
Inspiria 3 in 

Doucheflux

Volgende data:
-Open Inspiria: 24 oktober

-Inspiria 4: 12 december

Denk-Durf-Doe-Deel



Verloop

 9u – 9u30: Ontvangst met koffie

 9u30: Voorstelling nieuwe gezichten

 9u30 – 10u15: Voorstelling vooronderzoeken

 10u20 – 12u20: Oefening thema’s Staten-

Generaal

 12u20: Het laatste woord

 12u30: Lunch met woordje van Doucheflux



1. De Cijfers



2015 tot 2025: + 100 000 inwoners 

Brusselaars

Migratieach-
tergrond 70%

Buitenlandse 
geboortena-
tionaliteit 57%

Buitenlandse 
nationaliteit 

35% 

1 op 5 is 

jonger dan 18 

jaar

13% is boven 

de 65 jaar

Bijna 4 op 10 

meldt psychische 

problemen

1 op 3 heeft 

een 

chronische 

aandoening

Bijna 4 op 10 leeft onder 

ARMOEDERISICOGRENS

Stijging van 12% op10 jaar!!!



Werk aan de welzijnswinkel!!!



2. Beleidsontwikkelingen



Beleidsontwikkelingen

2012 2013 2014 2015

Onderwijs 5.55 5.68 5.85 6.12

Werk 5.64 5.86 6.18 5.76

Cultuur, jeugd, sport 8.04 8.32 8.29 8.76

Welzijn, Gezondheid, Gezin 2.86 2.86 2.88 1.93

Stedenbeleid 9.27 9.31 9.30 9.51

Integratie, inburgering, gelijke kansen 12.30 12.58 12.34 15.25

Communicatie en media 9.87 9.87 9.88 11.39

Brusselbeleid 100 100 100 100

totaal 5.46 5.52 5.64 5.08

Percentage Vlaamse middelen voor Brussel



Lokaal sociaal beleid

Nieuw decreet - krachtlijnen

 Geïntegreerd breed onthaal: SW CAW-DMW-OCMW:

 De strijd tegen onderbescherming

 Outreachend werken

 Vermaatschappelijking van de zorg

Brussel: convenant VGC – vraag OCMWC



Woonzorgdecreet

 = decreet dat de erkenning en de subsidiering van 

woonzorgvoorzieningen

 Naar verwachting eind dit jaar gestemd

 Krachtlijnen

 Regelt erkenningsvoorwaarden van voorzieningen o.a. 

vroegdetectie, diversiteits, buurtgericht werken, buurtgericht 

preventie een uitgesproken plaats

 Er verandert veel voor LDC: bij uitstek basisschakels VOOR de 

thuiszorg etc… 

 Brussel: erkenningsregels zelfde, pleidooi voor aangepaste 

programmatie en financiering



Vlaamse sociale 

bescherming

 Decreet dat de persoonsvolgende financiering van de zorg regelt.

 Doel: zelfregie van de gebruiker beter mogelijk te maken

 Brussel: Het huidige voorstel is om van de aansluiting van de 

Vlaamse zorgverzekering een voorwaarde te maken voor uw 
toegang tot Vlaams erkende zorginstellingen



Persoonsvolgende financiering 

Personen met handicap

> Omwenteling van instellingsfinanciering naar persoon die een 

financiële rugzak krijgt 

cfr. focusgroepen

VRAGEN :

 Hoe omgaan met nieuwe kwetsbaarheden

 Hoe waken over de toepasbaarheid. Zelfregie écht realiseren 

= ontschotting en regelluwte

 Hoe van nieuwe ondernemingsmodellen een kracht te 

maken? (concullega’s)



Reorganisatie eerstelijnszorg

 Basic: netwerk van zorgverstrekkers, betere doorstroming van 
informatie (GGZ, HA, thuiszorg, gezinszorg, algemeen 
welzijnswerk)

 Cliënt/patiënt centraal

 Transitie om met het Brusselse werkveld een nieuw model uit te 
werken voor Brussel (HvG- BOT)

 Brussel:

 Er is niet zoiets een eiland van Vlaams erkende zorgverstrekkers.  

 Oefening: Hoe kunnen we werken in een sterk netwerk van 
zorgactoren en wat hebben we daarvoor nodig (thuiszorg, 
maatschappelijk werk, huisartsen)



Beleid en regierol

 Dialoog

 Concrete uitvoering in Brussel?



3. Bevraging van 

cliënten en 

professionals



Hoe?

Gebaseerd op 1e oefening van Inspiria rond de 7 B’s:

 Bevraging van cliënten in 9 focusgroepen (54)

(2 ouderen, 2 handicap, armoede, thuisloosheid, zelforganisatie, 

welzijnswerkers, psychische kwetsbaarheid)

 Bevraging van professionals in  6 intersectorale focusgroepen 

(34)

 Straatbevraging ad random (141)

= VOORLOPIGE RESULTATEN 
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TRAJECT FOCUSGROEPEN CLIENTEN EN PROFESSIONALS



4. Trends (die op ons 

afkomen)



Bepalende trends voor de 

komende 10 jaar

Digitalisering

 “Arbeid zal er niet meer uitzien als vandaag”> “levenslang leren” 

wordt nog dringender dan ooit tevoren 

(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/25/hoera-we-zijn-nooit-

afgestudeerd) 

 Nieuwe kloof gaat over “skills”> nieuwe kwetsbaarheid

 Spanningsveld tussen technische mogelijkheid en menselijke 

communicatie (Marleen Stikker, Waag, Stijn Oosterlinck, OASES)

VRAAG: Digitalisering in de zorg en hulpverlening: hoe onze rol en 

acties concreet maken? 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/25/hoera-we-zijn-nooit-afgestudeerd


Bepalende trends voor de 

komende 10 jaar

Democratie en solidariteit

• Individualisering en meritocratie

• Klassieke middenveld  onder druk

• Nieuwe breuklijnen over maatschappijvisie

• Polarisering

VRAAG: wat te doen als welzijnswerk bij deze trends? Hebben wij 
daar een rol in en zo ja, hoe?



Bepalende trends voor de 

komende 10 jaar

Burgers in het vizier

 Doedemocratie

 Gaten opvullen van de overheid

Gezonde luchtacties

Ouders van kinderen met handicap

Maximiliaanpark

Hoe ondersteunen? Hoe aansluiting vinden bij deze nieuwe 
bewegingen? 



Bepalende trends voor de 

komende 10 jaar

Veranderende demografie

Verjonging, vergrijzing, verkleuring, …

Denken vanuit de “cliënt”  > kunnen we ook 

denken vanuit de cliënt over 10 jaar? Persona + 

10 jaar

VRAAG Wie is de cliënt in 2030? Wie is de 

welzijnswerker in 2030?



Bepalende trends voor de 

komende 10 jaar

Vermarkting

 Persoonsvolgende financiering

 Tendering

 Publiek-private samenwerkingen

 New public management

 Nieuwe spelers en verdienmodellen zoals digitale platformen

 Cfr. Suykens (CSI Flanders)

 Vraag: hoe omgaan met nieuwe concurrentiemodellen

 Cfr. Raeymakers,: “innovatie ontstaat uit samenwerking” 



Over 5, 10 jaar? Aan u.



10u20 – 11u20

 Eerst iedereen nadenken om de ideeën zo optimaal te verzamelen

 1 e impressie en vertellen vanuit uw werking (worden geschreven op post 
its)

 Wat zijn de uitdagingen voor de Staten-GENERAAL

 Wat zijn de urgenties: NU of NOOIT

 Wat komt frequent terug

 Waar hebben we impact op

 Welke vraag moeten we in 2019 stellen om in 2029 het resultaat te kunnen 
zien? 

 VUL IN OP DE BLADEREN:

 5 thema’s die als workshop kunnen dienen

 De bijhorende centrale vraagstelling: waarop willen jullie een antwoord?


