 2-maandelijks werd een oproep gestuurd naar de vrijwilligerspool. 
- In de nieuwsbrief zijn maandelijks recente vacatures in de kijker 

geplaatst.  
- Op het  Facebook van ‘Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel’ is 

regelmatig een vrijwilligersvacature in de kijker geplaatst.  

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F18 A2.3.3  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.3. Gerichte sensibilisering en promotie voeren over welzijns- en 
vrijwilligersinitiatieven. 

Omschrijving actie 2.3.3 Promotie over vrijwilligersverzekering 

Aanpak Om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken, wordt er een gratis  
vrijwilligersverzekering aangeboden, waardoor organisaties voor 100 
maximum dagen individueel vrijwilligerswerk verzekerd zijn. Deze gratis 
verzekering dient blijvend gepromoot. Hiervoor wordt een budget voorzien 
door de nationale loterij. Dit budget wordt jaarlijks herzien. Het budget 
wordt via VGC aan de ondersteuningsorganisatie toegekend.  
 
- Jaarlijks evalueren en plannen van de promotie, in overleg met de VGC-

administratie..   
- We verspreiden het promotiemateriaal naar feitelijke verenigingen en 

kleine vzw’s die deze verzekering nog niet kennen via onze events, de 
gemeenschapscentra en bibliotheken in Brussel en via digitale 
communicatiekanalen.  

Tijdens de speeddates (op aanvraag van vrijwilligersorganisaties 
organiseren we een korte maar stevige introductie in de wetgeving, 
gebruik van de vacaturebank,... ) wordt de gratis vrijwilligersverzekering 
uiteengezet. 

Te betrekken partners - VGC (administratie Cultuur, Jeugd, Sport) 

Verwachte impact - Bekendheid van de gratis vrijwilligersverzekering verhogen bij feitelijke 
verenigingen en kleine vzw’s. 

Meetbare indicatoren - Affiches en flyers met promo over de gratis vrijwilligersverzekering die 
verspreid worden in de gemeenschapscentra en bibliotheken van 
Brussel. 

- De flyers worden  in het vrijwilligersinformatierek in Muntpunt 
aangevuld. 

- Het promotiemateriaal wordt meegenomen naar toepasselijke events. 
- Via het  Facebook en de nieuwsbrief van ‘Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Brussel’ en wordt de gratis vrijwilligersverzekering jaarlijks in de kijker 
geplaatst.  

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F19 A2.3.4  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.3. Gerichte sensibilisering en promotie voeren over welzijns- en 
vrijwilligersinitiatieven. 

Omschrijving actie 2.3.4 Uitwerking Internationale dag van de vrijwilliger. 

Aanpak Jaarlijks vindt op 5 december de internationale dag van de vrijwilliger 
plaats (uitgeroepen door de VN). We promoten het vrijwilligerswerk, met 
een internationale toets, in het kader van een thema. Dit gebeurt in 
samenspraak met vrijwilligers(organisaties) of de actualiteit. 
 

 Promotie voor de Internationale dag van de vrijwilliger (IDV) via 
eigen kanalen (website, nieuwsbrief, facebook) en deze van de 
partners (enkel viraal) 

 1.2 Promotie van het vrijwilligerswerk in Brussel via de klassieke 
kanalen én via reizende tweetalige expo “Volunteers of Bxl” 
(portretten van vrijwilligers / initiatieven) gedurende 1 maand . 

Te betrekken partners - Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk & la plate-forme 
francophone pour le volontariat 

- 1.2 10 Brusselse vrijwilligersorganisaties en/of initiatieven 
(bewonerscollectieven) + een relevante Brusselse locaties voor de 
expo (verschillende doelpublieken). 

Verwachte impact - Bereik van virale promotie, nieuwsbrief, … 
- 1.2 Bezoekers hebben een beeld gekregen over mogelijk 

vrijwilligerswerk in Brussel. 

Meetbare indicatoren - Promotiemateriaal 
- 1.2 10 portretten van Brussels vrijwilligerswerk op 3 verschillende 

locaties 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F20 A2.3.5  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.3. Gerichte sensibilisering en promotie voeren over welzijns- en 
vrijwilligersinitiatieven. 

Omschrijving actie 2.3.5 Sensibilisering en informeren van vrijwilligersorganisaties en kandidaat 
vrijwilligers. 

Aanpak Het sensibiliseren van kandidaat-vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
gebeurt op verschillende wijzen en via diverse kanalen.  
 
1. Vrijwilligersorganisaties 
Op aanvraag van vrijwilligersorganisaties en -verenigingen organiseren we 
een gratis speeddate: een korte maar stevige introductie in de wetgeving, 
gebruik van de vacaturebank en de gratis vrijwilligersverzekering. 
● Overleg met Belfius: jaarlijks up-to-date informatie over de verzekering 

overlopen voor onze infosessies. 
● Via vorming en overleg zelf op de hoogte blijven van de wijzigingen in 

de vrijwilligerswetgeving.  
 
2. Kandidaat-vrijwilligers 
● Onthaalbalie Muntpunt. 

Kandidaat-vrijwilligers worden wegwijs gemaakt in het aanbod van 
vrijwilligerswerk in Brussel. De onthaalvrijwilligers helpen kandidaat-
vrijwilligers persoonlijk bij hun zoektocht naar het ideale 
vrijwilligerswerk. Er wordt gepeild naar de kennis, vaardigheden, 
mogelijkheden en wensen van de kandidaten.  
De onthaalfunctie in het Muntpunt wordt geëvalueerd en bijgestuurd. 

 
● Opvolging kandidaat-vrijwilligers. 

De opvolging voor de kandidaat-vrijwilligers wordt verder op punt 
gesteld. De onthaalvrijwilligers worden hieromtrent gevormd. 

 
● Onderhoud en efficiënte inzet van de vrijwilligerspool. 

De vrijwilligerspool is een communicatietool om een grote groep 
kandidaat-vrijwilligers op de hoogte te houden van tijdelijke 
vrijwilligersvacatures bij evenementen, activiteiten en allerhande 
initiatieven van organisaties. Organisaties kunnen zo tijdelijk extra 
vrijwilligers inzetten. 

 
● Oefenkans Nederlands. 

Kandidaat-vrijwilligers kunnen via vrijwilligerswerk ervaring opdoen, 
krijgen Nederlandstalige collega’s, leren minstens 1 nieuwe 
Nederlandstalige organisatie kennen én hebben contact met haar 
publiek.  
Evaluatie van het aanbod ‘oefenkans Nederlands’ om na te gaan of 
meer promotie opportuun is.  

  
● Decentralisatie onthaal. 



Met behulp van de mobiele balie vrijwilligerswerk promoten. Enerzijds 
door zelf de mobiele balie te gebruiken, anderzijds door de mobiele 
balie uit te lenen aan vrijwilligersorganisaties om hun eigen 
vrijwilligerswerk te promoten.  

Te betrekken partners - Bij 1. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Belfius, VGC (adm. cultuur) 
- Bij 2: Muntpunt, Huis van het Nederlands. 

Verwachte impact - De organisaties en verenigingen hebben een antwoord op hun vragen, 
gaan met correcte up-to-date informatie terug aan de slag. 

- De kandidaat-vrijwilligers hebben een antwoord op hun vragen, gaan 
met correcte up-to-date informatie verder op zoek naar hun ideale 
vrijwilligerswerk.  

- Door de match te leggen tussen kandidaat-vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties vinden meer mensen hun weg naar geschikt 
vrijwilligerswerk. 

- De onthaalvrijwilligers volgen de kandidaat-vrijwilligers op naar het 
geknipte vrijwilligerswerk. 

- De vrijwilligerspool is een efficiënt instrument om een grote groep 
kandidaat-vrijwilligers op korte tijd naar (tijdelijk) vrijwilligerswerk te 
leiden. 

- De evaluatie met het Huis van het Nederlands aangaande de opvolging 
van NT2 studenten naar vrijwilligerswerk, leidt tot een betere aanpak. 

- Het mobiel onthaal helpt nog meer mensen aan vrijwilligerswerk door 
op verschillende plekken in Brussel zichtbaar te zijn. 

Meetbare indicatoren - Jaarlijks min. 10 speeddates organiseren. 
- Het onthaal wordt min. 5x /wekelijks ingericht.  
- De onthaalvrijwilligers hebben een opleiding gekregen omtrent de 

opvolging van kandidaat-vrijwilligers. 
- De vrijwilligerspool wordt maandelijks ingezet en tijdens de 

piekmomenten in het jaar (zomer, vakanties en eindejaarsperiode). 
- De evaluatienota aangaande het aanbod ‘oefenkans Nederlands’. 
- De mobiele balie is minstens 5x ingezet in voorjaar-zomer (maart-

september). 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F21 A2.3.6  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.3. Gerichte sensibilisering en promotie voeren over welzijns- en 
vrijwilligersinitiatieven. 

Omschrijving actie 2.3.6 Promotie en sensibilisering van ontwikkelingen persoonsvolgende 
financiering in Brussel (onder voorbehoud van extra financiering). 

Aanpak Het voorbije jaar werd de persoonsvolgende financiering voor personen 
met een handicap opgestart. In Brussel zijn er maar een beperkt aantal 
mensen die er beroep op doen of die de impact ervan goed kunnen 
inschatten. Sensibilisering is noodzakelijk. 
 
- In samenwerking met het BROG, BrAP-DOP een voorstel tot 

sensibiliseringsproject schrijven. Doel van het project is om 
hulpverleners, intermediairs in Brussel te informeren en sensibiliseren 
over de ontwikkelingen inzake het decreet Persoonsvolgende 
Financiering (PVF) en de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB, 
Basisondersteuningsbudget -BOB-, inkorten wachttijd).  

- Projectvoorstel uitwerken en indienen bij overheid (ifv financiering) 
- Na goedkeuring project: 

● Organiseren van  infosessies over ontwikkelingen PVF en VSB bij 
organisaties, intermediairen; 

● Ontwikkelen van materiaal (presentaties, folder…) voor de 
infosessies; 

● In samenwerking met BrAP updaten we hun website met de 
ontwikkelingen van PVF en VSB; 

● Samenwerken met het Agentschap Zorg en Gezondheid om de 
Vlaamse (en Brusselse) bekendmakingscampagne VSB te 
ondersteunen; 

● Opvolgen en bijsturen project met BROG. 

Te betrekken partners - BROG 
- BrAP-DOP 
- VGC 
- Agentschap Zorg en Gezondheid 
- VAPH 

Verwachte impact Intermediairen, hulpverleners  
- zijn op de hoogte van de ontwikkelingen VSB en PVF; 
- zijn beter geïnformeerd om uitleg te geven over de ontwikkelingen PVF 

en VSB in een Brusselse context; 
- zijn gemotiveerd om cliënten te sensibiliseren zich aan te sluiten bij de 

VSB;  
- weten hoe ze een cliënt met handicap moeten toeleiden naar 

organisaties die ondersteuning bieden bij de aanvraag voor een 
persoonsvolgend budget (PVB). 

Meetbare indicatoren - Er is informatiemateriaal ontwikkeld.  
- De website BrAP is aangepast en telt meer bezoekers. 
- Er is 4 keer een vorming gegeven over de ontwikkelingen PVF, VSB. 
- Er zijn meer aanvragen voor een ondersteuningsplan of 



persoonsvolgende financiering bij DOP. 
- Meer bezoeken website BrAP. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F22 A2.3.7  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.3. Gerichte sensibilisering en promotie voeren over welzijns- en 
vrijwilligersinitiatieven. 

Omschrijving actie 2.3.7 Sensibilisering vroeger nadenken over later. 

Aanpak Ouderen en zorgbehoevenden denken te weinig na over hun woonsituatie. 
Bedoeling is dit te stimuleren, zodat de doelgroep anticipeert op mogelijke 
problemen. Gerichte sensibilisering, die best gebeurt vóór hun 60ste of 
vóór ze echt zorgbehoevende worden,  is noodzakelijk.  
 
● Met de gerealiseerde documentaire(s) over het project Samenhuizen 

en het eerste woonzorgcahier, eveneens over Samenhuizen, werken we 
een vormingspakket uit. 

● Vervolgens bieden we het pakket aan bij organisaties (LDC, 
ouderenorganisaties, vertegenwoordigers van zorgverstrekkers, 
beroepsverenigingen …) als activiteit voor hun werking. 

● Op basis van de reacties en evaluaties enerzijds, en onze eigen 
inzichten anderzijds, werken we het pakket continu bij en passen het in 
bepaalde omstandigheden aan voor specifieke momenten en/of 
doelgroepen.  

Te betrekken partners - BOp 
- BOT  
- Huis voor Gezondheid 
- LDC’s 

Verwachte impact - Realisatie van de doelstelling om zowel de documentaires als de 
publicatie te gebruiken als vormingsmiddelen in het kader van deze 
actie.  

- Bereiken van de doelgroep(en). 
- Het thema is bij medioren, ouderen actueel en bespreekbaar maken. 

Meetbare indicatoren - Minimum vier activiteiten waarop we het pakket hebben aangeboden. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F23 A2.3.8  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.3. Gerichte sensibilisering en promotie voeren over welzijns- en 
vrijwilligersinitiatieven. 

Omschrijving actie 2.3.8 Sensibilisering aangaande woningscreening. (onder voorbehoud van extra 
financiering) 

Aanpak In 2014-2016 werd samen met een regionaal dienstencentrum (RDC) in het 
kader van de proeftuin Actief zorgzame Buurt (AzoB) een 
woningscreeningsmethodiek ontwikkeld.  
Deze willen we nu op grotere schaal toepassen.  
Daartoe werd samen met de twee regionale dienstencentra een 
projectaanvraag uitgeschreven en ingediend bij de VGC. 
-  De test op de website www.woningaanpassing.be wordt herwerkt 

zodat ze beschikbaar is voor de vrijwilligers.   
- De vrijwilligers hebben volgende opdrachten, waartoe ze worden 

opgeleid:  
● tot 120 huisbezoeken uitvoeren om onaangepastheid en 

onveiligheidssituaties in de woning te detecteren. de vrijwilligers 
verwijzen indien nodig door door naar ergotherapeut van het RDC of 
naar klusdiensten. 

● om mensen voor het huisbezoek te vinden, ouderen contacteren die 
bij de mutualiteit bekend zijn met een (recente) zorgvraag.  

● ingaan op vragen van organisaties om met het Steunpunt 
Woningaanpassing aanwezig te zijn op evenementen waar o.a. 
ouderen het doelpubliek zijn. 

● met lokale dienstencentra (LDC’s) afspraken maken over de 
bezoekers van het centrum kunnen worden aangesproken, 
gekoppeld aan een infosessie. 

- Administratieve afhandeling van de vrijwilligersvergoeding. 
- Sociale huisvestingsmaatschappijen worden gevraagd om in 

samenwerking met hun sociale dienst het aanbod bij hun bewoners 
kenbaar te maken. 

In een ruimere context wordt aangepast en/of aanpasbaar, evenals 

toegankelijk bouwen en verbouwen onder de aandacht gebracht. Elke 

gelegenheid wordt aangegrepen om professionelen en beleidsmakers 

hierop te wijzen en het Steunpunt te promoten als actieve partner. 

Te betrekken partners - Het regionale dienstencentrum Iris Thuiszorg en het thuiszorgcentrum 
Federatie van Socialistische Mutualiteiten. 

- Lokale dienstencentra. 
- Huisvestingsmaatschappijen. 
- Partners van het Steunpunt Woningaanpassing Brussel. 

Verwachte impact - Door huisbezoeken wordt er concreet advies gegeven over een thema 
dat moeilijk bespreekbaar is.  

- Het intern inzicht op de praktijk van woningaanpassing is verbeterd. 

Meetbare indicatoren - Registratie van de bezoeken door de vrijwilligers. 
- Herwerkte website en nieuwe test (applicatie). 

http://www.woningaanpassing.be/
http://www.woningaanpassing.be/


Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F24 A2.4.1  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.4. De organisatie proactief bekend maken, zichtbaar maken wat we bieden 
en waarvoor we staan. 

Omschrijving actie 2.4.1 Ontwikkeling van een huisstijl.. 

Aanpak Bij een vernieuwde organisatie hoort een nieuwe naam en een nieuwe 
huisstijl. 
● Selecteren van het font, het kleurgebruik en een algemene lay-out (o.a. 

logo, baseline …) voor de communicatie van de nieuwe organisatie naar 
de buitenwereld. 

● Selecteren,  toepassen en up-to date houden van een digitale 
handtekening (e-mail). 

● Aanmaak van sjablonen in de huisstijl: briefpapier, visitekaartjes, 
powerpointsjabloon, ...  

● Uitwerken van een huisstijlhandboek voor de collega’s.  

Te betrekken partners - Eventueel: communicatie/marketing/PR-bureau. 

Verwachte impact - Documenten, brieven en alle uitgaande informatie is onmiddellijk 
herkenbaar als zijnde een publicatie of een bericht van de nieuwe 
organisatie. 

- Naamsbekendheid van de nieuwe organisatie. 

Meetbare indicatoren - De huisstijl en het stijlhandboek zijn afgewerkt.  
- Iedereen heeft een digitale handtekening die up to date gehouden 

wordt. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F25 A2.4.2  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.4. De organisatie proactief bekend maken, zichtbaar maken wat we bieden 
en waarvoor we staan. 

Omschrijving actie 2.4.2 Aanmaak promotiemateriaal. 

Aanpak Om de nieuwe organisatie op de kaart te zetten en duidelijk te maken 
waar we voor staan, wordt allerlei promotiemateriaal aangemaakt, Dit 
wordt bij voorkeur gekoppeld aan activiteiten of evenementen.  
● Er wordt promotiemateriaal aangemaakt op vraag. Hieronder wordt 

verstaan: het ontwerpen, eventueel laten drukken en verdelen van 
folders, posters, flyers, publicaties enzovoort. Het maken en 
verspreiden van promotiemateriaal gebeurt op maat van de actie.  

● Voor elke actie wordt een communicatiecampagne uitgestippeld door 
de communicatiemedewerker en de medewerker die de actie leidt. 

● Er wordt promotiemateriaal aangemaakt voor de nieuwe organisatie. 
Denk hierbij aan o.a. een kleine folder over de organisatie, eventueel 
balpennen, paperclips, enzovoort. 

Te betrekken partners - Drukkers/verdelers voor grote oplages, boekjes en folders, 
- Copycenter voor middelgrote campagnes, grote posters, en voor kleine 

dringende campagnes, naamkaartjes. 

Verwachte impact - Een duidelijke bekendmaking van de acties die de nieuwe organisatie 
onderneemt.  

- De nieuwe organisatie en haar medewerkers bekend en herkenbaar 
maken in de ruime sector. 

Meetbare indicatoren - Communicatiecampagnes zijn uitgewerkt. 
- Promotiemateriaal en visitekaartjes zijn gemaakt en verspreid. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F26 A2.4.3  

SD 2 Opdrachtencluster: informeren, sensibiliseren, communiceren 
Brede informatieverstrekking, aangepaste communicatie en 
gerichte sensibilisering aangaande welzijnsthema’s verhoogt het 
potentieel tot geïnformeerde keuzes bij burgers, medewerkers en 
organisaties en bevordert de toegang tot ondersteuning of zorg. 

OD 2.4. De organisatie proactief bekend maken, zichtbaar maken wat we bieden 
en waarvoor we staan. 

Omschrijving actie 2.4.3 Organisatie persmoment over de nieuwe organisatie. 

Aanpak De nieuwe organisatie wordt samen met de subsidiërende overheden 
voorgesteld aan het grote publiek. 
 
Voorafgaand 
- De nieuwe naam is bekend en het logo en de huisstijl uitgewerkt (zie 

Actie 2.4.1). 
- De portaalsite is klaar (zie Actie 2.2.3). 
- Informatiefolders zijn klaar. 

 
Organisatie persmoment  
- In samenspraak met de overheden een datum en plaats voor een 

persmoment bepalen. 
- Uitnodiging overmaken aan BRUZZ en andere perslui. 
- Bepaling inhoud persmoment:  

● voorstelling nieuwe werking, huisstijl en logo;  
● toelichting doelstellingen, ambities;  
● woordje ministers; 
● eventueel: debat over uitdagingen voor het welzijnswerk in 

Brussel (aantrekken moderator). 
- Aanmaak persmap. 
- Tegelijkertijd verschijnt een eerste nieuwsbrief voor de 

welzijnssector, wordt facebook gelanceerd ... 
- Logistieke organisatie persmoment. 
- Screenen van kranten en media op artikels.  

Te betrekken partners - Verschillende overheden: VG, VGC. 
- Moderator en sprekers debat. 

Verwachte impact - De nieuwe organisatie, naam en logo zijn gelanceerd. 
- Een breed publiek  kent de nieuwe organisatie. 

Meetbare indicatoren - De nieuwe organisatie heeft de pers gehaald (persartikels). 

Timing Februari-maart 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F27 A3.1.1  

SD 3 Opdrachtencluster: deskundigheid van medewerkers in het werkveld 
versterken 

De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent 
medewerkers – zowel professionelen als vrijwilligers – om in een 
permanent in beweging zijnde maatschappelijke omgeving en 
beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te bieden. 

OD 3.1 Vorming en training organiseren. 

Omschrijving actie 3.1.1 Vorming aan studenten in opleiding. 

Aanpak De voorbije jaren werd er door de vroegere deelorganisaties intens 
samengewerkt met hogescholen en universiteiten. Deze samenwerking 
wordt verder gezet.  
1. Samenwerking met Brusselse hogescholen en universiteiten in functie 

van de opleiding van studenten: 
● Wegwijzer in welzijn: introductie Brusselse werkveld voor 

eerstejaars studenten sociaal werk.   
● Begeleiding van projecten met studenten in het werkveld.  
● Kennismakingssessies met verzorgenden in opleiding (uit 

thuiszorgorganisaties). 
● Educatief pakket KOTOSA (film cultuursensitieve ouderenzorg) voor 

studenten (zoeken naar samenwerking met het Huis voor 
Gezondheid, in het kader van de opleiding verpleegkundige) 

● Thesisjurering. 
● Introductie naar vrijwilligerswerk. 
● Observatiestage door 1ste jaarstudenten sociaal werk 

(Erasmushogeschool). 
● Deelname van studenten aan een lopend project in het kader van 

het opleidingsonderdeel Projectmatig en Themagericht Werken in 
het Sociaal Werk (Odisee- 3de bachelor in sociaal werk). 

2.  Verkennen samenwerking met andere opleidingen: 
● o.a. Architectuur, Economie, Media en Communicatie, ... 

Te betrekken partners - Erasmushogeschool. 
- Odisee. 
- VUB. 
- Andere scholen en opleidingen. 
- Observatorium voor welzijn en gezondheid. 

Verwachte impact - De student heeft meer zicht op het Brusselse welzijnswerk en Brusselse 
vrijwilligersorganisaties. 

- Studenten verwerven competenties die hen beter voorbereiden op het 
werkveld. 

- Meer studenten worden toegeleid naar vrijwilligerswerk. 
- Input van studenten helpt de organisatie inhoud uit te werken. 
- De opleidingen verduurzamen de input van de organisatie. 

Meetbare indicatoren - 1x Wegwijs in welzijn georganiseerd (maart-mei). 
- 1x introductie naar het vrijwilligerswerk georganiseerd, met aanbod in 

stagecarrousel. 
- Werkstukken van studenten.  
- Contacten gelegd met opleidingen  Architectuur, Economie, Media en 

Communicatie. 
- 1x educatief pakket KOTOSA georganiseerd met studenten.  

Timing 2017 



Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F28 A3.1.2  

SD 3 Opdrachtencluster: deskundigheid van medewerkers in het werkveld 
versterken 

De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent 
medewerkers – zowel professionelen als vrijwilligers – om in een 
permanent in beweging zijnde maatschappelijke omgeving en 
beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te bieden. 

OD 3.1 Vorming en training organiseren. 

Omschrijving actie 3.1.2 Vorming aan welzijnswerkers/zorgverstrekkers en vrijwilligers over Sociale 
GPS en registratiesysteem lokale dienstencentra 

Aanpak Partners uit de welzijnssector zijn zelf vragende partij voor twee specifieke 
vormingen.  Eén betreft het wegwijs raken in de doorverwijsmogelijkheden 
en één aangaande het registratiesysteem voor de lokale dienstencentra. 
1. Sociale GPS:   
● Er is een vormingsprogramma uitgewerkt, dat op basis van feedback 

van de deelnemers wordt aangepast.  
● De deelnemers leren op een praktische manier omgaan met de Sociale 

databanken: Brussels Zakboekje, de Sociale Kaart, Zorgzoeker en 
Sociaal Brussel Online. 

 
2. Vorming over registratiesysteem van de lokale dienstencentra 
organiseren: 
● Er komt een ticketing systeem met daarop de ‘FAQ’. 
● Ontwikkelen en online ter beschikking stellen van instructiefilms over 

het registratiesysteem. 

Te betrekken partners - Sociale gps: indien nodig: CMDC. 
- Registratiesysteem: Brusselse lokale dienstencentra. 

Verwachte impact - Sociale gps: de gebruiker vindt sneller naar wie hij kan doorverwijzen of 
wie hem kan helpen via de Sociale Databanken. 

- Registratiesysteem: de Brusselse LDC’s kunnen het registratiesysteem 
gebruiken. 

Meetbare indicatoren - Vier vormingen sociale gps. 
- Vorming registratiesysteem op aanvraag.  
- Het ticketing systeem ter ondersteuning van het gebruik van het 

registratiesysteem staat online. 
- De instructiefilms ter ondersteuning van het gebruik van het 

registratiesysteem staat online. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F29 A3.1.3  

SD 3 Opdrachtencluster: deskundigheid van medewerkers in het werkveld 
versterken 

De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent 
medewerkers – zowel professionelen als vrijwilligers – om in een 
permanent in beweging zijnde maatschappelijke omgeving en 
beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te bieden. 

OD 3.1 Vorming en training organiseren. 

Omschrijving actie 3.1.3 Vorming over vrijwilligerswerk. 

Aanpak Het vormingsaanbod over vrijwilligerswerk, voor - op de eerste plaats 
Brusselse - vrijwilligersorganisaties of vrijwilligersafdelingen 
(verantwoordelijken, vrijwilliger-trekkers) gebeurt op drie vlakken: 
- In open aanbod, zelf ingericht: 

● min. 4 thema’s:  
○ vrijwilligers zoeken in Brussel; 
○ de vrijwilligerswet en -verzekering; 
○ communiceren met vrijwilligers;  
○ vrijwilligerswerk en diversiteit (de uitkomst van het project 

diffuseren). 
- Via educatieve pakketten:  

● het verder uitwerken van een pakket over vrijwilligerswerk voor 
studenten NT2. 

● het finaliseren van een pakket over vrijwilligerswerk voor 
scholieren (proeven van vrijwilligerswerk). 

Te betrekken partners - Het finaliseren van het educatief pakket i.s.m. CVO Brussel. 
- Eventueel Agentschap Inburgering en Integratie. 

Verwachte impact - Brusselse vrijwilligersorganisaties krijgen extra knowhow en weten 
beter hoe met hun vrijwilligers om te gaan. 

- Studenten hebben een beter zicht op de mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk. 

Meetbare indicatoren - De vormingen zijn volzet (min. 6 dln. - 12 max.). 
- De vormingen in open aanbod worden geëvalueerd, hetzij m.b.v. 

evaluatiebladen, hetzij via feedback ter plaatse. 80% van de 
aanwezigen evalueren goed tot zeer goed. 

- De educatieve pakketten worden minstens 1 keer per jaar opgevraagd. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F30 A3.2.1  

SD 3 Opdrachtencluster: deskundigheid van medewerkers in het werkveld 
versterken 

De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent 
medewerkers – zowel professionelen als vrijwilligers – om in een 
permanent in beweging zijnde maatschappelijke omgeving en 
beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te bieden. 

OD 3.2 Organisaties samenbrengen om expertise met elkaar te delen en elkaar 
zo te versterken. 

Omschrijving actie 3.2.1 Organisatie van vorming met een intersectoraal netwerkmoment 
aangaande personen met beperking: verankering. 

Aanpak De intersectoraal netwerker verbindt verschillende welzijnssectoren met 
elkaar. De wijze waarop dit gebeurt en de lessen die daaruit getrokken 
kunnen worden, worden voorgesteld op een intersectoraal 
netwerkmoment.  
- Voorbereiden intersectoraal netwerkmoment: 

● Samenstellen werkgroep die zich buigt over de organisatie van het 
Intersectoraal Netwerkmoment  
○ vastleggen data  
○ verder uitdiepen thema ‘verankering van intersectorale 

samenwerking’ 
○ uitwerken programma.  

● Zoeken en aanspreken van partners die een bijdrage rond 
‘intersectoraal samenwerken’ brengen op het netwerkmoment. 
Hierbij extra aandacht voor een bijdrage vanuit de academische 
wereld. 

- Organiseren intersectoraal netwerkmoment: 
● Ontwikkelen en verspreiden van toegankelijke uitnodiging die 

zowel basismedewerkers als directies, en zowel rechtstreeks 
betrokkenen als nieuwe sectoren aanspreekt . 

● Concrete uitwerking en timing (uitnodiging, gespreksleiders, 
sprekers, logistiek, …).  

Te betrekken partners - Contactpersonen ‘netwerking en verankering’: ervaringsdeskundigen 
en wetenschappers. 

- BROG-stuurgroep (of een vertegenwoordiging). 
- Partners uit de academische wereld (nog aan te spreken). 

Verwachte impact - Het netwerkmoment stimuleert de aanwezigen om kennis te maken 
met elkaar en samenwerkingen aan te gaan.  

- Het enthousiasme om aan intersectorale netwerking te participeren is 
bij een ruime vertegenwoordiging van partners uit de (Brusselse) 
welzijnssector aanwezig.   

- Ervaringskennis en wetenschappelijke inzichten zijn richtinggevend 
voor het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden. 

Meetbare indicatoren - Aantal aanwezigen en aantal vertegenwoordigde sectoren. 
- Evaluatie en tevredenheid van deelnemers. 

Timing Najaar 2017 of voorjaar 2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F31 A3.2.2  

SD 3 Opdrachtencluster: deskundigheid van medewerkers in het werkveld 
versterken 

De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent 
medewerkers – zowel professionelen als vrijwilligers – om in een 
permanent in beweging zijnde maatschappelijke omgeving en 
beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te bieden. 

OD 3.2 Organisaties samenbrengen om expertise met elkaar te delen en elkaar 
zo te versterken. 

Omschrijving actie 3.2.2 Organisatie van zes denkmomenten of studiedagen. 

Aanpak In functie van actuele thema’s of evoluties in de sectoren lichten we er een 
aantal uit om jaarlijks zes denkmomenten of studiedagen. De keuze voor 
de thema’s is gekoppeld of in relatie met een realisatie (project, publicatie 
…) en vormt zodoende de aanleiding of het vertrekpunt voor verdere 
reflectie. We denken voor 2017 o.a. aan: 
- J’existe/ik besta (+ documentaire gemeenschappelijk wonen, deel 2). 

Beide documentaires kunnen een aanzet vormen om het thema van 
een denksessie in te leiden en de dialoog te openen.  
Mogelijke thema’s zijn: 
● wonen, woonvormen, mix van doelgroepen, 
● begeleiding bij wonen (vrijwilligers), 
● vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen 
● ... 

- Kotosa (film cultuursensitieve ouderenzorg) 
Verspreiding en screening van de documentaire met aansluitend 
een toelichting en/of debat. 

- Netwerken van hulp – en zorg in de Brusselse grootstedelijke context. 
Een reflectiemoment voor de Brusselse welzijnssector naar aanleiding 
van de resultaten van het onderzoek zie 1.1.6.  

- Reflectie n.a.v.  boek ‘het gemankeerde (t)huis’)  i.s.m. met experten 
over woonbeleving en woonomgeving (A.S. Smetcoren - VUB, Dirk 
Luyten – HIG Odisee...). 

- … 

Te betrekken partners - J’existe/ik besta: zorgverleners (ouderen, GGZ en PMH), bouwheren 
en initiatiefnemers (o.a. OCMW, huisvestingsmaatschappijen, 
Grondregie). 

- Kotosa: consortium cultuursensitieve zorg, Internationaal comité, 
FMDO, Diegem-onderzoek, ULB. 

- Hulp- en zorgnetwerken in een Brusselse grootstedelijke context: 
Inclusief Brussel, Werkgroep onderzoek (1.1.6), Sociaal Werk 
Onderzoekers (mogelijk UA, DIEGEM, ULB, Odisee, Erasmus). 

- …  

Verwachte impact - J’existe/ik besta 
● Uitwisseling van ideeën en aanzet tot ontwikkeling van nieuwe, 

gelijkaardige projecten.  
● Kennismaking met nieuwe partners, zowel uitbaters als 

zorgaanbieders. 
- Kotosa 

● Kennis over Etnisch Culturele Minderheden is verhoogd. 
● Zelfreflectie over basishouding in cultuurgevoelige zorg is 

gestimuleerd. 



● Kennismaking met nieuwe partners. 
- Hulp- en zorgnetwerken in een Brusselse grootstedelijke context: 

● Kennisoverdracht resultaten onderzoek. 
● Kritische reflectie samen met sector over de mogelijkheden van 

vermaatschappelijking van de zorg in een grootstedelijke context. 
● Inspiratie voor sector om mogelijkheden te zien om informele 

hulp- en zorgnetwerken te versterken.  

Meetbare indicatoren - J’existe/ik besta: één succesvolle denksessie met bijhorend verslag 
(en eventuele acties). 

- Kotosa: verslag denksessie. 
- Hulp- en zorgnetwerken in een Brusselse grootstedelijke context: 

verslag reflectiemoment. 
- Belang en beleving van wonen (reflectie op boek ‘het gemankeerde 

(t)huis’): verslag reflectiemoment. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F32 A3.2.3  

SD 3 Opdrachtencluster: deskundigheid van medewerkers in het werkveld 
versterken 

De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent 
medewerkers – zowel professionelen als vrijwilligers – om in een 
permanent in beweging zijnde maatschappelijke omgeving en 
beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te bieden. 

OD 3.2 Organisaties samenbrengen om expertise met elkaar te delen en elkaar 
zo te versterken. 

Omschrijving actie 3.2.3 Meewerken aan studie- en vormingsmomenten die mede door andere 
partners worden georganiseerd. 

Aanpak De organisatie neemt samen met andere partners initiatief voor het 
aanbieden van studie- en vormingsmomenten. 
1. Gezondheidsmeeting 2017:  
In overleg met de partners in ‘t Lakenhuis wordt het thema van de 
Gezondheidsmeeting bepaald en verzorgt elke partner een workshop met 
specifieke invulling die aansluit bij het centrale thema. 
● Regelmatig overleg met de partners en intern overleg teneinde de 

workshop vorm en inhoud te geven. 
● Verspreiding van de uitnodiging. 
● Bijwonen van de Gezondheidsmeeting en een beknopt verslag 

opmaken. 
● Evaluatie van de resultaten en reacties met alle betrokken 

initiatiefnemers. 
● Voorbereiding van de gezondheidsmeeting 2018. 
●  
2. Week van de thuislozenzorg 
In samenwerking met 2 partners uit de Brusselse thuislozensector (BICO-
federatie en AMA asbl) ondersteunen we in de maand november 2017 de 
organisatie van de  week van de thuislozenzorg.  
● Gedurende één week stellen verschillende en uiteenlopende 

verenigingen die instaan voor de opvang of begeleiding van thuislozen 
in Brussel hun deuren open.  

● Verschillende actoren binnen de sector maken kennis met elkaars 
werking.  

● De nadruk ligt op het aanmoedigen van de uitwisseling tussen de 
Franstalige en Nederlandstalige werkingen.  

● In 2017 is AMA asbl de trekker. Zij nemen het grootste deel van 
organisatie voor hun rekening.  

● Wij ondersteunen zowel wat de logistiek betreft (informaticatool voor 
inschrijvingen) als de begeleiding tijdens de week zelf (vertaalwerk en 
aanwezigheid op opendeurmomenten).  

● We nemen deel aan voorbereidende vergaderingen. Reflecteren mee 
over centrale inhoudelijke thema voor 2017. 

 
3. Presentatie publicatie VUB Crosstalks:  
Naar aanleiding van de nieuwste publicatie “Age, from anatomy of life to 
the architecture of living” van VUB Crosstalks (29/11/2016) leveren we een 
actieve bijdrage om de inhoud van deze publicatie aan bod te laten komen 
tijdens studiedagen en evenementen die hiervoor geschikt zijn. Elke 
gelegenheid om onze bijdragen aan deze publicatie te koppelen aan de 



voorstelling hiervan, nemen we ter harte om het thema in de kijker te 
plaatsen.  
We maken een synthese van onze bijdragen aan de publicatie en we 
werken aan concrete voorbeelden en accenten voor de toekomst. 
 
4. Gezamenlijke studiedag Welzijn, Zorgwonen en ruimtelijke ordening:  
Wordt uitgewerkt samen met Perspective Brussels. 
 
5. Ad Hoc inspelen op vragen van partners.  

Te betrekken partners - Gezondheidsmeeting 2017 
● Home Info, BOT en Huis voor Gezondheid (trekker); 
● Ondersteunende partner: VGC (locatie). 

- Week van de thuislozenzorg: 
● AMA 
● Bico-federatie 
● thuislozenwerkingen 

- Presentatie publicatie VUB Crosstalks: 
● VUB Crosstalks. 

- Gezamenlijke studiedag Welzijn en Zorgwonen en ruimtelijke ordening:  
● Perspective Brussels, 
● Connectar, 
● Observatorium voor Welzijn en Gezondheid Brussel,  
● CMDC, 
● CIBG.  

Verwachte impact - Gezondheidsmeeting 2017 
● Nieuwe of verfrissende ideeën over het centrale thema aanreiken.  
● Zelf nieuwe inzichten verkrijgen die we kunnen omzetten in onze 

aanpak van projecten en/of processen. 
- De week van de thuislozenzorg november 2017 

● De kennis van de medewerkers in de thuislozensector versterken 
in verband met het bestaande aanbod van diensten voor 
thuislozen in Brussel. 

● De medewerkers kunnen gerichter doorverwijzen.  
● De organisaties en medewerkers kijken over de muren van de 

Gemeenschappen heen. 
- Publicatie VUB Crosstalks 

● Verspreiding van kennis en expertise aangaande het thema voor 
de organisatie. 

● Onrechtstreeks hopen we impact te hebben op toekomstvisie van 
zowel beleid als initiatiefnemers in de breedste betekenis.  

- Gezamenlijke studiedag Welzijn en Zorgwonen en ruimtelijke ordening 
● Input en visie vanuit de welzijnssector wordt verankerd in de 

ruimtelijke planning van Brussel.  

Meetbare indicatoren - Gezondheidsmeeting 2017 
● Aantal aanwezigen, aantal deelnemers eigen workshop, 
● Evaluatie van de workshop en de meeting. 

- Week van de thuislozenzorg 
● Aantal thuislozenwerkingen die particperen aan het initiatef en 

aantal deelnemers.  
● Aantal onderlinge uitwisselingen tussen Nederlandstalige en 

Franstalige werkingen 



- Presentatie publicatie VUB Crosstalks 
● Aantal evenementen waarop de publicatie aan bod kwam. 
● Aantal deelnames aan stuurgroepen, denksessies en/of expertise 

aangaande het thema op vraag van beleid en/of externen.  
- Gezamenlijke studiedag Welzijn en Zorgwonen en ruimtelijke ordening 

● Aantal aanwezigen, aantal deelnemers workshop 
● Evaluatie van het studiemoment. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F33 A3.2.4  

SD 3 Opdrachtencluster: deskundigheid van medewerkers in het werkveld 
versterken 

De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent 
medewerkers – zowel professionelen als vrijwilligers – om in een 
permanent in beweging zijnde maatschappelijke omgeving en 
beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te bieden. 

OD 3.2 Organisaties samenbrengen om expertise met elkaar te delen en elkaar 
zo te versterken. 

Omschrijving actie 3.2.4 Lerend netwerk cultuursensitief vrijwilligerswerk. 

Aanpak  6 halve dagen met 15 deelnemers van 11 organisaties waarvan nog 
twee bijeenkomsten in 2017  

 begeleid door Het Punt & Fanny Matheusen van Goesthing 
(gespecialiseerd in lerende netwerken, 
diversiteit/interculturaliteit) 

 bedoeling is letterlijk te ‘leren & netwerken’: Een lerend netwerk is 
een uitwisseling die vertrekt vanuit de ervaring en kennis van de 
deelnemers. Onderwerpen en werkvragen waar geen pasklare 
antwoorden op zijn, maar die vragen om verdieping, uitwisseling 
en verdere verankering binnen een organisatie of tussen 
organisaties komen uitgebreid aan bod. 

 Het lerend netwerk is een activerende methode die de deelnemers 
enerzijds uitnodigt te delen wat zij aan bagage hebben en 
anderzijds te ontvangen van anderen en/of externe experten wat 
ze nog nodig hebben om professioneel aan de slag te gaan met 
divers vrijwilligerswerk.  

 tussen de bijeenkomsten door wordt het netwerk levendig 
gehouden via een gesloten, verborgen FB-groep 

 elke bijeenkomst vindt plaats bij een van de deelnemers zodat ze 
elkaars werking leren kennen 

 Aan elke deelnemende organisatie werd bij de start gevraagd 
worden om een eigen doelstelling te formuleren die ze tegen het 
eind van het traject willen bereikt hebben 

 tijdens de eerste bijeenkomst werden de te behandelen thema’s 
vastgelegd: intercultureel vrijwilligersbeleid, vinden & duurzaam 
binden van vrijwilligers met migratieachtergrond, concrete 
diversiteitsvraagstukken binnen jouw organisatie, draagvlak 
binnen organisatie & publiek.  

 in de laatste bijeenkomst wordt er gewerkt aan een output, een 
‘product’ dat gedeeld kan worden (kan nog verschillende vormen 
aannemen afhankelijk van de groep en het verloop van het traject: 
checklist, werkinstrument, kennisfile, ..) 

Te betrekken partners - Goesthing vzw 
- de deelnemende organisaties als experten voor elkaar en het 

netwerk dat eruit voortkomt, zowel onderling als met Het Punt (of 
hoe de nieuwe organisatie ook moge heten): zij vormen immers 
een broodnodige ‘afzetmarkt’ voor onze kandidaat-vrijwilligers 
met migratieachtergrond/anderstaligen/nieuwkomers die niet 
makkelijk overal een plek vinden (GC Heembeek-Mutsaard, GC De 
Kriekelaar, MPC Sint-Franciscus, AMVB, Tele-onthaal, Zinnema, 
Collectmet, 11.11.11 Brussel, LDC Zoniënzorg, Agentschap 



Integratie & Inburgering, Femma) 

Verwachte impact - de deelnemende organisaties gaan effectief aan de slag met wat 
geleerd wordt tijdens het netwerk cf. individueel doel dat ze bij 
aanvang stellen + tussentijdse opdrachten 

- er ontstaat een uitwisseling en onderling netwerk: de 
deelnemende organisaties versterken elkaar, alsook de individuele 
deelnemers (diversiteitswerkers staan vaak alleen binnen de eigen 
organisatie) > bedoeling is dat dit ook na afloop van het netwerk 
blijft duren voor wie het interessant is 

- het ‘eindproduct’, wordt op bredere schaal gedeeld met andere 
organisaties (digitaal) 

- meer vrijwilligers met migratieachtergrond kunnen terecht bij 
‘traditionele’ organisaties 

Meetbare indicatoren - er is een ‘eindproduct’ dat digitaal gedeeld kan worden met de 
wereld 

- er wordt een evaluatie gehouden op het einde van het traject 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F34 A3.3.1  

SD 3 Opdrachtencluster: deskundigheid van medewerkers in het werkveld 
versterken 

De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent 
medewerkers – zowel professionelen als vrijwilligers – om in een 
permanent in beweging zijnde maatschappelijke omgeving en 
beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te bieden. 

OD 3.3 Trajectbegeleiding en coaching organiseren voor individuele organisaties 
die daarom vragen. 

Omschrijving actie 3.3.1 Traject diversiteit in woonzorgcentra. 

Aanpak Organisatie en begeleiding van de stuurgroep van het diversiteitstraject in 
de Brusselse woonzorgcentra. Met dit diversiteitstraject krijgen de 
woonzorgcentra de kans om onder begeleiding van Diversito een 
diversiteitsbeleid op maat op te zetten. 
 
Dit project ging van start in september 2016 met steun van VGC en sluit 
nauw aan bij  één van de werkpistes die vorig jaar door het consortium 
cultuursensitieve zorg werd voorgesteld, nl. het werk maken van een 
diversiteitscharter voor de sector. 
 
Het project loopt tot najaar 2017. Aansluitend zullen de resultaten worden 
onderzocht en zal bekeken worden welke verdere stappen hieromtrent 
genomen zullen worden in 2018. 

Te betrekken partners - Diversito. 
- Vlaams erkende woonzorgcentra in Brussel.   
- Leden van de stuurgroep: Véronique Peters (medewerker VGC-

collegelid), Kim Herremans (VGC),  Stefaan Plysier (CGGZ ) Erika 

Daem (AII), Isabel Gaisbauer (Huis voor Gezondheid). 
Verwachte impact - De deelnemende woonzorgcentra kunnen een kwalitatiever beleid 

voeren, dat inspeelt op de veranderingen in de maatschappij. 
- De resultaten van dit traject zijn een aanzet tot het maken van een 

diversiteitscharter voor de sector. 

Meetbare indicatoren - Verslagen van de stuurgroep. 
- Analyse na 1 jaar diversiteitsbegeleiding . 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F35 A3.3.2  

SD 3 Opdrachtencluster: deskundigheid van medewerkers in het werkveld 
versterken 

De opbouw van deskundigheid, expertise en kennis wapent 
medewerkers – zowel professionelen als vrijwilligers – om in een 
permanent in beweging zijnde maatschappelijke omgeving en 
beleidscontext gepaste zorg en ondersteuning te bieden. 

OD 3.3 Trajectbegeleiding en coaching organiseren voor individuele organisaties 
die daarom vragen. 

Omschrijving actie 3.3.2 Traject- en coachingsproces van vrijwilligersorganisaties of -initiatieven 

Aanpak Voor trajectbegeleiding en coaching focussen we op de eerste plaats op 
vrijwilligersorganisaties of vrijwilligersinitiatieven.  Sommige trajecten zijn 
lopende, andere worden opgestart. 
De begeleidingsprocessen die worden verder gezet of gepland zijn in 2017 
: 
1. Traject onthaal van vrijwilligers in LDC ADO-Icarus in Neder-Over-

Heembeek 
● In kaart brengen wat reeds gebeurt + noden en verwachtingen. 
● Aanbod uitwerken op maat. 
● Indien dit mogelijk is vanuit dit traject een generiek aanbod 

uitschrijven. 
 
2. Afronden traject LDC Lotus (buurtgerichte zorg) 
● In 2016 zijn er 3 sessies georganiseerd rond visie en het in kaart 

brengen van de zorgzame wijk, de linken met de werking van het LDC 
en de te betrekken partners in kader van buurtgerichte zorg. 

● In 2017 wordt dit traject afgerond. Dit zal resulteren in een visienota 
voor LDC Lotus. 

 
3. Traject vrijwilligersbeleid Pag-Asa 
● Enkele coachingssessies worden voorzien in voorjaar 2017 voor het 

team van het opvanghuis en met andere cellen.  
 
4. Traject m.b.t. talentvalorisatie bij het Brussels Ouderenplatform  
● Het BOp wil mensen met talenten maximaal de kans geven om deze 

talenten te ontwikkelen. Daartoe zullen ze onder begeleiding nagaan op 
welke manier dit best kan georganiseerd worden.  

 
5. Traject  m.b.t. Brusselse van zelforganisaties 
● Ondersteuning bij de vraag naar vrijwilligers. 
● Traject werd in 2016 gestart. Nog één geplande (afsluitende) sessie in 

januari 2017. 
 
6.  Burgerinitiatieven begeleiden: opvolging Vollenbak Volontaire 
● Initiatief Vollenbak Volontaire vond plaats op 5/12/16. 
● Eind december 2016 werden de concrete vragen verzameld en 

geselecteerd.  
● In januari 2017 is er met de selectie van initiatieven een kick-off. 
● Op de Internationale Dag van de Vrijwilliger wordt een “finissage” 

ingericht met het groepje burgerinitiatieven die begeleiding genoten: 
een terugblik op één jaar begeleiding en de uitkomst ervan. 



Te betrekken partners - ADO ICarus. 
- LDC Lotus, Erasmushogeschool, Gemeenschapscentrum Het 

Candelaershuis. 
- Pag-Asa. 
- BoP en eventueel Citizenne. 
- FMDO en tiental zelforganisaties. 
- Bral en Citizenne en nog nader te bepalen burgerinitiatieven. 

Verwachte impact - Meer deskundigheid bij de onthaalmedewerkers van LDC ADO Icarus. 
- Op basis van de visienota bouwt Lotus zijn werking verder uit.  
- De selectie en de opvolging van de vrijwilligers bij Pag-Asa is verbeterd 

én de uitdagingen hieraan verbonden zijn gekend.  
- Het BOp heeft kennis gemaakt met de “talentenscan” voor hun 

vrijwilligers. 
- De zelforganisaties hebben een beter zicht én inzicht op het werven van 

vrijwilligers. 
- De selecte groep burgerinitiatieven zijn na één jaar gegroeid in hun 

engagement en zichtbaarder in Brussel. Alle initiatieven (max.8) hebben 
kwalitatieve begeleiding van de partners genoten en hebben een 
antwoord op hun vraag/vragen gekregen (ifv kick-off in januari); 
hierdoor staan ze sterker in hun werking. 

Meetbare indicatoren - Uitgeschreven educatief pakket voor het dienstencentrum & evaluatie 
met doelgroep 

- Overgemaakte visienota aan LDC Lotus. 
- Een uitgeschreven vrijwilligersbeleid dat gedragen wordt door het hele 

team van pag-Asa.  
- Minstens één overleg gehad met de betrokkenen van BOpwaarin de 

talentenscan voor de vrijwilligers gebruikt werd. 
- Een bundeltje aan praktische tools voor de zelforganisaties (verslagen 

van de meetings). 
- De concrete vragen van de burgerinitiatieven werden opgelijst met de 

daaraan gekoppelde acties van de begeleiding. Een verslag van de 
kickoff en de finissage. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F36 A4.1.1  

SD 4 Opdrachtencluster: bevorderen van (integrale) zorg en ondersteuning 
In functie van een behoeftedekkend, integraal aanbod van zorg 
en ondersteuning is de intersectorale samenwerking solide en 
verankerd en zijn de acties consequent afgetoetst aan de 
transversale thema’s diversiteit, armoede, actief burgerschap en 
inclusie. 

OD 4.1 Methoden en strategieën uitwerken of toepassen om samenwerking 
tussen (sub) sectoren te versterken. 

Omschrijving actie 4.1.1 Verder zetten en verankeren van samenwerking van VAPH-partners naar 
andere sectoren. 

Aanpak Reeds een aantal jaren is een intersectorale netwerker actief die 
verbindingen legt en samenwerking  stimuleert tussen de VAPH-sector en 
andere welzijnssectoren. Deze samenwerkingsrelaties dienen verankerd te 
worden.  
Daartoe gaan we drieledig te werk: 
1. Continueren en verbreden van bestaande samenwerkingen. 
- Samenwerking met Algemeen welzijnswerk:  

● Structureel overleg rond de contactpunten Dienst 
OndersteuningsPlan (DOP) binnen het Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (CAW): 

○ aanpassen en opnieuw inrichten basiscursus ‘handicap’ voor 
CAW-medewerkers. 

○ verder uitwerken van ‘geïntegreerd breed onthaal 
Anderlecht’: partners samenbrengen en traject naar 
kennismaking en samenwerking ondersteunen. 

●  Samenwerking met kinderopvang: 
○ evaluatie en bijsturen van de bestaande samenwerkingen met 

centrum voor inclusie Elmer, plaatselijke initiatieven 
Buitenschoolse Opvang (IBO) en Kinderdagverblijven (KDV). 

○ verkennen van mogelijke acties naar bekendmaking van het 
concept inclusieve kinderopvang.  

● Samenwerking met thuislozensector: 
○ bestaande formules van samenwerking op de werkvloer 

evalueren en indien wenselijk uitbreiden naar andere 
organisaties. 

● Samenwerking met wijkgezondheidscentra (De Brug en 
Medikuregem):  

○ uitzoeken van een geschikt model om op de werkvloer 
contact te behouden met VAPH-sector.  

● Samenwerking rond Internering en detentie van personen met een 
handicap: 

○ onderzoek naar de mogelijkheid om dagactiviteiten voor 
personen met een handicap (al dan niet onder statuut 
internering) in te richten binnen de Brusselse gevangenissen. 

○ onderzoek naar mogelijkheid tot introductie DOP in de 
gevangenissen. 

● Samenwerking Buitengewoon Onderwijs: 
○ Zaveldal: evalueren en bijsturen van de samenwerking van de 

leerlingenbezoeken tussen Zaveldal en VAPH-partners. 
Organiseren van een traject in schooljaar 2017-2018.  



Verkennen van noden om infosessies voor leerkrachten te 
organiseren. 

○ Cardijnschool: organiseren van casusbesprekingen met school 
en partners uit VAPH en andere sectoren.  
Evalueren en bijsturen van de kennismakingsbezoeken door 
leerkrachten.  
Bij positieve evaluatie editie 2017 organiseren.  

○ SPES: deelname werking oudercafé. Ouders van leerlingen 
informeren over mogelijkheden Rechtstreeks Toegankelijke 
Hulp (RTH) voor lagere schoolkinderen. Outreachleerkrachten 
informeren over werking sector personen met een handicap.  
Outreachleerkrachten werken voor SPES maar ondersteunen 
leerkrachten in het reguliere onderwijs inzake leerlingen met 
een specifieke ondersteuningsnood. 

○ Kasterlinden: evalueren van het traject oudercontacten dat in 
najaar 2016 plaatsvond. 
Mee organiseren van twee oudercontacten (februari 2017, 
oktober 2017).  
Organiseren infosessie naar de leerkrachten.   

○ Heemschool & K.I. Woluwe: verkennen van de behoefte tot 
samenwerking met RTH-partners, partners uit andere 
sectoren tewerkstelling, algemeen welzijnswerk, vrije tijd, …  
Initiëren van de samenwerking met scholen.   

 
2. Stimuleren en ondersteunen van de VAPH-partners in hun contacten 

met andere sectoren. 
● Samenbrengen van VAPH-partners in functie van noden naar 

vorming, samenwerking.  
● Samen zoeken naar methodieken tot vorming en ondersteuning.  

 
3. Stappen zetten naar verankering van de bestaande samenwerkingen. 

● Good practices i.v.m. verankering uitzoeken, analyseren en checken 
of ze veralgemeenbaar zijn. 

● In de sectoren Algemeen Welzijnswerk, kinderopvang, 
thuislozenzorg pistes naar verankering bespreekbaar maken, zoeken 
en formaliseren. 

● Materialen en visuele voorstellingen bundelen en ter beschikking 
stellen. 

● Denkgroep rond ‘verankering’ samenstellen en samenbrengen.  

Te betrekken partners - In functie van de sector: sleutelfiguren op de verschillende niveaus 
(operationeel, structureel).  

- VAPH-partners.  
- Externe deskundigen rond verankering. 

Verwachte impact - Samenwerking met VAPH-sector is een evidentie binnen de betrokken 
sectoren. 

- Personen met een (vermoeden van) handicap kunnen laagdrempelig 
ondersteund worden door de samenwerkingspartners. 

- De hulpverlening is beter afgestemd op elkaar. 

Meetbare indicatoren - Overzicht van de samenwerkingen van de betrokken partners.  
- Cijfers RTH-werkgroep. 
- Aantal geformaliseerde samenwerkingsakkoorden. 



Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F37 A4.1.2  

SD 4 Opdrachtencluster: bevorderen van (integrale) zorg en ondersteuning 
In functie van een behoeftedekkend, integraal aanbod van zorg 
en ondersteuning is de intersectorale samenwerking solide en 
verankerd en zijn de acties consequent afgetoetst aan de 
transversale thema’s diversiteit, armoede, actief burgerschap en 
inclusie. 

OD 4.1 Methoden en strategieën uitwerken of toepassen om samenwerking 
tussen (sub) sectoren te versterken. 

Omschrijving actie 4.1.2 Verkennen, initiëren en verbreden van mogelijke samenwerkingen. 

Aanpak Samenwerken wordt alsmaar belangrijker. Daarom zoeken we uit welke 
linken tussen sectoren er kunnen worden gelegd met de VAPH-sector. 
● Met de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg. Via 

klankbordgroepen bevragen we de noodzaak van samenwerken, met 
als eerste stap de inventarisatie van contactpersonen en goede 
praktijken van samenwerking.  

● Met de Stuurgroep mantelzorg en het Agentschap integratie en 
inburgering verkennen we de nood naar samenwerking. Op basis 
daarvan stellen we een planning op qua contacten, 
informatiebijeenkomsten, samenwerkingen op de werkvloer, … 

● Bevragen van noden en behoeften tot toekomstige samenwerking 
tussen de zelforganisaties (Brusselwerking Minderhedenforum) en de 
welzijnssector.  

Te betrekken partners - Contactpersonen en sleutelfiguren uit de betrokken sectoren en de 
VAPH-sector. 

- Stuurgroep Mantelzorg.  
- BOT. 
- Agentschap Integratie en Inburgering.  
- Brusselwerking Minderhedenforum. 

Verwachte impact De bereidheid tot samenwerking tussen deze sectoren groeit. 

Meetbare indicatoren - De bijeenkomsten en/of verkennende gesprekken hebben 
plaatsgevonden.  

- Er is een nodenanalyse naar samenwerking en zicht op de bereidheid 
tot samenwerking.  

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F38 A4.1.3  

SD 4 Opdrachtencluster: bevorderen van (integrale) zorg en ondersteuning 
In functie van een behoeftedekkend, integraal aanbod van zorg 
en ondersteuning is de intersectorale samenwerking solide en 
verankerd en zijn de acties consequent afgetoetst aan de 
transversale thema’s diversiteit, armoede, actief burgerschap en 
inclusie. 

OD 4.1 Methoden en strategieën uitwerken of toepassen om samenwerking 
tussen (sub) sectoren te versterken. 

Omschrijving actie 4.1.3 Participeren aan intersectoraal overleg, specifiek naar gezondheidszorg. 

Aanpak In het inspelen op uitdagingen en noden in welzijn en zorg, zijn er 
belangrijke raakpunten met gezondheidsthema’s die we via actieve  
deelname aan overleg willen bewaken, voeden en versterken:  
● Stuurgroep Mantelzorg Brussel (Huis voor Gezondheid - HvG) 

○ deelname aan de vergaderingen;  
○ meewerken aan de in de stuurgroep ontwikkelde acties; 
○ uiteenzetting voor de stuurgroep over minstens één relevante 

(beleids)ontwikkeling in mantelzorg / ouderenzorg.  
● Tweetalige stuurgroep ’kwetsbare groepen’ in het verlengde van 

Chronic  Care oproep Brussel (HvG) 
○ deelname aan de vergaderingen; 
○ meewerken aan de in de werkgroep ontwikkelde acties.  

(Binnen de stuurgroep werd afgesproken om eerst in te zetten op 
een studiedag rond kwetsbaarheid. Deze studiedag moet de 
Brusselse organisaties die werken rond kwetsbaarheid onder de 
aandacht brengen.) 

● Info- en adviesmeeting van het BOT 
○ deelname aan de vergaderingen; 
○ uiteenzetting over minstens één relevante (beleids)ontwikkeling in 

welzijns- en woonzorgsector. 
●  Zorgknooppuntoverleg BOT 

○ toelichting op minstens één zorgknooppuntoverleg over relevante 
(beleids)ontwikkeling in de welzijns- en woonzorgsector.  

Betrokken partners - Huis voor Gezondheid. 
- BOT. 

Verwachte impact Het thema kwetsbaarheid - niet enkel in de medische betekenis maar ook 
psychosociaal - staat op de agenda in deze overlegvergaderingen.  

Meetbare indicatoren - 70% aanwezigheid op werk- en stuurgroepvergaderingen (cfr. 
verslagen) 

- mede-organisatie van  studiedag ‘kwetsbare groepen’ (indien van 
toepassing). 

- presentaties voor stuurgroep mantelzorg, BOT en 
zorgknooppuntoverleg. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F39 A4.1.4  

SD 4 Opdrachtencluster: bevorderen van (integrale) zorg en ondersteuning 
In functie van een behoeftedekkend, integraal aanbod van zorg 
en ondersteuning is de intersectorale samenwerking solide en 
verankerd en zijn de acties consequent afgetoetst aan de 
transversale thema’s diversiteit, armoede, actief burgerschap en 
inclusie. 

OD 4.1 Methoden en strategieën uitwerken of toepassen om samenwerking 
tussen (sub) sectoren te versterken. 

Omschrijving actie 4.1.4 Hertekening van de werking van het Brussel Regionaal Overleg 
Gehandicapten. 

Aanpak De coördinatie van Brussels Regionaal Overleg Gehandicapten (BROG) was 
jaren een opdracht van de BWR. Deze opdracht wordt in 2017 volledig 
herdacht.  
1. Ondersteuning BROG: 

● Organisatie, omkadering BROG-stuurgroep (8 keer per jaar): 
○ informatie doorgeven; 
○ standpunten en adviezen meegeven aan de gemandateerde 

vertegenwoordigers binnen de diverse Regionale 
Overlegstructuren voor Gehandicapten (ROG); 

○ mee ontwikkelen van een visie rond zorgvernieuwing en de 
uitbouw van de gehandicaptenzorg in Brussel,; 

○ mobiliseren van overleg met partners uit andere sectoren met 
het oog op afstemming en samenwerking; 

○ voorbereiden en uitwerken van adviezen/standpunten; 
○ opvolging van de werking van het BrAP (Brussels 

AanmeldingspPunt) op; 
○ opnemen van de decretale opdracht in functie van Provinciale 

zorgregie. 
● Organisatie en omkadering BROG-Plenaire Vergadering (3 keer per 

jaar):  
○ thematische informatie-uitwisseling: in elke vergadering komt 

een specifiek thema/domein aan bod waarop externe partners 
(ook uit andere sectoren) uitgenodigd worden; 

○ afstemming, adviesverlening omtrent VAPH-materies of niet-
VAPH materies.  

● Vertegenwoordiging BROG in de ROG-stuurgroep Vlaams-Brabant 
en Brussel. 

● Vertegenwoordiging BROG in de ROG-werkgroep Afstemming en 
Planning.  

2. Evaluatie BROG: 
● Met stuurgroep herdenken van het doel, de werking en de 

samenstelling van het overlegorgaan. Het BROG wil met deze 
denkoefening efficiënter en effectiever inspelen op het 
veranderingstraject gestuurd onder impuls van ‘Perspectief 2020’.  

● Suggesties nota ‘Voorstellen en ideeën werking BROG periode 
2016-2018’ evalueren en aanpassen. 

● Bevragen van de stuurgroeppartners naar hun verwachtingen en  
noden in het kader van een resultaatgericht intersectoraal overleg. 

● Analyseren welke partners noodzakelijk zijn om een 
behoeftedekkend intersectoraal aanbod voor personen met een 



beperking te realiseren. 
3. Hertekenen BROG:  
Op basis van de evaluatie het doel, de samenstelling, frequentie en 
werking van het overlegorgaan aanpassen. Deze aanpassingen vervolgens 
implementeren.   

Te betrekken partners - BROG-partners: voorzieningen, gebruikers, verwijzers en VGC. 
- Partners uit belendende sectoren met het oog op intersectorale 

samenwerking (CAW’s, thuiszorg, Kind en Gezin,  arbeid en 
tewerkstelling, woonzorgvoorzieningen en het Kenniscentrum 
woonzorg Brussel, thuislozenzorg, buitengewoon onderwijs…). 

Verwachte impact Een resultaatgericht overlegplatform waar samen met partners uit 
verschillende sectoren acties, projecten worden ontwikkeld om een 
toegankelijk, intersectoraal behoeftedekkend aanbod voor personen met 
een beperking, en andere kwetsbare Brusselaars te ontwikkelen.  

Meetbare indicatoren - 8 vergaderingen van de stuurgroep (cfr. verslagen).  
- 3 plenaire vergaderingen (cfr. verslagen). 
- Nota nieuwe doelstelling, samenstelling, werking, naam overlegorgaan. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F40 A4.2.1  

SD 4 Opdrachtencluster: bevorderen van (integrale) zorg en ondersteuning 
In functie van een behoeftedekkend, integraal aanbod van zorg 
en ondersteuning is de intersectorale samenwerking solide en 
verankerd en zijn de acties consequent afgetoetst aan de 
transversale thema’s diversiteit, armoede, actief burgerschap en 
inclusie. 

OD 4.2 Methoden en strategieën uitwerken of toepassen om samenwerking 
tussen gemeenschappen te versterken. 

Omschrijving actie 4.2.1 Samen acties ontwikkelen met organisaties van andere gemeenschappen. 

Aanpak Op verschillende domeinen worden relaties met organisaties van de 
andere Gemeenschappen uitgebouwd en wordt gezocht naar concrete 
samenwerking via het opzetten van gezamenlijke acties. 
 
Daartoe worden verschillende (tweedelijns)organisaties van GGC en 
COCOF actief benaderd. We denken daarbij aan: Observatorium voor 
gezondheid en welzijn, Conectar, CMDC, Infor-Home,  Perspective Brussels, 
Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS), Plateforme pour 
le volontariat, Franstalige buurtzorgnetwerken, PHARE of organisaties met 
PHARE-erkenning. 
Dit mondt uit in volgende acties: 
● Organisatie van gezamenlijk werkbezoek met Prospective.Brussels 

aangaande levensloopbestendige wijken. 
● Studiedag over welzijn en ruimtelijke planning (zie actie 3.2.2). 
● Kennismaking en uitwisseling met Franstalige buurtzorgnetwerken; 

zoals Bras dessus, bras dessous én werk maken van een gezamenlijk 
platform voor buurtzorgnetwerken. 

● Rondetafel i.s.m. Home-Info en Infor-Home rond het thema ‘goede 
praktijken van buurtgericht werken als woonzorgcentrum/rusthuis. 

● Gemeenschappelijk onderzoeken of een gezamenlijk meldpunt voor 
zorgvragen, over de gemeenschappen heen, volgens het model van Filo 
d’ argento uit Italië mogelijk is (onder voorbehoud van extra 
financiering). 

● Ontmoeting tussen de PHARE- en de VAPH- medewerkers over de 
evoluties in de verschillende gemeenschappen aangaande het beleid 
voor personen met een handicap. 

● Versteviging van de samenwerking tussen het steunpunt 
vrijwilligerswerk en la Plateforme pour le volontariat met betrekking tot 
gezamenlijke promotie van het Brussels vrijwilligerswerk enerzijds en 
onderzoek naar het Brussels vrijwilligerswerk anderzijds 

Te betrekken partners - Observatorium voor gezondheid en welzijn. 
- Conectar. 
- CMDC.  
- Infor-Home. 
- Plateforme pour le volontariat. 
- Perspective Brussels. 
- CBCS. 
- Franstalige buurtzorgnetwerken. 
- (Organisaties met) PHARE(-erkenning). 

Verwachte impact - Verbreding van het netwerk van de organisatie. 
- Het onderling uitwisselen van concepten en visies geeft een beter 



inzicht in de benadering van de maatschappelijke realiteit door de 
andere gemeenschap. 

- Door samen acties uit te werken wordt de samenwerking structureel 
verankerd. 

Meetbare indicatoren - Werkbezoek heeft plaatsgevonden. 
- Studiedag kreeg positieve evaluatie van de deelnemers. 
- Platform voor buurtzorgnetwerken werd opgezet met minstens 4 

partners. 
- Ronde tafel heeft plaatsgevonden en werd positief geëvalueerd.  
- Onderzoek naar mogelijkheid van een gezamenlijk meldpunt is 

afgerond.  
- De evoluties aangaande beleid voor personen met een handicap zijn 

bij de medewerkers van de andere gemeenschappen gekend.  
- De relatie tussen de organisatie en het Plateforme pour le volontariat 

is structureel verankerd.  

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F41 A4.3.1  

SD 4 Opdrachtencluster: bevorderen van (integrale) zorg en ondersteuning 
In functie van een behoeftedekkend, integraal aanbod van zorg 
en ondersteuning is de intersectorale samenwerking solide en 
verankerd en zijn de acties consequent afgetoetst aan de 
transversale thema’s diversiteit, armoede, actief burgerschap en 
inclusie. 

OD 4.3 Concrete acties uitwerken voor versterking van de vermaatschappelijking 
van de zorg in Brussel. 

Omschrijving actie 4.3.1 Inzicht in en zichtbaar maken van bestaande praktijken. 

Aanpak Het begrip “vermaatschappelijking van de zorg” is een containerbegrip 
geworden. Dit geeft aanleiding tot spraakverwarring,  binnen de sector 
maar ook binnen de eigen organisatie. Waar gaat het eigenlijk over als we 
het hebben over vermaatschappelijking van de zorg? Welke zijn 
aanverwante begrippen?  
Welke concrete voorbeelden van goede praktijken (en eventueel slechte 
praktijken) vinden we terug in Brussel?  
● We stellen daarvoor een (interne) werkgroep samen maar gebruiken 

vooral het bestaande overlegplatform Inclusief Brussel . 
● We werken een begrippenkader uit.  
● We formuleren randvoorwaarden i.v.m. “vermaatschappelijking” 

binnen een Brusselse context op basis van de resultaten van het 
onderzoek naar persoonlijke zorgnetwerken van Brusselaars (zie actie 
1.1.6.). 

● We bepalen een strategie/methode over hoe we het best goede 
praktijken op het spoor komen, inventariseren en bekend maken bij 
een ruimer publiek. 

● We toetsen dit af binnen de welzijnssector in Brussel (zie partners). 
● We zetten eerste stappen in het ontsluiten van goede praktijken. Dit 

kan via:  
○ toonmomenten over burgerinitiatieven rond zorg en welzijn; 
○ werkbezoeken aan zorgcoöperaties; 
○ delen van ervaringen over Actief zorgzame buurt en Het 

BuurtPensioen. 

Te betrekken partners - Inclusief Brussel. 
- Werkgroep onderzoek “persoonlijke zorgnetwerken van Brusselaars”. 
- De Brusselwerking van het Minderhedenforum. 
- Federaties van etnisch culturele zelforganisaties. 

Verwachte impact - De Brusselse welzijnssector is geÎinspireerd met voorbeelden van 
mogelijkheden i.v.m. de vermaatschappelijking van de zorg in een 
grootstedelijke context. 

- De welzijnssector is geïnformeerd in verband met mogelijke obstakels 
i.v.m. een vermaatschappelijking van de zorg in een grootstedelijke 
context. 

Meetbare indicatoren - Inclusief Brussel komt daarrond 3 keer samen.  
- Publicatie i.v.m. begrippenkader (intern of extern).  
- Toonmoment (burgerintiatieven ivm zorg en welzijn in Brussel) wordt 

positief geëvalueerd en trekt voldoende aandacht. 
- Minstens één werkbezoek vindt plaats. 
- Presentatie wordt gegeven over AzoB en/of Het Buurtpensioen. 

Timing 2017 



Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F42 A4.3.2  

SD 4 Opdrachtencluster: bevorderen van (integrale) zorg en ondersteuning 
In functie van een behoeftedekkend, integraal aanbod van zorg 
en ondersteuning is de intersectorale samenwerking solide en 
verankerd en zijn de acties consequent afgetoetst aan de 
transversale thema’s diversiteit, armoede, actief burgerschap en 
inclusie. 

OD 4.3 Concrete acties uitwerken voor versterking van de vermaatschappelijking 
van de zorg in Brussel. 

Omschrijving actie 4.3.2 Toepassing vermaatschappelijking in de zorg in Brusselse context. 

Aanpak In 2017 streven we ernaar om de mogelijkheden en uitdagingen van een 
vermaatschappelijking van de zorg  voor de Brusselse welzijnssector in 
kaart te brengen en de sector daarmee te inspireren (zie 4.3.1.).   
Het uitwerken van concrete acties/ projecten zien we als een belangrijke 
doelstelling voor 2018 en de jaren nadien.  
Niettemin lopen enkele sectoren voorop in de toepassing van de 
vermaatschappelijking van de zorg, in het bijzonder de sector van 
personen met een handicap, de ouderenzorg en de geestelijke 
gezondheidszorg. Binnen deze sectoren worden ook in 2017 al enkele 
concrete acties uitgewerkt.  
 
1. Meestappen in projectoproep GGC Buurtgerichte zorg (onder 

voorbehoud van extra financiering). 
In 2017 lanceert  de GGC een projectoproep aangaande buurtgerichte zorg 
voor ouderen. Het is de bedoeling daarin een actieve rol op te nemen. 
Deze wordt verder uitgewerkt eens het kader van de oproep duidelijk is.  
 
2. Organisatie  en omkadering RTH-werkgroep (3 keer per jaar): 

● Opvolgen van punteninzet in functie van Rechtstreeks Toegankelijke 
Hulp (RTH) voor Brussel, beheren online registratiedocument, 
helpdeskfunctie.  

● Informatie doorgeven inzake regelgeving RTH, afstemming van het 
RTH-aanbod in samenwerking met de RTH-partners en de 
intersectorale netwerker.   

● Standpunten en adviezen meegeven, rapporteren punteninzet RTH 
op de Regionale Overlegstructuur Gehandicapten - werkgroep 
Afstemming en Planning.  

● Voorbereiden overdracht penhouderschap (2018).  
 
3. Ad hoc: 

● Inspelen op concrete vragen van partners 
● Op vraag en op maat begeleiden van organisaties om hun werking 

sterker te verankeren binnen de vermaatschappelijking van de zorg 
(bvb. traject met strategische planning lokale dienstencentra, 
implementatie en verruiming Buurtzorgnetwerken, opzetten project 
‘contextgerichte zorg’ in de praktijk.) 

Te betrekken partners - Afhankelijk van de geïnteresseerden in de GGC- projectoproep. 
- RTH-partners. 

Verwachte impact - De waarde van vermaatschappelijking van de zorg wordt door de sector 
beter onderschreven. 

- Welzijnswerkers en personen met een handicap vinden hun weg in de 



RTH-reglementering.   

Meetbare indicatoren - Worden bepaald in samenspraak met de andere projectpartners van de 
GGC-projectoproep.  

- RTH werkgroep 3x per jaar georganiseerd. 
- Gegevens over de inzet van de middelen RTH. 
- Penhouderschap ‘Begeleid Wonen Brussel’ is volgens procedure 

overgedragen aan Brusselse VAPH-partners. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F43 A4.4.1  

SD 4 Opdrachtencluster: bevorderen van (integrale) zorg en ondersteuning 
In functie van een behoeftedekkend, integraal aanbod van zorg 
en ondersteuning is de intersectorale samenwerking solide en 
verankerd en zijn de acties consequent afgetoetst aan de 
transversale thema’s diversiteit, armoede, actief burgerschap en 
inclusie. 

OD 4.3 Transversale toetsing in de sector binnenbrengen. 

Omschrijving actie 4.3.2 Checklist ontwikkelen zodat eigen acties/ initiatieven in de sector kunnen 
worden afgetoetst op aspecten diversiteit, armoede, actief burgerschap en 
inclusie. 

Aanpak Diversiteit, armoede, actief burgerschap en inclusie zijn vier 
transversale thema’s waar we expliciete aandacht willen besteden 
en waar we de sector ook willen voor mobiliseren. Daartoe zal 
checklist ontwikkeld worden, die men in de eigen organisatie kan 
gebruiken.. 
● Definiëren van de vier transversale thema’s in duidelijke taal.  
● Inventariseren van bestaande toetsinstrumenten. 
● Opstellen van een geïntegreerde checklist. 
● Toepassen op eigen acties. 
● Ter beschikking stellen voor eigen partners. 

 

Te betrekken partners Externe organisaties die met de verschillende transversale thema’s werken 
en hierin de nodige expertise hebben om ons te helpen met de definities. 

Verwachte impact Alertheid van elke werknemer om signalen te detecteren, acties of 
interventies te suggereren en overleg te initiëren. We bekijken elke 
mogelijkheid in onze eigen acties om accenten en verbanden te leggen.  

Meetbare indicatoren - Er is een inventaris in 2017, er is een checklist in 2018 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F44 A5.1.1  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.1 Het woonzorgproject Lutgardissite verder ondersteunen. 

Aanpak Het woonzorgproject Lutgardis werd reeds opgenomen in het Masterplan 
Woonzorg Brussel 2008-2012. Het heeft vele jaren geduurd vooraleer de 
werkzaamheden konden worden gestart, dit o.a. omdat het project steeds 
groter werd daar ook de school met bouwplannen meestapte in het 
project.  
 
De renovatie van de basisschool werd in september 2014 voltooid. De 
stedenbouwkundige vergunning van het Lutgardisproject werd in oktober 
2014 bekomen. De renovatie van het jeugdhuis en de chirolokalen werden 
in 2015 beëindigd. De nieuwbouw school en het kinderdagverblijf werden 
grotendeels in 2016 gerealiseerd en de bouw van het welzijnsluik startte. 

- De financiële constructie en haalbaarheid voor het lokaal 
dienstencentrum en het dagverzorgingscentrum wordt mee op punt 
gezet, er wordt uitgezocht of en hoe VIPA-subsidies nog mogelijk zijn. 

- Samen met de schepen voor Vlaamse aangelegenheden en 
gelijkekansenbeleid en het woonzorgcentrum Koningin Fabiola van het 
OCMW werken we de visie voor het dagverzorgingscentrum uit. Uit 
haalbaarheidsberekeningen voor de exploitatie blijkt dat break-even 
draaien niet evident is. Daarom heeft het OCMW nog steeds geen 
beslissing genomen of ze wil meestappen in het project. Er worden 
voor de ruimte van het dagverzorgingscentrum  andere pistes zoals een 
Collectieve Autonome DagOpvang (CADO) afgetast. Deze visie wordt 
opgenomen in de voorafgaande vergunnings- aanvraag die ingediend 
wordt bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.. 

- Samenbrengen van de projectpartners ter afstemming van de 
werkzaamheden. 
Inspirerende visie van het project overbrengen naar andere actoren in 
de woonzorgsector en toepassen bij uitbouw van nieuwe projecten. 

Te betrekken partners - OCMW Oudergem. 
- Andere partners op de site, o.a. LDC Zoniënzorg. 
- Vlaams Agentschap  Zorg en Gezondheid. 

Verwachte impact - Multidisciplinair en intergenerationeel project met lokaal 
dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, koop- en huurwoningen voor 
o.a. ouderen, kinderdagverblijf, jeugdhuis en jeugdvereniging, renovatie 
en nieuwbouw van sommige schooldelen.  

- Andere actoren inspireren voor nieuwe projecten. 

Meetbare indicatoren - Verslagen overlegvergaderingen partners. 
- Start bouw lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, woningen. 
- Een  voorafgaande vergunning van het dagverzorgingscentrum is 

ingediend indien de financiële haalbaarheid bewezen is. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  



Eindverslag 2017  

  



F45 A5.1.2  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.2 Het woonzorgproject Pieter en Pauwelsite verder ondersteunen. 

Aanpak De bouw Pieter en Pauwelsite werd reeds opgenomen in het Masterplan 
Woonzorg Brussel 2008-2012. Het oorspronkelijke plan en de voorziene 
aanpak onderging doorheen de jaren verschillende wijzigingen. Het werd 
sterk ingesnoerd. In 2016 werden in een DBF-formule de werkzaamheden 
voor de bouw van het gemeenschapsluik (bibliotheek en 
gemeenschapscentrum) en de welzijnsdelen (lokaal dienstencentrum, ADL, 
dagverzorging) gestart. De oplevering is voorzien najaar 2017. 
● De financiële haalbaarheid van de werking van een 

dagverzorgingscentrum wordt verder onderzocht.  
● Met initiatiefnemer Ado-Icarus wordt  nagedacht over een mogelijke 

andere invulling van dagopvang. De noden in de wijk worden 
meegenomen als er met betrokken instanties wordt samengezeten. 

● We ondersteunen, in overleg met VGC, Ado-Icarus bij de indiening hun 
VIPA-aanvraagdossier.  

● De verhuur van woningen van de Grondregie (in de buurt) door Ado-
Icarus wordt opgevolgd. 

Te betrekken partners - VGC is gedelegeerd bouwheer en trekt het project. 
- ADO-Icarus  
- GC Heembeek-Mutsaard, Stad Brussel (bibliotheek). 

Verwachte impact Een multifunctionele site met lokaal dienstencentrum, 
dagverzorgingscentrum, ADL-centrale voor personen met een handicap, 
bibliotheek en gemeenschapscentrum. 

Meetbare indicatoren - Voorlopige oplevering bouw voor ADO-Icarus. 
- Oplossing voor de financiële haalbaarheid (voor ADO-Icarus) van het 

dagverzorgingscentrum is aangereikt of alternatief uitgewerkt. 
- ADL-woningen voor ADO-Icarus zijn verhuurd. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F46 A5.1.3  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.3 Het woonzorgproject De Harmonie verder ondersteunen. 

Aanpak Het  Kenniscentrum Woonzorg Brussel heeft dit project ontwikkeld, samen 
met initiatiefnemer LDC De Harmonie. De afgelopen jaren werd er 
intensieve ondersteuning aan het project geboden.  
In de bouwfase zal De Harmonie, samen met het architectenbureau, de 
bouwzaamwerkheden zelf coördineren en de onderhandelingen met de 
stad zelf af te ronden.    
● Daar alle voorbereidende werk achter de rug is, en de bouwfase 

intreedt, is vanaf 2017 de opvolging minder intensief. 
Nu en dan zal aan de initiatiefnemer terugkoppeling van de 
werfopvolging worden gevraagd.  
De initiatiefnemer kan op vraag bijkomende ondersteuning verkrijgen.  

● Naar aanleiding van de opening (2018) wordt gedacht om een 
studiemoment te organiseren.  

● Er wordt advies verleend aangaande  de invulling van de 
gemeenschappelijke woonvorm die wordt uitgebouwd boven het lokaal 
dienstencentrum. 

Te betrekken partners - LDC De Harmonie (vzw Buurtwerk Noordwijk). 

Verwachte impact Kleinschalig woonproject met een lokaal dienstencentrum en negen 
woningen, waaronder één groepswoning voor drie ouderen. 

Meetbare indicatoren - Samenwerkingsovereenkomst indien ondersteuning gevraagd wordt. 
- Verleende advies aangaande de samenwoonvorm. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F47 A5.1.4  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.4 Het woonzorgproject Cellebroersstraat II verder ondersteunen. 

Aanpak Op de Sint-Jorissite, gelegen Cellebroersstraat 16 te Brussel,  werd een 
Samenhuizenproject voor ouderen, personen met een handicap en 
personen met syndroom van Korsakov uitgebouwd. Daar wonen 
momenteel 17 mensen (ouderen en personen met een handicap) samen in 
een samenleefvorm. De Lork/De Lariks staan in voor de begeleiding. 
Op dezelfde site wordt de slaapzaal van het oude broederhuis, op de 
zolderverdieping boven de basisschool, omgevormd tot een 
samenwoonproject met 11 studio’s die verhuurd worden via het sociaal 
verhuurkantoor aan jongeren. De doelgroep zijn  6 minderjarige 
vluchtelingen/slachtoffers mensenhandel die samenwonen met 5 
studenten/jongeren.  
Er wordt een wijze van integratie van de twee projecten met de betrokken 
partners uitgewerkt. 
 
In 2017: 
● De haalbaarheid en aanbesteding opvolgen. 
● Met de partners de criteria voor de bewoners opmaken. 

Te betrekken partners - De Overmolen:  opdrachtgever voor de werken, sluit hiervoor een 
lening af die wordt afbetaald door de huurinkomsten. 

- Minor-Ndako: rekrutering en begeleiding minderjarige vluchtelingen. 
- Pag-Asa: rekrutering en begeleiding slachtoffers mensenhandel. 
- Baita - sociaal verhuurkantoor: sociale verhuring. 
- Vereniging Parochiale Werken OLV Goede Bijstand – eigenaar sluit een 

erfpachtovereenkomst af met vzw De Overmolen. 
- Partner voor begeleiding studenten. 

Verwachte impact - Niet begeleide minderjarige asielzoekers en slachtoffers van 
mensenhandel doorlopen via de tussenstap van begeleid wonen en de 
geboden omkadering op de St.-Jorissite een traject richting zelfstandig 
wonen. 

- Met de studentenhuisvesting richten we mede naar studenten met een 
beperking. In Brussel is hier amper een specifiek aanbod voor 
uitgewerkt. 

Meetbare indicatoren - Bouwaanvraag is ingediend (en vergunning verkregen). 
- Partner(s) vinden voor de invulling van de studenten. 

Timing 2017-2019 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F48 A5.1.5  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.5 Het woonzorgproject in Jorezstraat verder ondersteunen. 

Aanpak In 2015 werd een gebouw in de Jorezstraat door Cosmos aangekocht nadat 
het Kenniscentrum Woonzorg het gebouw had gevonden,  een 
schetsontwerp en haalbaarheidsstudies maakten.  In 2016 werd de 
bouwaanvraag ingediend, de haalbaarheid van de extra voorziene werken 
bekeken.  In 2017 zullen de werken starten. 
● Ondersteunen van aanvraag van de VIPA-subsidie. 
● Advies bij de aanbestedingsprocedure van de aannemers en het 

uitvoeringsdossier opgemaakt door ontwerper: bestekken, meetstaten, 
uitvoeringsplannen. 

● Opvolging van een projectvergadering (maandelijks) die belangrijke 
elementen van werfvergadering terugkoppelt en beslissingen neemt. 

● Missie, visie en waarden tussen de verschillende partners op de site in 
overleg formuleren.  Redactie van de onderlinge 
samenwerkingsovereenkomst tussen de partner(s), ter bevordering van 
het samenwerken op de site. 

● Uitwerken van het concept met zorgflats in samenwoonproject. Zoeken 
naar partners en financiering voor dit deelproject. 

Te betrekken partners - Cosmos vzw. 
- Maks vzw. 
- Samenlevingsopbouw (woonwinkel) Anderlecht. 
- Partner die de zorgflats wil uitbaten/beheren. 

Verwachte impact - Nieuwe locatie voor dienstencentrum in een intergenerationeel en 
multifunctioneel project in een structuur die vernieuwend is, zowel 
organisatorisch, functioneel, financieel als operationeel. 

- Een samenwoonvorm realiseren die aansluit bij de andere functies in 
het gebouw en de buurt. 

Meetbare indicatoren - Advies aanbesteding is gegeven. 
- VIPA-aanvraag werd ingediend. 
- Verslagen van projectvergadering van de verbouwing van het gebouw. 
- Samenwerkingsafspraken onder de partners. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F49 A5.1.6  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.6 Het woonzorgproject Muggenstraat verder ondersteunen. 

Aanpak Het project Muggenstraat is een project geïntroduceerd door 
Kenniscentrum Woonzorg  Brussel met als doel een intergenerationeel en 
intercultureel samenwoonproject voor ouderen en gezinnen te 
ontwikkelen in een multiculturele wijk in hartje Brussel.. 
● Deelnemen aan de stuurgroep die het solidair wonen vorm en inhoud 

wil geven. 
● Advies verlenen aan de begeleiders die samen met de toekomstige 

bewoners aan de groepsvorming werken. 
● Actief deelnemen aan de ateliers met het oog op het inbrengen van 

expertise aangaande participatie in groepsvorming die in het kader van 
de groepsvorming voorzien zijn. 

● Inbrengen expertise over infrastructuurwerken: 
○ ondersteuning bij de erkenningsaanvraag (LDC). 
○ deelname aan het onderzoeken van de financiële haalbaarheid. 
○ coördineren VIPA-aanvraag.  

● Werkoverleg tussen betrokken medewerkers. 
● Kennisoverdracht in de organisatie. 

Te betrekken partners - LDC Het Anker. 
- Samenlevingsopbouw Brussel. 
- LD³. 
- Livingstones. 
- Sociaal verhuurkantoor Baita. 

Verwachte impact - Realisatie van een solidair, intergenerationeel, cultuursensitief 
woonproject volgens de visie, missie en waarden zoals met de partners  
vooropgesteld. 

- Voorbeeldfunctie van hoe het solidair woonproject er uit kan zien, en 
expertise opdoen (en vastleggen) voor de toekomst. 

- Vlotte samenwerking en intern overleg tussen de verschillende 
partners. 

Meetbare indicatoren - Operationeel, solidair woonproject. 
- Verslag/relaas van het project en proces. 
- VIPA-aanvraag, financiële haalbaarheid en erkenningsaanvraag zijn 

klaar. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F50 A5.1.7  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.7 Het woonzorgproject Begijnenpassage verder ondersteunen. 

Aanpak Vzw Zonnelied verhuisde in maart 2014 naar de site Begijnenstraat II met 
een nursing unit voor 25 personen met een meervoudige handicap en 
personen met niet-aangeboren hersenletsels (met gedragsproblemen). 
● De uitbouw van de woonzorgzone/welzijnscampus wordt verder 

uitgewerkt. Daartoe is er nog één lokaal in de achterbouw en de te 
bouwen voorbouw (14 appartementen + gelijkvloers). De woningen 
krijgen een zorgkarakter en op het gelijkvloers wordt gezocht naar een 
welzijns- en gezondheidsinvulling, met een impact voor de buurt: 
thuiszorgdienst, vervoersdienst, medische dienst… We kijken in dit 
model naar de hulpvrager zelf, zijn directe omgeving, de 
mantelzorgers, de reguliere dienstverlening en tenslotte indien 
noodzakelijk de gespecialiseerde dienstverlening. Er wordt een 
voorwaardenscheppend kader voor het project  uitgewerkt. 

● Ondersteuning van een participatief proces met de buurt om tot 
invulling van voorbouw te komen, een buurtzorgnetwerk uit te bouwen 
en een dienstenaanbod uit te werken. 

● Aftoetsing van het  project met de Vlaams bouwmeester. 
● Coördinatie van dit proces met verschillende partners. 
● Uitwerken van financiële haalbaarheid en zoektocht naar middelen. 

Te betrekken partners - Zonnelied vzw. 
- Huize Perrekens. 
- Familiehulp, vzw De Welvaartkapoen – LDC Het Begin, vzw De Lork, 

BOT, Cario, Huis Voor Gezondheid. 
- Brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij of Molenbeekse 

Haard. 
- Wijkgezondheidscentrum De Brug. 
- Mantelzorgers uit de buurt. 

Verwachte impact Betaalbare zorgwoningen en een welzijns- en gezondheidsproject. 

Meetbare indicatoren - Verslagen vergaderingen – gesprekken van het coördinatieteam. 
- Voorwaardenscheppend kader is uitgeschreven. 
- Er bestaat een omgevingsanalyse van de zorgnoden en een advies tot 

uitbouw van een continuüm.  
- De financiële haalbaarheid is afgedekt, de nodige financieringspartners 

zijn gevonden. 
- Het buurtzorgnetwerk staat in de steigers. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F51 A5.1.8  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.8 Het woonzorgproject Opzichtersstraat verder uitwerken. 

Aanpak In 2015 werd al eens gepoogd het project vorm te geven. Voor de 
samenwoonvorm voor ouderen ging het Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
toen in zee met Abbeyfield. Omwille van een niet sluitende haalbaarheid 
en financiële redenen bij Abbeyfield ging het project niet door. De site 
biedt echter goede mogelijkheden voor een samenwoonvorm. We willen 
dit dossier opnieuw uitwerken met andere partners. 
● Contacten leggen met potentiële bouwheren en uitbaters. 
● Verfijnen van de haalbaarheidsstudie op basis van de te verwachten 

huurinkomst en zodoende berekenen welke middelen hiervoor nodig 
zijn. 

● Op zoek gaan naar financierders. 
● Dossier laten evalueren door een kredietverstrekker. 
● In overleg met de bouwheer/uitbater een architect aanstellen, dossier 

van eisen samenstellen (in overleg) en bouwaanvraag laten indienen. 
● Begeleiden van alle aspecten in dit dossier. 

Te betrekken partners - Zonnelied (eigenaar). 
- Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (bouwheer). 
- Kredietverstrekker. 
- Uitbater. 

Verwachte impact - Er is concreet zicht op de realisatie van een nieuw project. 
- Het plan van aanpak  voor de effectieve realisatie kan opgemaakt 

worden. 

Meetbare indicatoren - Voldoende partners vinden die zich willen engageren voor dit project. 
- Goedgekeurde bouwaanvraag en samenwerkingsovereenkomst  met de 

eigenaar, bouwheer en uitbater. 

Timing 2017-2019 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F52 A5.1.9  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.9 De lopende woonzorgprojecten die door derden worden ontwikkeld 
opvolgen. 

Aanpak 1. We zijn bij de opvolging van onderstaande projecten betrokken: 
●  Op afroep denken we mee  na over concrete vragen. 
● Een mogelijk verstrijken van bouw- en voorafgaande vergunningen 

volgen we op. 
● We positioneren de projecten in de verdere uitbouw van het concept 

zorgzame wijk (zorgknooppunten).  
● Door de opvolging detecteren we good practises die relevant zijn voor 

nieuwe projecten. 
● Het betreft volgende projecten:  

○ De Zeyp: voor een situering: zie Masterplan Woonzorg Brussel 
2014-2020, deel 1 Terugblik 2008-2013, pag. 108-109. (VIPA 
goedkeuring) 

○ Het Anker (Brussel Centrum): voor een situering: zie Masterplan 
Woonzorg Brussel 2014-2020, deel 1 Terugblik 2008-2013, pag. 
69/70. (VIPA goedkeuring) 

○ De Brailleliga: voor een situering: zie Masterplan Woonzorg Brussel 
2014-2020, deel 1 Terugblik 2008-2013, pag. 90-91. (VIPA 
goedkeuring) 

○ De Overbron: voor een situering: zie Masterplan Woonzorg Brussel 
2014-2020, deel 1 Terugblik 2008-2013, pag. 60-61. 

○ Solidariteit voor het Gezin: voor een situering: zie Masterplan 
Woonzorg Brussel 2014-2020, deel 1 Terugblik 2008-2013, pag. 94-
95. 

2. Projecten (privaat initiatief) die zonder subsidies worden gerealiseerd, 
volgen we vanop een afstand op. 

● Op afroep denken we mee na over concrete vragen. 
● We zoeken naar een plaats voor de projecten in de verdere uitbouw 

van het concept zorgzame wijk. 
● Door de opvolging detecteren we good practises die relevant zijn voor 

nieuwe projecten. 
● Het betreft volgende projecten:  

○ Arabesk: voor een situering: zie Masterplan Woonzorg Brussel 
2014-2020, deel 1 Terugblik 2008-2013, pag. 96-97.  

● Armonea: Nieuw Vlaams erkend woonzorgcentrum met 150 
woongelegenheden en 15 serviceflats, ingebed op campus met 
ziekenhuis (Chirec).   De bouwaanvraag werd in december 2015 
ingediend,  verwachte  opening met 15 plaatsen in 2018 en opening 
helemaal in 2e kwartaal 2020. 

Te betrekken partners Afhankelijk van de projecten. 

Verwachte impact - De woonzorgprojecten worden gerealiseerd. 
- Er zijn meer ondersteuningsinitiatieven (ambulant, semi-residentieel, 



residentieel) voor ouderen die Nederlandskundig zijn. 

Meetbare indicatoren - Opvolgingstabel, die aan de raad van bestuur en aan de stuurgroep 
woonzorg Brussel wordt voorgelegd. 

- De gerealiseerde projecten. 

Timing 2017-2020 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F53 A5.1.10  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.10 Aanvullend aanbod creëren qua infrastructuur. 

Aanpak We blijven actief uitkijken naar mogelijke infrastructuurinitiatieven die de 
sector ten goede komen. 
● We  houden de vinger aan de pols aangaande nieuwe initiatieven.  
● We zoeken samen met de initiatiefnemers uit of dit kan passen binnen 

het gedifferentieerde aanbod dat we voor ogen hebben. 
● We ontwikkelen en verfijnen onze visie dienaangaande en stellen 

prioriteiten.  
● We bepalen vervolgens welke buurten en wijken extra aandacht 

verdienen en zoeken daar naar opportuniteiten. Indien mogelijk, gaan 
we zelf op zoek naar sites en/of gebouwen die we geschikt achten voor 
een project. 

● We verfijnen de projectaanpak op maat van het initiatief en gaan  op 
zoek naar de geschikte partners, in het bijzonder zij die kunnen instaan 
voor het operationele na realisatie. 

● We begeleiden de uitvoering van het project en waken over de 
doelstellingen, budgetten en termijnen. 

● Zoeken mee met bouwheer/opdrachtgever/opdrachthouder naar 
geschikte partners voor de uitvoering van de bouwtechnische aspecten. 

● Zoeken mee naar financiering. 
Actie naar aanbod creëren via co-creatie: 

● Stap 1: visie ontwikkelen en verfijnen. 

● Stap 2: zone, buurt of wijk detecteren. 

● Stap 3: nood en/of behoefte definiëren. 

● Stap 4: concept bepalen + partners zoeken/aantrekken. 

● Stap 5: uitvoering. 

Stap 1 t.e.m. 3 = initiëren 
Stap 4 & 5 = realiseren. 

Te betrekken partners - Organisaties (zie Sociale kaart) in de buurt van de infrastructuur. 
- Sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren. 
- Bouwheren, promotoren, private/individuele initiatiefnemers … 
- Kredietverstrekkers of investeerders. 
- Regisseurs, architecten en aannemers. 

Verwachte impact Een duidelijke visie en actie teneinde het aanbod te verruimen, in 
bijzonder de minder conventionele woonvormen. 

Meetbare indicatoren Minstens 1 project geïnitieerd in 2017. 

Timing 2017-2020 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F54 A5.1.11  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.1 Een gedifferentieerd aanbod van woon- en ondersteuningsvormen 
creëren. 

Omschrijving actie 5.1.11 Aanvullend aanbod creëren qua producten. 

Aanpak Nu en dan heeft de sector nood aan nieuwe producten. De organisatie wil 
daar in de mate van het mogelijke aan bijdragen of inspelen op 
opportuniteiten. (Vaak zal dit zijn onder voorbehoud van extra 
financiering). 
Productontwikkeling via co-creatie: 
● Stap 1: visie ontwikkelen en verfijnen. 

● Stap 2: nood en/of behoefte definiëren. 

● Stap 3: concept bepalen + partners zoeken/aantrekken. 

● Stap 4: uitvoering. 

Stap 1 & 2 = initiëren. 
Stap 3 & 4 = realiseren. 

Te betrekken partners Te definiëren per product 

Verwachte impact Een uitgebreider aanbod van producten dat de sector ten goede komt. 

Meetbare indicatoren Afhankelijk van de ontwikkeling. 

Timing 2017-2020 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F55 A5.2.1  

SD 5 Opdrachtencluster: product- en infrastructuurontwikkeling 
Het ondersteunen, initiëren en ontwikkelen van producten en 
infrastructurele projecten zorgt voor een woon- en 
ondersteuningsaanbod, waardoor mensen met een zorgbehoefte 
in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen. 

OD 5.2 Aanpak, kennis en methode bundelen in een dienstverleningsaanbod 

Omschrijving actie 5.2.1 Een eigen dienstenaanbod definiëren en bekend maken. 

Aanpak In de beheersovereenkomst met de overheid werd opgenomen dat de 
organisatie eigen middelen mag verwerven. 
Ze kan dit door een dienstenaanbod uit te werken dat ze aan derden kan 
aanbieden. 
Dit dienstenaanbod is duidelijk onderscheiden van de door de overheid 
gesubsidieerde acties.  
- Oprichting werkgroep die: 

● Evaluatie van het voormalige  dienstenaanbod van BWR, Het Punt 
en Kenniscentrum Woonzorg Brussel door een bevraging van 
klanten waarvoor deze voorheen gewerkt hebben. Dit zowel 
aangaande vorming, coaching en infrastructuur- en 
productontwikkeling. 

● Opstellen van SWOT-analyse, met zowel interne als externe 
factoren: inventarisatie knowhow,  vaardigheden en potentie van  
de medewerkers, aanwezige inzetbare middelen, 
omgevingsfactoren …   

● Marktanalyse: waar is er nood aan? Welke spelers zijn er al? 
Oplijsting van de potentiële vragen die met de knowhow, 
vaardigheden en middelen van de organisatie beantwoord kunnen 
worden en waarvoor derden bereid zijn te betalen. Hoe kunnen 
we ons nog versterken? 

- Vervolgens een afbakening van de dienstverleningsopdrachten: wat 
wel, wat niet? 
● Opmaak van een pakket aan dienstverlening of aan producten dat 

aan derden kan worden aangeboden. 
● Uitwerking van de prijssetting van dit pakket. 
● Opstellen van voorbeeldcontract dat juridisch sluitend is. 
● Marketingplan uitwerken: dienstenaanbod op een 

gebruiksvriendelijke manier voorstellen en promoten aan 
mogelijke klanten.  

● We leggen een lijst aan van mogelijke personen die voor ons/in 
opdracht van ons (tijdelijk) kunnen worden ingezet.   

Te betrekken partners - Klantorganisaties waarvoor reeds werd gewerkt. 
- Advocatenkantoor voor op punt stellen voorbeeldcontract.  

Verwachte impact De organisatie kan een pakket aan diensten aanbieden en verhoogt 
daarmee zijn omzet. 

Meetbare indicatoren - Het dienstenpakket en het voorbeeldcontract zijn voorhanden. 
- Het marketingplan is uitgewerkt.  
- Er is een eerste klant die beroep doet op het dienstenaanbod. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F56 A6.1.1  

SD 6 Opdrachtencluster: beleidsondersteuning 
De kennis van zorg- en welzijnsthema’s, het inzicht in de 
Brusselse context en de gedegen onderbouw van de verkregen 
signalen bieden de nodige informatie en adviezen aan de 
overheden. 

OD 6.1 Ontwikkelingen in de sector nauwgezet opvolgen bij de overheden en 
inspiratie opdoen over relevante ontwikkelingen in het buitenland om 
deze kennis te kunnen gebruiken in signalen en adviezen naar het beleid. 

Omschrijving actie 6.1.1 Ondersteuning van de Vlaamse overheid bij de hervorming van het 
woonzorgbeleid in functie van de zesde staatshervorming. 

Aanpak Met oog op hervorming en vernieuwing van het regelgevend kader voor 
woonzorg in Vlaanderen werd in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven 
geroepen door het kabinet van minister Vandeurzen. Zij legden de 
krijtlijnen voor een nieuw beleid vast in de visienota “ Vlaams welzijns-en 
zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda.”  
De uitvoering hiervan wordt voorbereid in verschillende thematische 
werkgroepen en globaal opgevolgd door de Taskforce.  
1. Taskforce Woonzorg: 
● Participatie aan de vergaderingen van de Taskforce Woonzorgen de 

verslaggeving daarvan. 
2. Werkgroepen: 
● De begeleiding van de werkgroepen van de Taskforce Woonzorg 

○ dagverzorgingscentra en Collectieve Autonome DagOpvang; 
○ lokale dienstencentra; 
○ buurtgerichte zorg; 
○ onder één dak. 

● Dit houdt  in 
○ inventaris van gegevens en knelpunten;  
○ verslaggeving; 
○ inhoudelijke verwerking; 
○ opmaak werknota’s.   

● Deze werkgroepen zijn reeds gestart in oktober 2016 en zullen 
doorlopen tot eind mei 2017. 

● Van de resultaten van elk van deze werkgroepen wordt een 
aanbevelingsnota opgemaakt waarin handvatten aangereikt worden 
voor (nieuw) beleid en regelgeving.  

3. Stuurgroep Mantelzorg 
Het Vlaams mantelzorgplan werd in juli 2016 ingediend  bij de Vlaamse 
Regering. Op basis van de officiële adviezen van SARWGG, SERV, Vlaamse 
Ouderenraad en Vlaamse Jeugdraad en besprekingen in de stuurgroep 
mantelzorg wordt het plan verfijnd en  worden de prioriteiten voor de 
uitvoering bepaald. Het finaal plan zal opnieuw aan de Vlaamse regering 
worden voorgelegd. 
Daartoe ondersteuning we de werkzaamheden van de stuurgroep:  
● Opmaak verslag; 
● Integratie adviezen en bijwerking mantelzorgplan. 

Betrokken partners - Kabinet Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. 
- Agentschap Zorg & Gezondheid (thuiszorg, residentiële ouderenzorg en 

eerstelijnszorg). 
- Koepelorganisaties,  verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, 



VVSG, vakbonden, ziekenfondsen, zorgkassen, ouderenorganisaties, 
diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg/VVDG, 
thuisverpleging, lokale dienstencentra, dagverzorgingscentra...  

Verwachte impact - Er worden methoden en oplossingen ontwikkeld om de bestaande 
werkingsproblemen zoveel mogelijk te kunnen verhelpen. 

- De aanbevelingsnota’s  leiden tot een verbetering van het huidige 
beleid en regelgeving. Hiermee wordt de mogelijkheid  geboden de 
organisaties (LDC, DVC, CADO) optimaler te doen functioneren en de 
haalbaarheid om nieuwe initiatieven op te starten te vergroten. 

- Voor Buurtgerichte zorg en het samenbrengen van meerdere functies 
onder één dak worden  nieuwe beleidslijnen en een regelgevend kader 
ontwikkeld.   

- De nieuwe maatregelen leiden tot een betere toegankelijkheid van het 
zorg- en welzijnsaanbod voor de gebruiker en bieden  de mogelijkheid 
om langer thuis te blijven wonen. 

Meetbare indicatoren - Verslagen van de overlegmomenten. 
- De uitgewerkte aanbevelingsnota’s ‘dagverzorgingscentra en CADO’, 

‘lokale dienstencentra’ , ‘buurtgerichte zorg’ en onder één dak. 
- Het definitieve mantelzorgbeleidsplan is ingediend bij de Vlaamse 

regering. 
- Implementatie van eerste acties van het mantelzorgplan. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F57 A6.1.2  

SD 6 Opdrachtencluster: beleidsondersteuning 
De kennis van zorg- en welzijnsthema’s, het inzicht in de 
Brusselse context en de gedegen onderbouw van de verkregen 
signalen bieden de nodige informatie en adviezen aan de 
overheden. 

OD 6.1 Ontwikkelingen in de sector nauwgezet opvolgen bij de overheden en 
inspiratie opdoen over relevante ontwikkelingen in het buitenland om 
deze kennis te kunnen gebruiken in signalen en adviezen naar het beleid. 

Omschrijving actie 6.1.2 Deelname aan de werkgroepen ter voorbereiding van de 
eerstelijnszorgconferentie zorg en gezondheid en de verwerking ervan. 

Aanpak In februari 2017 vindt de Eerstelijnszorgconferentie plaats. Hiermee geeft 
minister Vandeurzen het startschot voor de reorganisatie van de 
eerstelijnszorg in Vlaanderen.  
Reeds in 2016 was er een actieve betrokkenheid vanuit de Brusselse 
ondersteuningsstructuren in zorg en  gezondheidssector. De deelname aan 
de werkgroepen  werd verdeeld onder de verschillende organisaties (Huis 
voor Gezondheid, Kenniscentrum Woonzorg Brussel, BOT). Vanuit de 
expertise over zorginnovatie  volgde het kenniscentrum de werkgroep 
‘innovatie en ondernemerschap’ op, waarbij consequent de aandacht  
werd gevraagd voor de Brusselse situatie en positie van kwetsbare 
groepen. Alle betrokken partners namen ook deel aan de werkgroep 
Brussel die door de VGC in het leven werd geroepen om zich te buigen 
over de vertaling van de visie en het concept naar de Brusselse context. 
 
In voorbereiding en navolging van de eerstelijnsconferentie zullen we ook 
in 2017 verder meewerken aan de werkvergaderingen die de Vlaamse 
overheid en / of VGC hieromtrent organiseert. Op die manier willen we de 
ontwikkelingen van de eerstelijnszorg  nauw opvolgen en mee vorm geven 
aan de toepassing ervan in Brussel: 
● Actieve deelname aan de eerstelijnsconferentie. 
● Deelname aan eventuele vervolgwerkgroepen met oog op verdere 

implementatie.  

Betrokken partners - Vlaamse Gemeenschap. 
- Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
- Huis voor Gezondheid. 
- BOT 
- ... 

Verwachte impact De toepasbaarheid van nieuwe structuren van eerstelijnszorg in Brussel is 
verzekerd 

Meetbare indicatoren Deelname aan eerstelijnsconferentie en eventuele opvolgvergaderingen: 
verslagen. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F58 A6.1.3  

SD 6 Opdrachtencluster: beleidsondersteuning 
De kennis van zorg- en welzijnsthema’s, het inzicht in de 
Brusselse context en de gedegen onderbouw van de verkregen 
signalen bieden de nodige informatie en adviezen aan de 
overheden. 

OD 6.1 Ontwikkelingen in de sector nauwgezet opvolgen bij de overheden en 
inspiratie opdoen over relevante ontwikkelingen in het buitenland om 
deze kennis te kunnen gebruiken in signalen en adviezen naar het beleid. 

Omschrijving actie 6.1.3 Impactanalyse van de evolutie en wijzigende regelgevingen bij de 
verschillende overheden in de sector personen met handicap en 
aangaande buurtgerichte zorg. 

Aanpak Heel wat regelgeving aangaande zorg en welzijn is in verandering. De 
overdracht van bevoegdheden omwille van de zesde staatshervorming is 
daar niet vreemd aan. We focussen op personen met een handicap en 
buurtgerichte zorg. 
 
1. Regelgeving personen met een beperking  (PVF-VSB) 
● Verzamelen besluiten, decreten, ordonnanties met betrekking tot 

erkenning handicap, toegang tot handicapspecifieke zorg en 
ondersteuning. 

● Vergelijken van de verschillende regelgevingen in het kader van 
toepassing decreet Persoonsvolgende Financiering in Brussel. 

● In overleg gaan met de betrokken overheden (VAPH, GGC, PhARE) om 
impact (kansen en hiaten) decreet persoonsvolgende financiering op 
Brusselaar met beperking te signaleren. 

● Samen in overleg met de betrokken partners hiaten in regelgevend 
kader wegwerken. Onderzoeken hoe personen met een 
Persoonsvolgend budget in het nieuwe regelgevende kader (VAPH)  nog 
zorg en ondersteuning kunnen inkopen bij een GGC erkende 
organisatie. 

 
2. Buurtgerichte Zorg: GGC 
In opdracht van de GGC wordt samen met Conectar een proces 
ondersteund samen met experten en sleutelfiguren uit Brusselse welzijns- 
en zorgsector, gezondheidszorg, huisvesting, …  Deze 
rondetafelgesprekken, begeleid door prof Verté, moeten uitmonden in 
een gedragen visie over buurtgerichte zorg in Brussel en de leidraad 
vormen voor de lancering van pilootprojecten.  
● Deelname aan en verslaggeving van de  rondetafelgesprekken. 
● Opvolging proces en opmaak visietekst i.o.m. kernpartners (VUB, 

Conectar).  
● Opstelling projectoproep pilootprojecten buurtgerichte zorg. 

Te betrekken partners Regelgeving personen met een beperking 
- Vlaamse Overheid - Welzijn Volksgezondheid en Gezin. 
- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 
- Personne Handicapée Autonomie Recherché (PhARE). 
- Dienst Bijstand aan Personen van de GGC. 
- Dienst OndersteuningsPlan (DOP). 
Buurtgerichte Zorg:  
- Conectar. 



- VUB.  
- GGC. 

Verwachte impact Regelgeving personen met een beperking  
- Voorkomen dat personen met een beperking door verschil in 

regelgeving tussen Vlaanderen, Commission communautaire française 
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie toegang tot zorg 
verliezen.   

- Door afstemming van regelgeving kan een persoon met een beperking 
met een persoonsvolgend budget (VAPH) toegang krijgen tot zorg en 
ondersteuning van diensten erkend door de GGC (en PhARE).  

Buurtgerichte Zorg: GGC 
- Er is een gedragen visie over buurtgerichte zorg in Brussel als 

toekomstgerichte beleidspiste. 
- Er worden pilootprojecten buurtgerichte zorg gelanceerd in Brussel. 

Meetbare indicatoren Regelgeving personen met een beperking 
- Adviezen inzake aangepaste regelgeving tussen VAPH, GGC, PhARE. 
- Er zijn meer aanvragen bij DOP van personen uit een GGC erkende 

voorziening. 
Buurtgerichte Zorg: GGC 
- Visienota. 
- Oproep pilootprojecten. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F59 A6.1.4  

SD 6 Opdrachtencluster: beleidsondersteuning 
De kennis van zorg- en welzijnsthema’s, het inzicht in de 
Brusselse context en de gedegen onderbouw van de verkregen 
signalen bieden de nodige informatie en adviezen aan de 
overheden. 

OD 6.1 Ontwikkelingen in de sector nauwgezet opvolgen bij de overheden en 
inspiratie opdoen over relevante ontwikkelingen in het buitenland om 
deze kennis te kunnen gebruiken in signalen en adviezen naar het beleid. 

Omschrijving actie 6.1.4 Beleidsbeïnvloeding van gemeentelijke en gewestelijke overheden in de 
wisselwerking welzijn, zorg en wonen. 

Aanpak In context van de vergrijzing en  toenemende kwetsbaarheid  bij Brusselse 
ouderen moeten ook gewestelijke en gemeentelijke overheden 
gesensibiliseerd en geresponsabiliseerd worden omtrent hun rol in het 
verbeteren van de leef- en woonomstandigheden van ouderen in Brussel.  
 
1. Gewest, gemeenten/OCMW’s 
● Vanuit de visie buurtgerichte zorg bouwen we contacten verder uit.  
● Formele en informele contacten met zowel politiek als ambtenaren.  
● Indien mogelijk worden samenwerkingstrajecten voorgesteld.  
 
2. Perspective.Brussels 
● Via het voormalige Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) 

kwamen we in contact met Perspective.brussels (Brussels 
Planningsbureau) dat de verschillende administraties en eenheden die 
belast zijn met de statistiek, de socio-economische kennis en de 
strategische en verordenende planning van het grondgebied groepeert. 

● In het onderzoek naar/ontwikkeling van hun (nieuwe) projectzones 
leveren we experten aan om visie/projecten omtrent welzijn en 
zorgwonen in te brengen. 

● Gezamenlijke studiereis.  
● We werken op basis van bestaande afbakeningen (o.a. woonzorgzones, 

gemeenten, wijken,... ) samen aan een afbakening/invulling van 
zorgzame wijken. Het meetbaar kunnen detecteren van hiaten vormt 
hiervan een belangrijk onderdeel.  Om van daaruit de inplanting van 
nieuwe projecten te stimuleren. 

● Contact verder uitbouwen met andere eenheden Brussels Instituut 
voor Statistiek en Analyse (BISA), Directie Studies en Planning van 
Brussel Stedelijke Ontwikkeling (GOB), Team van de Bouwmeester, 
Schoolfacilitatiedienst, Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC), 
Aanspreekpunt Huisvesting.         

 
3. Wijkcontracten 
● Bij nieuwe wijkcontracten onderzoeken we welke actoren vanuit de 

sociale kaart in de afgebakende wijk een rol kunnen spelen. We zoeken 
samen of er projecten mogelijk zijn. Indien er mogelijkheden zijn 
proberen we woonzorgprojecten, geïntegreerd met andere functies 
(buurtlokaal, crèche,...) samen met lokale partners mee te ontwikkelen. 

● We nemen deel aan de vergaderingen en dringen aan om Het 
Buurtpensioen, woningaanpassing en de opmaak van een 
knelpuntenrapport toegankelijke omgeving te integreren. 



● We zien de wijkcontracten als middel om in contact te geraken met de 
gemeentelijke diensten en politiek. 

 
4. Brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij 
● We gaan op zoek naar locaties voor kleinschalige woonzorgprojecten 

i.s.m de BGHM. Deze geeft aan over de  budgetten te beschikken, 
moeilijk zelf bouwplaatsen te kunnen vinden.  

● Samenwerking met studiedienst over vraag naar ‘hoe willen mensen 
met zorgvraag wonen - wat doen met ouder wordende bevolking’? 

● Mogelijkheden van integratie van (zorg)infrastructuur (dagcentra, 
LDC,...) in de sociale huisvestingsmaatschappij-project worden 
onderzocht. 

Te betrekken partners - Overheden VGC, GGC en COCOF. 
- CMDC-CDCS en Conectar 
- Perspective.Brussels 
- Onderwijsinstellingen; VUB, architectuurinstituten, (sociale) 

hogescholen,... 
- Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. 
- Organisaties vanuit de sociale kaart en vanuit de projectwerking  

opgebouwde professionele contacten.  

Verwachte impact De visie buurtgerichte zorg vindt verder intrede bij verschillende diensten 
en creëert kansen om nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen.   

Meetbare indicatoren - Registratie van contacten en verslagen vergaderingen 
- Gezamenlijke studiereis. 
- Aantal onderzochte nieuwe projectpistes. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F60 A6.1.5  

SD 6 Opdrachtencluster: beleidsondersteuning 
De kennis van zorg- en welzijnsthema’s, het inzicht in de 
Brusselse context en de gedegen onderbouw van de verkregen 
signalen bieden de nodige informatie en adviezen aan de 
overheden. 

OD 6.1 Ontwikkelingen in de sector nauwgezet opvolgen bij de overheden en 
inspiratie opdoen over relevante ontwikkelingen in het buitenland om 
deze kennis te kunnen gebruiken in signalen en adviezen naar het beleid. 

Omschrijving actie 6.1.5 Organisatie van een werkbezoek voor medewerkers uit het werkveld: 
kennismaken met andere praktijken. 

Aanpak Nu en dan over het muurtje kijken, levert inspiratie op. Daarom plannen 
we de volgende jaren telkens een werkbezoek aan enkele buitenlandse 
organisaties. op die manier komen we ook beter thuis in de ontwikkelingen 
in de sectoren welzijn, wonen en zorg in die landen. 
● Mede-organisatie van een tweedaags werkbezoek aan Nederland over 

innovatieve woonzorginitiatieven (maart 2017). 
● Organiseren werkbezoek aan Les petits frères des Pauvres (en 

Voisin’age)  (Rijsel) over informele buurtgerichte zorg    
● Ontvangen delegatie van een organisatie en organiseren van 

werkbezoek aan praktijken buurtgerichte zorg en informele 
zorgnetwerken in Brussel (...). 

Te betrekken partners - DeBeCo & ARANTH &  Kenniscentrum Wonen en  Zorg Aedes Actiz. 
- Les petits frères des Pauvres (https://www.petitsfreresdespauvres.fr/, 

Rijsel). 

Verwachte impact - De uitwisseling van knowhow zorgt voor nieuwe of vernieuwende 
ideeën. De deelnemers versterken elkaar, leren elkaar beter kennen en 
vergroten hun netwerk. 

- Er worden signalen opgevangen die verder kunnen worden onderzocht 
en onderbouwd. 

Meetbare indicatoren Werkbezoek Nederland:  
- 20 deelnemers uit Vlaams-Brusselse woonzorgsector 

(verantwoordelijke voorzieningen, projectontwikkelaars, 
beleidsmakers) nemen deel aan werkbezoek Nederland . 

- Verslag/artikel n.a.v. bezoek op website,...  
Werkbezoek Rijsel: 
- 15 deelnemers uit Brusselse initiatieven en projecten aangaande 

informele buurtzorgnetwerken nemen deel aan werkbezoek in Rijsel.  
- Verslag/artikel n.a.v. bezoek op website,...  
Werkbezoek Brussel: 
- Delegatie van Kenniscentrum WWZ deelnemers uit Kenniscentrum 

WWZ brengen bezoek aan/ krijgen informatie over 3 verschillende 
praktijken aangaande Kenniscentrum WWZ / IFBZ / ? in Brussel. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/


F61 A6.2.1  

SD 6 Opdrachtencluster: beleidsondersteuning 
De kennis van zorg- en welzijnsthema’s, het inzicht in de 
Brusselse context en de gedegen onderbouw van de verkregen 
signalen bieden de nodige informatie en adviezen aan de 
overheden. 

OD 6.2 Signalen uit de sector detecteren, deze aftoetsen op gedragenheid en 
relevantie, ze onderbouwen en overmaken aan de overheid. 

Omschrijving actie 6.2.1 Door overleg met de sector signalen capteren en aftoetsen. 

Aanpak We vangen nu en dan signalen op uit de sector: probleemstellingen, 
knelpunten, positieve evoluties … alvorens een signaal over te brengen 
naar de overheid, moet het voldoende zijn afgetoetst en onderbouwd. 
 
● We vangen signalen op door onze contacten met het werkveld 
● We brengen dit signaal als eerste aftoetsing intern op een 

teamvergadering; 
● Indien nodig gebruiken we bestaande overlegplatformen zoals BROG en 

Inclusief Brussel of andere beleid-werkgroepen, als aftoetsingskanaal.  
● We doen onderzoek naar de relevantie en de gedragenheid van de 

signalen (wetenschappelijke literatuur, eigen bevraging) 
● Via procedure van “check and balance” bepalen welke signalen worden 

gecommuniceerd naar overheid.  
 
Een eerste signaal betreft de regulering gemeenschappelijk wonen. 

Te betrekken partners - Afhankelijk van het ontvangen signaal. 
- Hogent + Samenhuizen vzw. 
- consortium cultuursensitieve zorg 

Verwachte impact Ondersteuning van actuele thema’s die verband houden met ons 
werkterrein. We hebben de expertise om hierover een mening of visie te 
formuleren. We zorgen voor een draagvlak en kaarten het aan bij de 
overheid. 

Meetbare indicatoren Onderbouwde signalen bereiken de overheid en de sector. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 

  



F62 A6.3.1  

SD 6 Opdrachtencluster: beleidsondersteuning 
De kennis van zorg- en welzijnsthema’s, het inzicht in de 
Brusselse context en de gedegen onderbouw van de verkregen 
signalen bieden de nodige informatie en adviezen aan de 
overheden. 

OD 6.3 Een Staten-Generaal Welzijn Brussel organiseren en realiseren in dialoog 
met de sector.(onder voorbehoud van extra financiering). 

Omschrijving actie 6.3.1 Uitwerking van een omgevingsanalyse. 

Aanpak Doel is om tot een uitgewerkte omgevingsanalyse te komen na de Staten-
Generaal, op basis van het voorbereidend werk en de inbreng van de 
deelnemers. 
Vóór de Staten-Generaal wordt al een eerste aanzet gegeven, die met de 
inbreng tijdens het evenement wordt aangevuld. 
De invalshoek van de Staten-Generaal is de vermaatschappelijking van de 
zorg en de daaraan gekoppelde buurtgerichte zorg. 
In de voorbereidende fase naar de Staten-Generaal toe, maken we een 
analyse van de noodzaak, behoefte en beleving  van de 
vermaatschappelijking van de zorg en aanverwante thema’s in de sector.  
Welke bijkomende inzichten sinds het opstellen van het Masterplan 
woonzorg Brussel 2014-2020 zijn voorhanden? 
De voorbereidingsfase spitst zich daarom toe op het capteren van wat 
bestaat, door: 
● het samenbrengen van bestaande omgevingsanalyses van de laatste 5 

jaren; 
● het op zoek gaan naar onderzoeksresultaten die de omgevingsanalyse 

kunnen stofferen; 
● het uitzoeken van evaluaties van good practise of vernieuwende 

projecten die hebben plaatsgevonden; 
● de wetenschappelijke onderbouw van bepaalde evoluties; 
● de bevraging van gebruikers in enkele focusgroepen; 
● de actualisatie van de bestaande omgevingsanalyse ‘woonzorg Brussel’. 

Te betrekken partners - Observatorium voor gezondheid en welzijn. 
- Perspective.brussels. 
- CMDC. 
- Huis voor Gezondheid. 
- BOT. 
- VUB en andere kennisinstellingen. 
- Consortium cultuursensitieve zorg 

Verwachte impact De omgevingsanalyse geeft actoren uit de sector een instrument in handen 
om hun werking of beleid beter af te stemmen op de evoluties in de 
welzijnsscène te Brussel. 

Meetbare indicatoren 2017-2018: een eerste aanzet tot omgevingsanalyse is opgesteld ter 
voorbereiding van de Staten-Generaal. 
2018-2019: de omgevingsanalyse is aangevuld vanuit de inzichten 
bekomen op de Staten-Generaal, uitgeschreven en in de sector verdeeld. 

Timing 2017-2019 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

 



F63 A6.3.2  

SD 6 Opdrachtencluster: beleidsondersteuning 
De kennis van zorg- en welzijnsthema’s, het inzicht in de 
Brusselse context en de gedegen onderbouw van de verkregen 
signalen bieden de nodige informatie en adviezen aan de 
overheden. 

OD 6.3 Een Staten-Generaal Welzijn Brussel organiseren en realiseren in dialoog 
met de sector.(onder voorbehoud van extra financiering). 

Omschrijving actie 6.3.2 Voorbereiden van de Staten-Generaal welzijn en zorg. 

Aanpak Om een goed beeld te krijgen van de evoluties in de welzijnssector, wordt 
een Staten-Generaal Brussels welzijnswerk voorbereid, waarop alle 
betrokkenen die met zorg en welzijn in Brussel begaan zijn, worden 
uitgenodigd.  
Daartoe hanteren we volgende werkwijze 
● Oprichting van een stuurgroep Staten-Generaal, waarin zowel 

werkveldpartners als de overheid betrokken worden.  
● Afbakening van het onderzoeksgebied voor de Staten-Generaal zorg en 

welzijn Brussel. 
● Uittekenen van format voor de Staten-Generaal. 
● Bepalen hoe de werkveldpartners bij de voorbereiding van de Staten-

Generaal betrokken worden. 
● Onderzoek naar de nog te definiëren thema’s. 
● Aanmaak van voorbereidende stukken. 
● Praktische organisatie van de Staten-Generaal zorg en welzijn in 

Brussel. 
● Congres vindt plaats (2018). 
● Publicatie met besluiten en aanbevelingen schrijven (2018-2019). 
● Besluiten vertalen in acties en deze implementeren in een nieuw 

meerjarenplan 2021-2026 voor de ondersteuningsorganisatie. 

Te betrekken partners - Overheden. 
- Werkveldpartners: te bepalen. 

Verwachte impact - De evoluties in de welzijnswereld zijn in kaart gebracht. 
- De welzijnsactoren hebben gewerkt aan een gezamenlijk beeld van de 

toekomst voor het welzijnswerk. 

Meetbare indicatoren 2017: de afspraken aangaande de themadefiniëring en format zijn gemaakt 
en de te betrekken partners werden aangesproken. 
2018: de voorbereidende stukken zijn klaar en het congres heeft 
plaatsgevonden. 
2019: de besluiten zijn verwerkt en  gepubliceerd. 

Timing 2017-2019 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F64 A7.1.1  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.1 De medewerkers kennen hun rol in de organisatie en kunnen de 
gedragen standpunten vertegenwoordigen. 

Omschrijving actie 7.1.1 Uitwerken van het meerjarenplan 2018-2020. 

Aanpak Verder werkend op de missie, visie, waarden en doelstellingen die voor de 
nieuwe organisatie werden uitgewerkt, wordt vorm gegeven aan een 
meerjarenplan 2018-2020 en bijhorende begroting. 
Waar 2017 eerder een overgangsjaar is, waarbij vooral een continuering 
plaatsvindt van de bestaande opdrachten, worden in het meerjarenplan 
duidelijke keuzes gemaakt voor de opdrachten van de volgende jaren. 
 
● Via literatuurstudie grote beleidsontwikkelingen capteren; denk daarbij 

aan: buurtgerichte zorg en ondersteuning, vermaatschappelijking van 
de zorg en ondersteuning , financiering van zorg en ondersteuning, 
diversiteit in de zorg en ondersteuning, leeftijdsonafhankelijke zorg en 
ondersteuning, dualisering van zorg en ondersteuning, inclusieve zorg 
en ondersteuning ...  

● Vertrekkend vanuit deze actuele tendenzen, de thema’s waarrond 
gewerkt zal worden bepalen, definiëren en uitklaren. 

● Verschillende deelsectoren over deze thema’s bevragen: wat zouden zij 
hieromtrent aan ondersteuning wensen. Dit kan via bestaande 
overlegorganen of door het zelf samenroepen van partners.   

● Vanuit de koppeling tussen de verkregen input en de expertise van de 
medewerkers van de organisatie, op basis van een (al dan niet 
begeleide) procesmatige aanpak met de teamleden, de keuzes voor het 
actieplan voor de volgende jaren vastleggen. 

● De acties concreet uitwerken. 
● Regelmatige terugkoppeling naar de raad van bestuur en een op te 

richten klankbordcommissie, waarin zowel de sector als 
kennisinstellingen een plaats krijgen. 

● Regelmatige terugkoppeling naar de overheid. Daartoe wordt de 
interministeriële ‘stuurgroep woonzorg’  omgebouwd tot een 
‘stuurgroep zorg en welzijn’. 

Te betrekken partners - Overheden. 
- Te bevragen partners via bestaande overlegplatformen: te bepalen; er 

wordt gedacht aan Brussels Platform armoede, ROTB, Inclusief Brussel, 
enkele zelforganisaties, BROG, ‘BOD’ … 

- Partners voor klankbordcommissie: te bepalen. 

Verwachte impact De organisatie geeft met een duidelijk werkplan de welzijnssector de 
volgende jaren de nodige ondersteuning. 

Meetbare indicatoren Uitgewerkt meerjarenplan en bijhorende begroting. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F65 A7.1.2  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.1 De medewerkers kennen hun rol in de organisatie en kunnen de 
gedragen standpunten vertegenwoordigen. 

Omschrijving actie 7.1.2 Vernieuwde functies, taken en rollen van de medewerkers vastleggen en 
omschrijven. 

Aanpak Functieomschrijving professionele medewerkers 
● Huidige profielen worden geëvalueerd: wat is nog actueel, wat niet 

meer? Hoe zijn de functies en opdrachten gewijzigd? 
● HR-personeelslid opleiden in het opmaken van functie- en 

competentieprofielen, waarbij zowel kennis, vaardigheden als attitudes 
opgenomen zijn. (=>HR-vorming: functie- en competentieprofielen 
aanmaken.) 

● Oplijsting van gewenste taken en verantwoordelijkheden die bij een 
functie horen + resultaten. 

● Kerncompetenties,  jobspecifieke competenties en gedragsindicatoren 
definiëren per functie, in samenspraak met personeelslid. 

● Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van de volgende methodes: 
○ met vragenlijsten een reeks competentiekaarten opstellen, waaruit 

men in groep de belangrijkste voor de functie filtert; 
○ op basis van sterktes van de aanwezige werknemers taken en rollen 

afbakenen. 
Functieomschrijving vrijwilligers ter ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk 
Ook voor de vrijwilligers wordt een functieprofiel opgesteld. Dit verdient 
bijzondere aandacht daar hun opdrachten zeer uiteenlopend zijn.  
De werkwijze is grotendeels gelijklopend met deze die gebruikt zal worden 
voor de werknemers. 

Te betrekken partners - Sociaal secretariaat. 
- Actiris. 
- Opleidingsorganisatie aangaande HR (Syntra). 
- Vrijwilligers. 

Verwachte impact - Kwaliteitsvolle & efficiënte ondersteuning van de medewerkers. 
- Een duidelijke visie over verwachtingen en functie-inhoud bij 

werknemers en vrijwilligers. 

Meetbare indicatoren De functieomschrijvingen zijn opgesteld en gekend door de medewerkers. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F66 A7.1.3  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.1 De medewerkers kennen hun rol in de organisatie en kunnen de 
gedragen standpunten vertegenwoordigen. 

Omschrijving actie 7.1.3 Procedure aangaande standpuntbepaling opstellen. 

Aanpak Opdat binnen de organisatie elke werknemer  over cruciale onderwerpen 
dezelfde standpunten zou verdedigen, wordt een procedure uitgewerkt. 
● Werkgroep samenstellen. 
● Met de werkgroep een procedure uitwerken inzake standpuntbepaling. 

Elementen om te verkennen zijn:  
○ hoe nood aan standpuntbepaling signaleren; 
○ uitwerken hoe de organisatie een standpunt bepaalt; 
○ methode tot communiceren van standpunten ontwikkelen.  

● Uitgewerkte procedure wordt voorgelegd aan raad van bestuur, die 
indien nodig de procedure kan aanpassen. 

Te betrekken partners  

Verwachte impact - De medewerkers weten welke standpunten de organisatie heeft. Ze 
kunnen deze standpunten consistent communiceren naar externe 
partners.  

- Medewerkers hanteren de procedure standpuntbepaling bij signalen 
waar er nog geen standpunt rond bestaat. Op basis van procedure 
wordt een standpunt bepaald. 

Meetbare indicatoren - Er is een procedure voor standpuntbepaling opgesteld.  
- Medewerkers zijn hierover geïnformeerd en handelen hiernaar. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F67 A7.1.4  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.1 De medewerkers kennen hun rol in de organisatie en kunnen de 
gedragen standpunten vertegenwoordigen. 

Omschrijving actie 7.1.4 Analyse en keuze van partnerschappen, overleg en 
vertegenwoordigingen. 

Aanpak De medewerkers van BWR, Het Punt en Kenniscentrum Woonzorg Brussel 
namen deel aan verschillende overlegstructuren of werkgroepen. Een 
evaluatie van deze vertegenwoordigingen dringt zich op. De nieuwe 
organisatie moet uitmaken waar zij aanwezig wil zijn en met welk 
engagement. 

1. Inventariseren partnerschappen, overlegplatformen, 
vertegenwoordigingen:  

● Oplijsten van de verschillende partnerschappen, overlegplatformen, 
vertegenwoordigingen en netwerken waar de medewerkers aan 
participeren.  

● Overzicht maken van platformen waar meerdere medewerkers aan 
participeren. 

● Analyseren wat het doel van een welbepaalde participatie, 
vertegenwoordiging is. 

● Rol en engagement van de medewerker aan het overleg verduidelijken.  
 

2. Interne analyse:  
● Samenstellen van groep medewerkers die interne analyse uitvoeren. 
● Interne analyse uitvoeren 

○ de geïnventariseerde vertegenwoordigingen toetsen aan de 
strategische en operationele doelstellingen; 

○ analyseren of de huidige vertegenwoordigingen, netwerken 
voldoende zijn om de operationele doelstellingen te behalen; 

○ opstellen van criteria waaraan toekomstige vertegenwoordigingen 
worden getoetst; 

○ verkennen van de noden naar samenwerking met bepaalde 
organisaties, koepels, kennis- en onderzoeksinstellingen. 

 
3. Keuze maken, uitbouwen nieuwe samenwerkingen:  
● Participatie van bepaalde medewerkers aan bepaalde platformen, 

netwerken: beëindigen of continueren.   
Netwerken uitbouwen in functie van gerapporteerde noden (na interne 
analyse). 

Te betrekken partners  

Verwachte impact - De medewerkers bouwen netwerken uit, vertegenwoordigen de 
organisatie in functie van het behalen van de strategische 
doelstellingen. 

- Onnodige of dubbele vertegenwoordigingen worden vermeden. 

Meetbare indicatoren - Inventaris van deelname aan overlegplatformen, 
vertegenwoordigingen. 

- Document met criteria waaraan mogelijke deelname wordt afgetoetst. 
- Opstarten nieuwe partnerships, netwerken. 



Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F68 A7.1.5  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.1 De medewerkers kennen hun rol in de organisatie en kunnen de 
gedragen standpunten vertegenwoordigen. 

Omschrijving actie 7.1.5 Uitwerken van een intern vrijwilligersbeleid 

Aanpak Het intern vrijwilligersbeleid is aan actualisering toe.  
Door de uitbreiding van het aantal vrijwilligers, maar voornamelijk door de 
differentiatie in taken, moet de visie omtrent de rol en de bijdrage van de 
vrijwilligers in de toekomst herbekeken worden. 
Dit zijn vragen die worden meegenomen: 
● Waarom werken we met vrijwilligers? 
● Wat maakt onze organisatie uniek en hoe spelen de vrijwilligers hierin 

een rol? 
● Wat kunnen vrijwilligers voor ons betekenen? (taken, competenties, 

talenten) 
● Wat kunnen wij bieden aan de vrijwilligers? (vragen rond autonomie en 

betrokkenheid, vorming,  
● Hoe onthalen wij nieuwe vrijwilligers (die zowel reageren op een 

vacature als spontaan op ons toestappen)? 
Hoe beantwoorden we in ons vrijwilligersbeleid aan transversale thema’s 
als inclusie, diversiteit, ..? 

Te betrekken partners  

Verwachte impact - De vrijwilligers én medewerkers zijn betrokken en op de hoogte van het 
nieuwe vrijwilligersbeleid. 

- Er is een verantwoordelijke aangeduid voor het vrijwilligersbeleid. 

Meetbare indicatoren - Het vrijwilligersbeleid is uitgeschreven en te raadplegen via 
verschillende (interne) kanalen. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F69 A7.2.1  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.2 Permanent bevorderen van de deskundigheid van medewerkers in 
functie van de optimalisatie van hun taken en rollen. 

Omschrijving actie 7.2.1 Een toolbox ontwikkelen waarin methoden en instrumenten i.v.m. 
deskundigheidsontwikkeling gebundeld en gesystematiseerd worden. 

Aanpak Door de verschillende medewerkers worden heel diverse methodieken en 
instrumenten gebruikt tijdens overleg, vorming, coaching, stdiedagen  … 
Het is goed dat de andere medewerkers deze kennen of er toegang toe 
hebben. Zo versterken de medewerkers elkaar. 
● Oprichten van een werkgroep voor uitwerken toolboxwerkwijze. 
● Analyseren welke informatie aanwezig is of nodig is. 
● Onderzoeken op welke manier we deze kunnen bundelen en 

systematiseren/ontsluiten. 
● Welke strategische doelstellingen kunnen we hiermee ondersteunen?  

Te betrekken partners Ook aftoetsen met de wensen van het Consortium cultuursensitieve zorg 
omdat hier ook ooit een idee is geopperd van een toolbox. 

Verwachte impact De medewerkers kunnen in een toolbox methoden en instrumenten 
vinden die hun deskundigheid bevordert. 

Meetbare indicatoren De analyse voor de toolbox is gemaakt en raadpleegbaar. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F70 A7.2.2  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.2 Permanent bevorderen van de deskundigheid van medewerkers in 
functie van de optimalisatie van hun taken en rollen. 

Omschrijving actie 7.2.2 VTO-beleid van de organisatie opmaken. 

Aanpak Opleiding van medewerkers is belangrijk voor het retentiebeleid  en voor 
de deskundigheidsverhoging van de medewerkers. De organisatie heeft de 
ambitie te evolueren naar een lerende organisatie. 
Kwaliteitsvolle betaalbare vormingen voor de medewerkers en vrijwilligers 
zijn daarbij belangrijk, rekening houdend met het budget. 
● Bevraging van personeel organiseren: 

○ op zoek gaan naar wat er vandaag ontbreekt aan 
kennis/vaardigheden om je opdracht goed te kunnen doen adhv een 
vragenlijst (korte termijn). 

○ op zoek gaan naar wat de toekomstige uitdagingen zijn? (lange 
termijn). 

● Visie op vorming uitwerken: competentiemanagement en 
kennismanagement. 
○ leervormen definiëren 
○ vertalen van de visie op vorming in persoonlijke 

ontwikkelingsplannen (POP). 
○ evolutie naar een lerende organisatie. 

● Uitwerken VTO-beleidsnota. VTO-beleidsnota geeft aan wat wel en niet 
behoort tot pakket dat door werkgever wordt aangeboden. 

● Belangrijke aspecten die zeker aan bod komen: 
○ interne vorming; 
○ coaching; 
○ deelname aan kennisplatformen, conferenties, studiedagen; 
○ supervisie en begeleiding zoeken bij kennisinstellingen; 
○ deelname aan lerende netwerken van andere (partner)organisaties; 
○ non-formeel leren: bv. personeelsuitstappen organiseren; 
○ coaching: begeleiden van (nieuwe) medewerkers. 

Te betrekken partners - Opleidings- en vormingsinstellingen. 

Verwachte impact - Verbetering van knowhow/competenties van de medewerkers.  
- Versterken van eigen organisatie. 

Meetbare indicatoren - VTO-Beleidsnota. 
- Eerste vertaling in persoonlijke ontwikkelingsplannen. 

Timing 2017-2018 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F71 A7.2.3  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.2 Permanent bevorderen van de deskundigheid van medewerkers in 
functie van de optimalisatie van hun taken en rollen. 

Omschrijving actie 7.2.3 Uittekenen van interne overlegstructuren en informatiedoorstroming. 

Aanpak De organisatie heeft nood aan intern overleg. Dit kan zowel via informele 
als formele overlegmomenten en communicatieplatforms. Het 
organogram -dat nog in transitie is- zal mede bepalend zijn voor de 
gemaakte keuzes. 
In 2017 zal een mix van beide, formele en informele overlegstructuren, 
uitgeprobeerd worden.  
 
● Verschillende formules zullen worden uitgeprobeerd en beoordeeld op 

hun adequaatheid: 
○ informele lunchcauserieën; 
○ informeel overleg ifv de acties; 
○ teamvergaderingen; 
○ projectteamoverleg; 
○ interne kadervorming; 
○ intern werkbezoek; 
○ transitiedagen; 
○ intranet; 
○ gezamenlijk en gestructureerd documentenbeheer. 

● Ook met de partners van het Lakenhuis vinden zowel informele als 
formele samenkomsten plaats. 

Te betrekken partners Partners van het Lakenhuis. 

Verwachte impact - Tegen het einde van 2017 ligt een goede interne overlegstructuur vast, 
die gekoppeld is aan een definitief organogram.  

- De informatiedoorstroom verloopt op een vlotte wijze.  

Meetbare indicatoren - Het organogram en de interne overlegstructuren liggen vast. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F72 A7.3.1  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.3 Creëren van de voorwaarden en het kader om als medewerker optimaal 
te functioneren. 

Omschrijving actie 7.3.1 Opmaak van een nieuw arbeidsreglement. 

Aanpak De drie organisaties ressorteren onder eenzelfde paritair comité, maar 
hebben doorheen de jaren andere arbeidsvoorwaarden en -voordelen 
gekregen. Er zijn op het eerste gezicht heel wat verschillen. 
Het is de bedoeling tot een nieuw arbeidsreglement te komen, dat 
budgettair neutraal is. 
● De drie arbeidsreglementen (Kenniscentrum Woonzorg Brussel, 

Brusselse Welzijn- en gezondheidsRaad en Het Punt) vergelijken: waar 
zitten de verschillen, oplijsting tot in de details? 

● Onderscheid maken tussen de verplichte en facultatieve vermeldingen.  
● Opsommen van wat het arbeidsreglement van de organisatie moet 

bevatten:  
○ voordelen/nadelen oplijsten. 
○ wat zijn de discussiepunten? 

● Schrijven van voorstel van nieuw arbeidsreglement. 
● Onderhandeling met personeel. 
● Goedkeuring nieuw arbeidsreglement door raad van bestuur. 
 
Na akkoord: 
● Mededeling aan Toezicht op sociale wetten. 
Mededeling aan de voorzitter van het PC 329. 

Te betrekken partners - Sociaal secretariaat. 
- Juridische dienst Sociare. 

Verwachte impact Een eenduidig kader waarin alle medewerkers optimaal kunnen 
functioneren, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. 

Meetbare indicatoren - Arbeidsreglement opgesteld en ondertekend door alle betrokkenen. 
- Bewijs van neerlegging bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F73 A7.3.2  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.3 Creëren van de voorwaarden en het kader om als medewerker optimaal 
te functioneren. 

Omschrijving actie 7.3.2 Onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers uitwerken. 

Aanpak Bedoeling is een onthaalbeleid voor nieuwe werknemers uit te werken, 
zodat deze weten waar ze terecht komen en wat de arbeidscontext is, niet 
alleen binnen de eigen organisatie, maar evenzeer binnen het kader van 
het Lakenhuis. 
 
● HR-personeelslid volgt opleiding in onthaalbeleid en werkt 

onthaalprocedure uit. 
● Opmaken van een onthaaldraaiboek  voor het HR-personeel: wat te 

doen bij aankomst nieuwe medewerker. 
● Opmaken van een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers. 
Jobcoaching voor nieuwe medewerkers: werken met een meter/peter of 
andere formule. 

Te betrekken partners Partners die te maken hebben met diensten voor personeel: sociaal 
secretariaat, bedrijfsgeneeskundige dienst … 

Verwachte impact - Snellere integratie van nieuwkomers: nieuwe medewerkers krijgen de 
missie, visie en waarden van de organisatie en hun plaats daarin sneller 
onder de knie en zijn bijgevolg productiever. 

- Nieuwe medewerkers worden sneller vertrouwd met de organisatie en 
de taken van hun collega’s (in bijzonder zij waar ze niet nauw mee 
samenwerken). 

Meetbare indicatoren Onthaalbrochure en onthaaldraaiboek zijn klaar. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



F74 A7.3.3  

SD 7 Interne organisatieontwikkeling 
Een gedragen visieontwikkeling, de versterking van de interne 
deskundigheid en een goede logistieke onderbouw leiden tot een 
kwaliteitsvolle en efficiënte ondersteuningsorganisatie. 

OD 7.3 Creëren van de voorwaarden en het kader om als medewerker optimaal 
te functioneren. 

Omschrijving actie 7.3.3 Aanpassing van de infrastructuur aan de nieuwe organisatie. 

Aanpak De huisvesting en IT-infrastructuur dient aangepast aan de nieuwe 
organisatie. 
1. Gezamenlijke IT-infrastructuur: 
● Er wordt samen met een eenduidig IT-en telefoniebeleid uitgewerkt. 
● De nodige infrastructuur wordt voorzien voor iedere medewerker. 
● De gegevens worden digitaal verzameld op één plaats. 
● De medewerkers krijgen opleiding over de nieuwe werkmethode. 

 
2. Infrastructuur:  
● Er wordt een werkgroep opgericht die een visie opbouwt over 

(mogelijke verbetering van) de infrastructuur op basis van: 
○ het nieuwe organigram en noden van de organisatie, andere 

partners in huis; 
○ inspraak van personeel over hoe werkplek er moet uitzien; 
○ beschikbaar budget;  
○ eisen brandweer en integrale toegankelijkheid; 
○ out of the box denken: nieuwe modellen van werken; 

ruimte/werkplekken bij anderen, rol van het gebouw naar derden. 
● We komen tot een nota die de huidige infrastructuur omschrijft;  

hoe(veel) wordt die door wie gebruikt. Er worden voorstellen tot 
verbetering geformuleerd.  

● Er worden gesprekken gevoerd met ontwerpers om visie/haalbaarheid 
af te toetsen.  

Te betrekken partners - IT-partner. 
- Eventueel telefonie-partner. 
- Andere organisaties in huis. 

Verwachte impact - ICT: iedere collega kan vlot werken en heeft toegang tot de voor hem of 
haar nodige gegevens vanop elke plaats. De collega’s kunnen vlot met 
elkaar samenwerken en gegevens delen. 

- Infrastructuur: iedere collega kan in rust werken en heeft een eigen 
plek, er is (meer) plaats voor uitwisseling intern en met externen.   

- Een verbouwing levert naast werkcomfort ook energiebesparing op en 
zorgt voor een aangename mooie werkomgeving met meer uitstraling. 

Meetbare indicatoren - De medewerkers maken gebruik van dezelfde IT-infrastructuur. De 
gegevens staan op één plaats. Deze kunnen ook vanop afstand 
geraadpleegd en aangepast worden.  

- De medewerkers kunnen hun e-mail overal raadplegen en gebruiken. 
- De nota rond de aanpassing van de infrastructuurwerken is klaar. 

Timing 2017 

Monitoring/evaluatie  

Eindverslag 2017  

  



5. Financiering 
De financiering voor de uitwerking  van het voorgestelde jaaractieplan is een samengedragen 
verantwoordelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap, cel coördinatie Brussel en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie afdeling welzijn, gezondheid en gezin, aangevuld met Geco-financiering, 
sectormiddelen, projecttoelagen en eigen inkomsten. 

Aan de Vlaamse Gemeenschap, cel coördinatie Brussel wordt voor de algemene werking (personeels- 
en werkingsmiddelen) een tegemoetkoming van 203.000 euro gevraagd. 

Aan de VGC, afdeling Welzijn, gezondheid en gezin, wordt voor de algemene werking (personeels- en 
werkingsmiddelen) een tegemoetkoming van 675.000 euro gevraagd. 

De begroting 2017 (zie bijlage) toont een deficit van 42.560 Euro. 

Daar er nog een aantal projectaanvragen lopen bij overheden of fondsen zal, waarop toezegging 
wordt verwacht, zal dit tekort in de loop van 2017 nog dalen. Indien er een tekort is, wordt dit 
bijgepast uit de reserves van de vzw. 

 

 

Brussel, 22 december 2016 

Herwig Teugels 

 

 

 


